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0

ALGEMENE INLEIDING
Concrete aanleiding voor het opstellen van dit beheerplan is de instelling van het
natuurinrichtingsproject Stropers in 2001 en vaststelling bij ministerieel besluit van de
maatregelen en modaliteiten uit het projectrapport in 2004. In het projectuitvoeringsplan
(PUP: AMINAL Afdeling Natuur & Vlaamse Landmaatschappij 2006) is een actualisatie
van de visie verwerkt en zijn de inrichtingsmaatregelen verder gedetailleerd. Het PUP is
reeds in openbaar onderzoek geweest en vastgesteld door het projectcomité (juni
2006).
Het bekomen en handhaven van de visie vergt niet alleen de eenmalige
inrichtingsmaatregelen (deels uit te voeren via natuurinrichting), maar ook een
volgehouden, terugkerend beheer (‘regulier beheer’) op langere termijn. Dit beheer is
onderwerp van dit beheerplan, dat moet voldoen aan de wetgeving voor zowel
domeinbossen als natuurreservaten. Het is als zodanig een geïntegreerd bos- en
natuurbeheerplan. Het beheerplan is van kracht van 2008 tot 2035.
Dit document is zowel aanvraag tot uitbreiding van het Vlaams Natuurreservaat
Stropers als herafbakening van het domeinbos. Deze afbakeningen zijn
weergegeven middels figuur 2.3.
Naar aanleiding van de indieningsprocedure volgens het bosdecreet is dit beheerplan in
zijn ontwerpfase onderworpen aan een publieke consultatieronde. Het
consultatieverslag is te vinden in bijlage 27. Daarin is een overzicht opgenomen van
de ontvangen opmerkingen op het beheerplan, alsook hoe hiermee is omgegaan bij de
afwerking van dit beheerplan.
Bij dit beheerplan hoort ook een synthesenota, te vinden in bijlage 28.

Bestandsindeling
Een belangrijk aspect voor de oriëntatie bij het lezen van dit beheerplan en bij het
plannen en uitvoeren van de beheerwerken is de bestandsindeling. In het beheerplan is
sprake van bosplaatsen, percelen en bestanden. Illustratie 1 geeft weer hoe deze
aanduidingen in elkaar passen.
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Illustratie 1: Schematische opbouw van de hiërarchische bestandsindeling

Bosplaats

perceel 501

501a

perceel 502

501b

bestand 501b

(nog) niet in het beheerplan
opgenomen bosbestand

Een bosplaats is een groot blok bos dat in het landschap en/of door historische grenzen
een entiteit vormt. In Stropersbos is slechts één bosplaats gedefinieerd, ‘Stropersbos’.
Een bosplaats is opgedeeld in percelen. De grenzen van die percelen zijn altijd op harde
terreingrenzen gekozen (wegen, waterlopen), die meestal ook samenvallen met
kadastrale eigendomsgrenzen. Ze zijn aangeduid met een cijfer. Voor de eenvoud
beginnen alle perceelsnummers van één bosplaats met hetzelfde honderdtal. De
percelen zijn ingedeeld in bestanden, dat zijn de basisbeheereenheden waarin metingen
worden gedaan en maatregelen worden uitgevoerd. Een bestandsnummer bestaat uit
het cijfer van het perceel, gevolgd door een letter.
Bij het afbakenen van percelen is voorzien dat tussenliggende bospercelen in de
toekomst een logisch bestandsnummer kunnen krijgen. In illustratie 1 is een fictief (nog)
niet in het beheerplan opgenomen bosbestand weergegeven, dat bij opname in het
beheerplan bestand 501c zou worden, gezien de ligging in perceel 501.
Het beheerplan richt zich op het totaal van de beschouwde bestanden (=studiegebied),
hoewel een beschrijving en een visie worden gegeven voor een iets ruimer visiegebied.

Beheerplan Stropers
Beheerplan

816751/R9/FVH/Mech
-2-

12 juli 2007

1

IDENTIFICATIE VAN HET BOSDOMEIN, NATUURRESERVAAT,
BESCHERMD LANDSCHAP
LIJST VAN FIGUREN
Figuur 1.1: Overzicht van het visiegebied
Figuur 1.2: Overzicht binnen ruimere omgeving
Figuur 1.3: Kadastraal overzicht
Figuur 1.4: Waterlopen en statuut
Figuur 1.5: Bestaande wegen, routes en voorzieningen
Figuur 1.6: Gewestplan en gewestelijk RUP
Figuur 1.7: Juridisch en beleidsmatig kader

De situering van het Stropersbos (ook aangeduid als ‘Stropers’) is weergegeven in
figuur 1.1 en figuur 1.2. Het beheerplan richt zich op het studiegebied (= totaal van de
beschouwde bestanden), hoewel een beschrijving en een visie worden gegeven voor
een iets ruimer visiegebied. De beide perimeters zijn op verschillende kaarten terug te
vinden. Dit document is zowel aanvraag tot uitbreiding van het Vlaams Natuurreservaat
Stropers als herafbakening van het domeinbos. Deze afbakeningen zijn weergegeven
middels figuur 2.3.

1.1

Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten
Gegevens bosbeheerder
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Agentschap voor Natuur en Bos
Houtvesterij Gent
Gebr. Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
Gegevens eigenaars
Vlaams Gewest
Agentschap voor Natuur en Bos
Gebr. Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
Natuurpunt vzw
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
Gegevens beheerder
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Agentschap voor Natuur en Bos
Gebr. Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
Grootte studiegebied: 274,74 ha
De officiële naam van het bosdomein is Stropersbos
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Het studiegebied is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, ten noordoosten van de
gemeente Stekene (Kemzeke) en ten westen van de gemeente Sint-Gillis-Waas,
bezuiden de Nederlandse grens en ten noorden van de E34. De topografische
kaartbladen 14-4 en 15-1 bevatten het studiegebied.
De voormalige Afdeling Natuur en Afdeling Bos en Groen worden in het kader van dit
beheerplan nog onderscheiden als ‘ANB Natuur’ en ‘ANB Bos’. Hoewel beide entiteiten
effectief één zijn (ANB = Agentschap voor Natuur en Bos) en dus als één eigenaar zijn
te beschouwen, is het beheer in de praktijk wel nog opgesplitst volgens de
respectievelijke voormalige eigendommen. Omdat dit in het beheerplan duidelijk moet
zijn, is het onderscheid gemaakt waar nodig.

1.2

Kadastraal overzicht
Figuur 1.3 toont de kadastrale indeling van het Stropersbos. De tabel in bijlage 1 vat de
uittreksels uit de kadastrale legger samen voor de betrokken bestanden.

1.3

Situatieplan
In figuur 1.1 is een overzicht te zien van het studiegebied, met de belangrijkste
toponiemen, waterlopen en straten. Figuur 1.2 geeft een overzicht van de omgeving van
het studiegebied.

1.4

Situering

1.4.1

Algemeen – administratief
Indiener beheerplan
Haskoning Belgium bvba
Hanswijkdries 80
2800 Mechelen
Verantwoordelijke houtvester
Houtvesterij Gent
ir Eric Peyskens
Gebr. Van Eykstraat 2-6
9000 Gent
09/265.45.82
Verantwoordelijke boswachter
Marc Vercautere
03/789.03.76 of 0479/67.95.57
Verantwoordelijke natuurwachter
Joris Goossens
0474/89.58.93

1.4.2

Relatie met andere groene domeinen
In de nabijheid van het visiegebied liggen, respectievelijk ten oosten en ten zuiden, de
natuurgebieden Panneweel/Kreken van Saleghem en Steengelaag. In het noorden, op
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grondgebied Nederland, ligt een natuur- en waterwingebied. Een deel van de
eigendommen van ANB vormen het Vlaams natuurreservaat “Het Stropersbos”. In het
visiegebied liggen daarnaast twee erkende natuurreservaten, beide in beheer door
Natuurpunt vzw: “De Lange vaag” (3,8 ha) en “De Gavers” (1,7 ha).
Heel wat privé-boseigenaars in de ruimere omgeving zijn lid van de bosgroep OostVlaanderen Noord, waarvoor Ir. Sylvie Mussche (Provincie Oost-Vlaanderen) optreedt
als coördinator.

1.5

Statuut van de wegen en waterlopen (figuur 1.4, figuur 1.5)
De belangrijkste waterloop doorheen het studiegebied is de Noord-zuidverbinding
(VHAG 3111). Dit is een waterloop van tweede categorie. Deze omvat het oostelijke
deel van de vroegere vestingsgracht of Linie en de waterloop met toponiem Maatbeek.
Het westelijke deel van de oude vestingsgracht of Linie is niet gecategoriseerd. Een
derde, niet-gecategoriseerde waterloop mondt eveneens uit in de Noord-zuidverbinding.
Ten westen van de N403 loopt het Kanaal van Stekene in noordelijke richting langs het
studiegebied.
Het studiegebied wordt min of meer omsloten door een aantal assen, met name de E34
in het zuiden, de N403 in het westen, de oude spoorwegbedding (huidig fietspad) in het
oosten en de Buitenstraat in het noorden. De E34 is een gewestweg, de N403 is een
provincieweg. Van de buurtwegen zijn in de centrale zone van het gebied enkel de
Koestraat, een zijstraat ervan en de Kolshoekstraat verhard. Deze wegen zijn evenwel
doodlopend voor autoverkeer. De overige buurtwegen zijn onverhard tot plaatselijk
verhard met puin of steenslag. De enige weg die toch gebruikt kan worden voor
doorgaand autoverkeer is de Stropersstraat op grondgebied Sint-Gillis-Waas. Deze weg
verbindt de wijk Kalf met de Buitenstraat. Verder wordt het gebied doorkruist door heel
wat paden waarvan sommige plaatselijk verhard met steenslag of puin. Een aantal van
deze paden hebben het statuut van voetweg. Enkele hiervan zijn echter niet meer terug
te vinden op het terrein. De paden die geen statuut van buurt- of voetweg hebben zijn
eigendom van de eigenaar van het perceel, meestal het Vlaamse Gewest (Agentschap
voor Natuur en Bos). In domeinbossen hebben deze paden het statuut van bosweg.
Het padenpatroon ten noorden van de Linie is zeer regelmatig en rechthoekig. Deze
structuur is al te herkennen op de kaarten van de Ferraris van eind 18de eeuw. Het
padenpatroon ten zuiden van de Linie is onregelmatiger.

1.6

Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk
uitvoeringsplan (figuur 1.6)
Op het Gewestplan Lokeren – Sint-Niklaas, Stekene 14/4 en Sint-Gillis-Waas 15/1
(BS van 7 november 1978) zijn de percelen ten noorden van de Linie ingekleurd als
natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat (R-gebied). De
bodembestemmingen van het Stroperscomplex werden grotendeels bepaald als
R-gebied, met vooral ten zuidwesten en ten zuidoosten bosgebied (B-gebied). Ook in
het noorden ligt een kleine kern bosgebied. In het zuidwesten ligt een kern natuurgebied
(N-gebied) met rondom verschillende stukken gebied voor verblijfsrecreatie. Een niet
onbelangrijk deel van het Stroperscomplex is landschappelijk waardevol agrarisch
gebied (LWA-gebied). Het studiegebied wordt in het noorden en oosten omgeven door
woongebied. Dit is gelegen rondom de Klingestraat en de Buitenstraat. In het noorden
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treft men nog een klein gebied aan voor verblijfsrecreatie en op diverse plaatsen
gebieden voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote
ondernemingen. In het westen ligt een woongebied met een landelijk karakter tussen
het Oud Fort Sint-Jan en de Trompwegel, langs de De Stropersstraat – Trompstraat.
Ten noorden van de E34 werd op 8 september 2000 een gewestplanwijziging (overdruk)
goedgekeurd. Het betreft een reservatiestrook van 100 m breedte voor een de aanleg
van een spoorlijn en aanverwante bedrijvigheden. Het gaat hier om een overdruk van
het gewestplan wat betekent dat de oorspronkelijke bestemming behouden blijft zolang
de werken niet plaatsvinden.
De Vlaamse regering heeft op 4 februari 2005 het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
met betrekking tot het Stropersbos definitief vastgesteld (“Afbakening van de gebieden
van de natuurlijke en agrarische structuur: onderdelen van de Grote Eenheid Natuur
“Stropersbos”). Dit Gewestelijk RUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van
de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene (figuur 1.6).
De drie in het RUP aangeduide gebieden worden krachtens dit RUP aangeduid als
natuurgebied ; het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het
herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden. Het gebied
heeft als hoofdfunctie natuur.
De visie en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van dit RUP zijn het
verhogen van de interne samenhang van natuurwaarden door het tegengaan van
versnippering; het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het
buitengebied; het afstemmen van het ruimtelijke beleid op het milieubeleid op basis van
het fysische systeem en het bufferen van de natuurfunctie. Binnen dit natuurgebied zijn
landbouw,
bosbouw,
landschapsontwikkeling,
recreatief
medegebruik
en
waterbeheersing ondergeschikte functies voor zover de hoofdfunctie natuur niet in het
gedrang wordt gebracht. Deze bestemmingswijziging gaat gepaard met een aantal
verordenende stedenbouwkundige voorschriften.

1.7

Ligging in speciale beschermingszones (figuur 1.7)

1.7.1

Internationale beschermingszones
Het gebied van het Stropersbos is gelegen in het habitatrichtlijngebied “Bossen en
heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel”. Op basis van aanwezige oppervlakte is
het prioritair habitat alluviaal bos (91E0*) het meest voorkomend binnen dit deelgebied.
Overige habitats die binnen afgebakend habitatrichtlijngebied Stropers voorkomen, zijn
de regionaal belangrijke biotopen van struisgraslanden hier aangemeld als open
grasland op landduinen (2330), van nature eutrofe plassen (3150), droge heide met
Calluna vulgaris (4030), voedselrijke ruigten (6430), beukenbos (9120) en zuur eikenbos
(9190).

1.7.2

Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden
Hiertoe behoren de VEN-gebieden en de beschermde landschappen, stads- en
dorpsgezichten. Op figuur 1.7 zijn deze beschermingszones terug te vinden.
Landschap
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De Stropers en de Linie zijn erkend als beschermd landschap bij het Ministerieel Besluit
van 29/01/1999. Dit houdt in dat de eigenaars en gebruikers verplicht zijn de nodige
instandhoudingswerken uit te voeren en vernielingen te voorkomen.
Volgens de landschapsatlas maakt het studiegebied vrijwel integraal deel uit van de
ankerplaats en relictzone Stropersbos. Deze ankerplaats maakt deel uit van het
traditioneel landschap ‘Land van Waas’.
Er zijn geen beschermde stads- en dorpsgezichten.
Vlaams Ecologisch Netwerk
Gebieden in het Vlaams Ecologisch Netwerk zijn afgebakend in het kader van het
Natuurdecreet omwille van hun ecologische waarde. De huidige wettelijke afbakening
wordt VEN 1ste fase genoemd. Op termijn zullen natuurrichtplannen opgesteld worden
die aangeven welke natuurwaarden moeten worden behouden of ontwikkeld. De visie
en maatregelen in dit beheerplan zullen moeten voldoen aan deze natuurrichtplannen.
Het studiegebied ligt vrijwel volledig in VEN-gebied, namelijk in de Grote Eenheid
Natuur (GEN) “De Stropers” (code 203). Aandachtspunten in de begeleidende fiche zijn:
- de populatie Veldkrekel die in de vagen voorkomt;
- speciale soorten in de vagen: veelkleurig vergeet-mij-nietje, akkerandoorn,
korensla, korenbloem, kromhals, viltig kruiskruid en driekleurig viooltje;
- droge en relatief voedselarme graslanden met onder meer hazezegge,
zandzegge, gele morgenster, beemdkroon, kleine leeuwentand, ruw vergeet-mijnietje, zilverhaver, zandblauwtje, eekhoorngras en dwergviltkruid;
- een bijzondere vlindersoort is de kleine ijsvogelvlinder.
1.7.3

Natuurreservaten
Een deel van de eigendommen van ANB vormen het Vlaams natuurreservaat “Het
Stropersbos” (figuur 1.7). In het visiegebied liggen daarnaast twee erkende
natuurreservaten, beide in beheer door Natuurpunt vzw: “De Lange vaag” (3,8 ha) en
“De Gavers” (1,7 ha). Al deze reservaten zijn erkend volgens het besluit van de
Vlaamse regering van 29 juni 1999. Enkel voor de reservaten van Natuurpunt is een
beheerplan goedgekeurd.
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2

ALGEMENE BESCHRIJVING
LIJST VAN FIGUREN
Figuur 2.1: Evolutie van het bosdomein
Figuur 2.2: Landschap en cultuurhistorie
Figuur 2.3: Beheerders
Figuur 2.4: Hydrografie, Hydrologie
Figuur 2.5: Geologische kaart (tertiair)
Figuur 2.6: Bodemkaart
Figuur 2.7: Bodemgebruik
Figuur 2.8: Bestandsindeling van het studiegebied
Figuur 2.9: Bosbouw- en vegetatie-opnames
Figuur 2.10: Bestandstypes
Figuur 2.11: Overheersende boomsoort en bijhorende leeftijd
Figuur 2.12: Twinspantypologie bossen
Figuur 2.13: Gewestelijke bostypologie
Figuur 2.14: Twinspantypologie open terreinen
Figuur 2.15: Vegetatiekaart 2001
Figuur 2.16: Indicatorsoorten voor bos
Figuur 2.17: Indicatorsoorten grachten en zones met windval
Figuur 2.18: Vegetatie biologische waarderingskaart
Figuur 2.19: Waarderingsklassen biologische waarderingskaart
Figuur 2.20: Enkele bijzondere locaties voor fauna
Figuur 2.21: Potentiële natuurlijke vegetatie
Figuur 2.22: Potentiële bosvegetatie Duraveg
Figuur 2.23: Potentiële open vegetatie Duraveg
Figuur 2.24: Potentiële bosvegetatie Duraveg na ingrepen
Figuur 2.25: Potentiële open vegetatie Duraveg na ingrepen

2.1

Cultuurhistorische beschrijving

2.1.1

Historisch overzicht (figuur 2.1, figuur 2.2)
Tot 10.000 jaar geleden (Laat-Paleolithicum (33.000 – 8.800 voor Chr.) /Late Weichsel)
bestaat het landschap in de Stropers afwisselend uit toendra in koude periodes en taiga
in relatief warme periodes. In de laatste 10.000 jaar (Holoceen) is de natuurlijke
vegetatie onder invloed van een belangrijke temperatuurstijging en van de mens aan
een voortdurende verandering onderhevig. De toendra evolueert naar een gesloten
berken- en dennenbos dat door een verbetering van het klimaat verder evolueert naar
een gemengd loofbos met eik, hazelaar en berk op de hogere zandgronden en vochtig
elzenbos in de beekdalen. Als gevolg van een stijging van het grondwater wordt in de
beekdalen ook veen gevormd.
Vanaf de introductie van de landbouw (Neolithicum (4.900–2.000 voor Chr. /Atlanticum)
ontstaan door het kappen van het bos plaatselijk open terreinen in het gesloten
eikenmengbos. Vanaf de bronstijd (2.000–800 voor Chr.)/Subboreaal-begin
Subatlanticum ontwikkelen zich als gevolg van beweiding van de gekapte bosgronden
de eerste heidevelden.

Beheerplan Stropers
Beheerplan

816751/R9/FVH/Mech
-8-

12 juli 2007

In de ijzertijd (800 –12 voor Chr.) en de Romeinse tijd (12 voor – 450 na Chr.) /
Subatlanticum neemt de uitbreiding van het areaal landbouwgrond en van de
heidevelden verder toe ten koste van het areaal bos. De lager gelegen elzenbossen
blijven voorlopig intact. De veengroei bereikt vermoedelijk zijn maximale omvang. Door
de ontbossingen treedt vanaf dan een versnelde afvoer op van het oppervlaktewater. Zo
wordt bijvoorbeeld op de natte gronden vooral els aangetroffen, met hier en daar wilg,
es of esdoorn. Achtereenvolgens verdwijnen Linde en Olm uit het bos. Op de drogere
gronden komt hazelaar veel voor naast eik, berk en beuk. Typisch voor deze periode
zijn de zogenaamde Celtic Fields : honingraatvormige percelen die in verband gebracht
worden met akkerarealen uit de ijzertijd.
Met de val van het Romeinse Rijk en een afname van de bevolkingsdichtheid treedt in
de eerste helft van de vroege middeleeuwen (ca. 450 na Chr., Merovingische periode)
een herstel op van het bosareaal. Grote delen van het Waasland worden bedekt door
het Koningsforeest. Dit bos is in eerste instantie eigendom van de Karolingische
koningen, later van de Graaf van Vlaanderen. Deze beschermt het woud op een
bijzondere manier, in die mate dat men zelfs van “bosbeheer” kan spreken. Het ambt
van “forestier” wordt geïntroduceerd. Deze forestiers hebben residentie in “forolta”, het
Kasteel van Voorhoute te Kemzeke.
Vanaf de 11de eeuw begint het verval van het Koningsforeest doordat de graaf
geleidelijk delen in leen schenkt aan onder meer de Sint-Pietersabdij en de Boudeloabdij. Onder invloed van de abdijen worden grote delen van het Koningsforeest
ontgonnen. Toponiemen als “Maat” en “Meet” wijzen mogelijks op ontveningsactiviteiten.
In de 16de eeuw zou het grootste deel van het Koningsforeest verdwenen zijn. Op de
Ferrariskaart (ca. 1771 – 1778) is het bosareaal in de Stropers beperkt.
De huidige bebossing en rabattenstructuur stammen uit de late 18de en 19de eeuw
(Oostenrijkse en Franse periode). Het aangeplante naaldhout moest in het licht van de
industriële revolutie dienen als mijn- en constructiehout.
Figuur 2.1 geeft de evolutie weer van het bosdomein in de laatste 200 jaar op basis van
historische kaarten, naar De Keersmaeker et al. (2001). Hierop is te zien dat in het
noorden en het zuidoosten verschillende bosbestanden permanent bebost waren sinds
de 18e eeuw (‘Ferrarisbos’), terwijl andere minstens één keer ontbost zijn. In de figuur is
een inzet weergegeven met 2 oud-bossoorten volgens Honnay et al. (1998), nl.
Dubbelloof en Adelaarsvaren, volgens de inventarisa tiegegevens van ANB. Dit voor
Adelaarsvaren in gedeeltelijke mate overeen met de vegetatiekarteringsgegevens van
2001 voor deze soort; zie figuur 2.16.
2.1.2

Erfgoedwaarden (figuur 2.2)
De diverse archeologisch-cultuurhistorische relicten in het gebied zijn stille getuigen van
verschillende historische momenten en ondernemingen. Met de loop der jaren werden
ze inherent verbonden met het gebied Stropers en zijn natuurwaarden.
Het restant van de Bedmarlinie, of kortweg Linie, is opmerkelijk goed bewaard gebleven
in zijn 18de eeuwse vorm. De Linie en het Fort Sint-Jan zijn getuigen van de strijd om de
heerschappij in de Lage Landen. Ze maken deel uit van een verzameling restanten van
verdedigingswerken die worden aangetroffen in het grensgebied van ZeeuwsVlaanderen met Belgisch Vlaanderen, op de grens van de klei met het zand. Linies
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overschrijden gemeente- en landsgrenzen. Zowel in België als in Nederland wordt het
belang van het behoud en herstel van deze Linies en forten, met hun cultuurhistorische,
natuurwetenschappelijke en toeristisch-recreatieve waarden, belangrijk geacht.
De site van de castrale motte Hof te Voorhoute is momenteel zowel cultuurhistorisch als
archeologisch zeer waardevol: het mottelichaam en de walgrachten zijn goed bewaard
gebleven en ten noordwesten van de motte bevindt zich een historische ijskelder van
het kasteel. De site sluit ruimtelijk aan bij het grote natuurgebied en is momenteel
begroeid door een gezond beukenbestand. De ijskelder bevindt zich dus in de gesloten
sfeer van een bosbestand en in de nabijheid van de Maatbeek. Dit is een ideale locatie
voor de overwintering van vleermuizen.
2.1.3

Kenmerken van het vroegere beheer
De voormalige Afdeling Natuur en Afdeling Bos en Groen worden hier onderscheiden
als ‘ANB Natuur’ en ‘ANB Bos’. Hoewel beide entiteiten effectief één zijn (ANB =
Agentschap voor Natuur en Bos) en dus als één eigenaar zijn te beschouwen, is het
beheer in de praktijk wel nog opgesplitst volgens de respectievelijke voormalige
eigendommen.
ANB Bos streeft in de bosbestanden een omvorming naar een meer natuurlijke
bosstructuur met inheemse soorten na. Hiertoe werden jaarlijks in een aantal bestanden
de exoten gekapt, waarna door natuurlijke verjonging streekeigen boomsoorten
beginnen te ontwikkelen. Naast de bossen worden een aantal schraallandjes door
jaarlijks maaibeheer open gehouden. Een aantal interne zones met mantelzoombeheer
moeten een geleidelijke overgang tussen open grazige stukken en gesloten bos
vormen. Één perceel met rabattenstructuur is in hakhoutbeheer. Dit beheer moet de
specifieke vegetatie in de waterpartijen bevorderen.
Het gebied ten zuiden van de Linie bestaat uit voormalige akkers waar door spontane
ontwikkeling een geleidelijke overgang tussen pioniermilieu en ruigtes op natte tot droge
gronden is ontstaan. Onder andere deze zone wordt beheerd door ANB Natuur. Een
aantal percelen worden jaarlijks gemaaid om de vegetatie te verschralen. Op een ander
deel wordt een extensief begrazingsbeheer toegepast. Deze blok omvat zowel grazige
delen als beboste stukken.
ANB Bos hanteert een beheer afhankelijk van de uitgangssituatie. Naaldhoutbestanden
worden via een omvormingsbeheer omgezet naar loofhoutbestanden. Van sommige
bestanden of lijnelementen wordt het cultuurhistorische hakhoutkarakter behouden door
ze periodiek te kappen. Aangekochte akkers worden beplant met inheems loofhout.
Recent door Agentschap voor Natuur en Bos aangekochte bossen hebben geen
beheerplan, waardoor er geen gegevens zijn over het vroegere beheer.
De ruimtelijke spreiding van de beheerders, zoals beoogd en aangevraagd middels dit
beheerplan is weergegeven in figuur 2.3.
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2.2

Beschrijving van de standplaats

2.2.1

Reliëf en hydrografie
Het studiegebied ligt gedeeltelijk in een noordwestelijke uitloper van de Vlaamse vallei.
De begrenzing van de Vlaamse vallei volgt net ten noorden van de Linie de landsgrens
parallel in oostelijke richting en buigt dan af tot ten zuiden van De Klinge. De Vlaamse
vallei is gevormd door een complex rivierenstelsel. Ze had diverse geulen of jong
Quartaire thalwegen die ontstaan zijn op verschillende tijdstippen. Deze thalwegen
werden later opgevuld met jong-Quartaire afzettingen (Sanders et al. 1989).
Het gebied Stropers ligt in het hydrografisch bekken van de Schelde en meerbepaald de
deelbekkens Gentse Kanalen en Benedenschelde. De waterlopen snijden zich diep in
tot anderhalve meter onder maaiveld. Het grootste deel van het gebied watert af in
oostelijke richting naar de Benedenschelde. Enkel het uiterste noordwesten en een deel
van de zuidwestelijke punt wateren af naar de Gentse Kanalen.
In het noorden van het gebied valt de talrijke aanwezigheid op van rabatten. Op figuur
2.4 (modelresultaat Haskoning Belgium 2005) is te zien dat ter hoogte van de rabatten
kwel aanwezig is, wat de aanleg van deze rabatten verklaart (wegvangen van
kwelwater). Dit geldt verder nog voor enkele specifieke plaatsen, vooral in het noorden.

2.2.2

Geologie en bodem (figuur 2.5, figuur 2.6)

2.2.2.1

Geologie
Volgens de geologische kaart van België, kaartblad Lokeren, ligt bijna het volledige
Stropers-complex op de Tertiaire, mariene Formatie van Boom (Onder-Oligoveen). Een
doorsnede doorheen het studiegebied vertoont volgende sequentie in lagen.
De belangrijkste geologische laag is het Rupeliaan, beter bekend als de “Boomse klei”.
De kleilagen zijn monoclinaal van bouw en zacht noord-noordoostwaarts hellend.
Gezien de dikte en ondoorlatendheid van deze kleilagen, werd deze laag dan ook als
basis van het ecohydrologisch model aangenomen (Envico 2002). Enkel de driehoek
tussen de Stropersstraat en de Klingestraat in de noordwestelijke hoek van het
studiegebied is geologisch opgebouwd uit Neogene formaties. Deze liggen op hun beurt
boven de “Boomse klei”. De Neogene formatie bestaat uit groengrijs, sterk
glauconiethoudend fijn zand dat laatselijk veel fijn grind kan bevatten. De dikte varieert
en is maximaal 2,5m dik (Jacobs et al. 1993).
Tussen de Tertiaire (Formatie van Boom, Neogene Formatie) en Quartaire formaties zit
een Quartiar basisgrind dat bestaat uit kwarts- en silexkeitjes (Snacken 1964). Bovenop
dit basisgrind liggen Quartiare dekzanden waar tussenin plaatselijk lemige lagen
voorkomen. De dikte van de dekzanden schommelt tussen 2 en 4meter. Dit Pleistoceen
dekzand is voornamelijk na fluvioperiglaciaire accumulatie en door toedoen van
windwerking afgezet. Ook in het koude en droge Jonge Dryas komt nog even eolisch
transport op gang. Door die eolische verstuivingen van de Quartair afgezette dekzanden
ontstond de rugvormige zandige strook bij De Klinge. Dit landschap is nog steeds
waarneembaar en vormt één van de weinige intacte losse fijnzandige relicten van de
opgestoven ruggen uit het Quartair in de streek.
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2.2.2.2

Bodem
Het studiegebied is gesitueerd op de bodemkaartbladen Stekene 26E en Sint-GillisWaas 27W. Het Stropersbos ligt op het overgangsgebied van de Polderstreek en de
Vlaamse Zandstreek. Overigens behoren de gronden van Stropers tot de
bodemassociatie van het Vlaams Zandgebied.
De bodemtypologie wordt geïnventariseerd aan de hand van de Bodemkaart van België
(1964 en 1989) en boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen. De bodemkaart van
België beschrijft de bodemopbouw aan de hand van bodemseries. Een bodemserie
wordt gekenmerkt door de textuurklasse, de drainageklasse en de profielontwikkeling. In
de volgende tekst en in tabel 1 is een beschrijving gegeven van het voorkomen van de
verschillende bodemseries in het studiegebied (figuur 2.6).
•

•

•

•

Textuurklasse: De bodem is in het gebied voornamelijk opgebouwd uit zand, met
lokaal enkele zones met lemig zand en licht zandleem. Ten oosten van het
studiegebied, in de polders, komt klei voor. Ten zuiden van het studiegebied
overheerst zand op de hoger gelegen plaatsen en komt licht zandleem vooral
geassocieerd aan de waterlopen voor.
Bij het plaatsen van de peilbuizen is de locale bodemopbouw in detail
beschreven zodat de bodemkaart verfijnd wordt. Veen is in beperkte mate
aangetroffen bij de boringen (peilbuizen 3, 16, 18, 37, 38 en 39, figuur 2.6) en dit
op een diepte variërend tussen 0,8 tot 1,5 meter. Op de bodemkaart is voor het
noordelijke deel een archeologische ontginningskaart aangebracht die
vergravingen weergeeft. Dit wijst mogelijks op turfontginningen met later
ophogingen tot singels of rabatten. In het detailgebied Gavers komt eveneens
moeraskalk voor op één meter diepte (boven het veen). Vermoedelijk kwam er
boven de moeraskalk ook veen voor, maar is deze afgegraven.
Drainageklasse: Rond de waterlopen worden natte en zeer natte gronden
teruggevonden (vooral langsheen de Linie). In de overige delen van het
studiegebied komen droge en zeer droge bodems voor. Deze zijn vooral
geassocieerd met de drogere ruggen van de dekzandruggen. Enkel de
Maatbeek loopt doorheen een drogere zone. Op de overgang tussen de ruggen
en de vallei komen matig natte vochttrappen voor.
Profielontwikkeling: Volgens de bodemassociatiekaart behoort het studiegebied
tot een zone die gekenmerkt is door de aanwezigheid van zandige podzolen met
enclaves van bruine gronden. De profielontwikkeling van de bodemkaart is
samen met de drainageklassen weergegeven op figuur 2.6. De podzolen zijn
door uitloging van het organisch materiaal ontstaan onder de langdurig
aanwezige loofbosvegetatie. De bruine gronden worden gekenmerkt door de
afwezigheid van profielontwikkeling. De lager gelegen gronden in het
studiegebied zijn veelal als bruine gronden te omschrijven. Door de continue
veenvorming zijn deze bodems jong zodat de profielontwikkeling nog niet
opgetreden is. De hoger gelegen delen (noordelijk deel en lokaal het
zuidoostelijk deel) bestaan hoofdzakelijk uit podzolen.
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Tabel 1: Overzicht van de bodemtypes in het visiegebied (bodemkaart van België 1964 en 1989)
Lemige en zandlemige bodems

Zandbodems

Lep

Zag

Zeer droge zandbodem met podzolprofiel

Zbg

Droge zandbodem met podzolprofiel

Sterk gleyige zandleem bodem zonder
profielontwikkeling

Pep

Sterk gleyige lichte zandleem bodem zonder
profielontwikkeling

Pfp

Zeer sterk gleyige lichte zandleem bodem

Zbm

zonder profielontwikkeling

Droge zandbodem met antropoge
humushorizont

Sdg

Matig natte lemige zandbodem met podzolprofiel

ZbP

Droge zandbodem zonder profielontwikkeling

Sdp

Matig natte lemige zandbodem zonder

Zcg

Matig droge zandbodem met podzolprofiel

profielontwikkeling
Sem

Natte lemige zandbodem met antropogene

Zch

humushorizont
Sep

Natte lemige zandbodem zonder

Zcm

profielontwikkeling
Sfp

Zeer natte gleyige lemige zandbodem zonder

Matig droge zandbodem met verbrokkelde
podzolprofiel
Matig droge zandbodem met antropoge
humushorizont

Zcp

profielontwikkeling

Matig droge zandbodem zonder
profielontwikkeling

Zdb

Matige natte zandbodem met weinig
gekleurde B horizont

Zdg

Matige natte zandbodem met podzolprofiel

Zdh

Matige natte zandbodem met verbrokkelde
podzolprofiel

2.2.3

Bodemgebruik
Het bodemgebruik is te zien in figuur 2.7. De oorspronkelijke perceelsstructuur daterend
van de grote middeleeuwse ontginningen bestaat uit onregelmatige tot vierkante
blokken. Deze perceelsstructuur is nog terug te vinden ten zuiden van de Linie. Ten
noorden van de Linie treft men een meer rationele perceelsstructuur aan die recenter is.
De verklaring is te zoeken in de langdurige overstromingen van de Stroperspolder
tijdens de 18de eeuw en/of turfwinningen met daarna het instellen van een
hakhoutcultuur.
Het grootste deel van het gebied is bosrijk met bijzonder weinig bewoning. Uitzondering
hierop vormen de bebouwde zones met weekendhuisjes ten zuiden van de Linie. Lokaal
komen akkers en enkele wei- en hooilanden voor. Deze situeren zich op de dekzandrug
in het noordwesten, in de centrale depressie ten zuiden van de Linie en verspreid op de
dekzandrug in het zuiden.
Er is een afwisseling tussen overwegend droge en vochtige bossen enerzijds en droge
en vochtige akkers en wei- en hooilanden al dan niet omzoomd door rietkragen of
houtkanten anderzijds. In het zuiden situeren zich enkele waterpartijen.

2.3

Beschrijving van het biotisch milieu

2.3.1

Bestandenkaart
Figuur 2.8 geeft de bestandsindeling weer volgens de kartering van de voormalige
Afdeling Bos en Groen (nu onderdeel van Agentschap voor Natuur en Bos, ANB). Op
vraag van ANB zijn bijkomend 26,5 ha geïnventariseerd door Haskoning, teneinde het
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volledige studiegebied te dekken (het studiegebied komt overeen met de bestanden).
De tabel in bijlage 2 beschrijft de bestandstypes bosbouwkundig.
Op figuur 2.8 zijn eveneens de in dit beheerplan gedefinieerde lijnen en punten
weergegeven, die betrekking hebben op delen van bestanden of eenheden die los staan
van de bestanden (bv. paden). Wanneer de door een lijn of punt gedefinieerde eenheid
uitgesproken vlakvormig is, wordt deze op kaart omgeven door het vertegenwoordigde
vlakelement. Lijnelementen beginnen met de letter S of L, punten met de letter P.
De locaties van bosbouw- en vegetatie-opnamen in bossen en open terreinen (inclusief
lijnvormige elementen) zijn weergegeven in figuur 2.9.
2.3.2

Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens

2.3.2.1

Bestandskenmerken
De tabel in bijlage 2 geeft de kenmerken weer van alle bosbestanden. Onderstaande
tabellen en illustraties tonen een overzicht voor het ganse complex. Algemeen kan het
complex opgedeeld worden in drie grote blokken: de permanent open ruimtes (90 ha);
de naaldbosbestanden (95 ha) en de loofbosbestanden (120 ha).
De naaldbosbestanden hebben de homogene opbouw van gelijkjarige aanplantingen en
zijn tussen de 41 en 60 jaar oud. De loofbosbestanden zijn jonger en ongelijkjarig. De
mengingsvorm is stamsgewijs of groepsgewijs. Figuur 2.10 geeft een overzicht van de
ruimtelijke spreiding van de bestandstypes. Het blijkt dat meer dan 10% van de beboste
bestanden gemengd is (loofbos/naaldbos).
Tabel 2: Voorkomen van de bestandstypes
Bestandstype

oppervlakte (ha)

oppervlakte (%)

Loofhout (LH)

103,25

35,4

Loofhout + Naaldhout (L+N)

11,62

4,0

Naald hout + Loofhout (N+L)

27,54

9,4

Naaldhout (NH)

62,88

21,6

Open ruimte (pOp)

82,23

28,2

Water (Wa)

4,18

1,4

TOTAAL

291,71

100

Tabel 3: Voorkomen van de leeftijdsklassen
leeftijdsklasse

oppervlakte (ha)

oppervlakte (%)

1-20

10,36

3,6

21-40

48,06

16,5

41-60

61,57

21,1

61-80

6,55

2,2

Ongelijkjarig

71,34

24,5

Niet bepaald

7,42

2,5

Niet van toepassing

86,41

29,6

TOTAAL

291,71

100

Beheerplan Stropers
Beheerplan

816751/R9/FVH/Mech
- 14 -

12 juli 2007

Tabel 4: Sluitingsgraad van de bosbestanden
sluitingsgraad

oppervlakte (ha)

oppervlakte (%)

25 % - 50 %

6,60

2,3

50 % - 75 %

53,71

18,4

> 75 %

144,99

49,7

Niet van toepassing

86,41

29,6

TOTAAL

291,71

100,0

mengingsvorm

oppervlakte (ha)

oppervlakte (%)

homogeen

79,78

27,3

groepsgewijs

24,92

8,5

stamsgewijs

100,60

34,5

Tabel 5: Mengingsvormen

niet van toepassing

86,41

29,6

TOTAAL

291,71

100

bedrijfsvorm

oppervlakte (ha)

oppervlakte (%)

hooghout

199,95

68,5

middelhout

3,89

1,3

hakhout

1,45

0,5

Tabel 6: Bedrijfsvormen

niet van toepassing

86,41

29,6

TOTAAL

291,71

100
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Bestandstype
1.4
LH

28.2

35.4

L+N
N+L
NH
pOp
Wa

4.0

21.6

9.4

Illustratie 2: Procentuele indeling naar bestandstype (WA: water, pOp: permanent open ruimte, LH:
loofhout, L+N: loofhout met menging naaldhout, N+L: naaldhout met menging loofhout, NH:
naaldhout)

Leeftijdsverdeling
1-20

3.6

21-40

16.5
29.6

41-60
61-80
Ongelijkjarig
21.1

2.5

Niet bepaald
Niet van toepassing

24.5

2.2

Illustratie 3: Procentuele verdeling naar leeftijd (niet van toepassing voor open ruimtes)
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sluitingsgraad
2,3
29,6

18,4
25 % - 50 %
50 % - 75 %
> 75 %
Niet van toepassing
49,7

Illustratie 4: Procentuele verdeling naar sluitingsgraad

mengingsvorm

27,3

29,6

homogeen
groepsgewijs
stamsgewijs
8,5

niet van toepassing

34,5
Illustratie 5: Procentuele verdeling naar mengingsvorm (niet van toepassing voor open ruimtes)
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bedrijfsvorm

29,6

hooghout
middelhout
hakhout

0,5
1,3

niet van toepassing

68,5

Illustratie 6: Procentuele verdeling naar bedrijfsvorm (niet van toepassing voor open ruimtes)

2.3.2.2

Boomsoortensamenstelling
In bijlage 3 en figuur 2.11 wordt de boomsoortensamenstelling voor de verschillende
bestanden weergegeven. Op de naaldhoutbestanden na, is het aandeel exoten bij de
hoofdboomsoorten beperkt. Slechts een zestal hectare heeft Amerikaanse eik of
Amerikaanse vogelkers als hoofdboomsoort, dit steeds in combinatie met Berk. In een
(beperkt) aantal loofhoutbestanden is er een menging met naaldhoutsoorten.
Bij de zaailingen is Berk de belangrijkste soort, gevolgd door Amerikaanse vogelkers en
Grove den. Het aandeel van deze laatste twee soorten daalt echter sterk in de
struiklaag, waar Berk nog steeds de meest voorkomende soort is. In de struiklaag zijn
Gewone vlier, Zwarte els en Wilde lijsterbes de andere vaak voorkomende soorten.
Onderstaande tabellen geven de samenstelling voor zaailingen, struiklaag en boomlaag
weer voor het ganse boscomplex.

2.3.2.3

Zaailingen
Zaailingen omvatten alle bomen en struiken lager dan 2 meter. Onderstaande tabel 7
geeft de verdeling per hectare volgens hoogte en boomsoort weer voor het boscomplex
Stropers. De Berk heeft hier het grootste aandeel (63%), gevolgd door Amerikaanse
vogelkers (10%) en Zwarte els (5%).
Tabel 7: Zaailingen
HOOGTE
150-199

100-149

Boomsoort

Stamtal (/ha)

Verspreiding

Verjonging

Berk

15

Verspreid

NV

Berk

9

Homogeen

NV

Zwarte els

5

Verspreid

NV

Gewone vlier

3

Verspreid

NV

Zomereik

2

Verspreid

KV

Zwarte els

93

Homogeen

NV

Wilg

32

Verspreid

NV
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HOOGTE

50-99

0-49

2.3.2.4

Boomsoort

Stamtal (/ha)

Verspreiding

Verjonging

Wilde lijsterbes

9

Verspreid

NV

Berk

7

Verspreid

NV

Amerikaanse vogelkers

5

Homogeen

NV

Zomereik

5

Verspreid

KV

Wilg

3

Homogeen

NV

Berk

446

Verspreid

NV

Wilde lijsterbes

17

Verspreid

NV

Ratelpopulier

14

Verspreid

NV

Wilde lijsterbes

8

Homogeen

NV

Sporkehout

5

Homogeen

NV

Wilg

4

Verspreid

NV

Berk

2

Homogeen

NV

Amerikaanse vogelkers

2

Verspreid

NV

Gewone vlier

1

Verspreid

NV

Amerikaanse vogelkers

1

Homogeen

NV

Zwarte els

1

Homogeen

NV

Berk

793

Verspreid

NV

Amerikaanse vogelkers

189

Verspreid

NV

Grove den

134

Verspreid

NV

Gewone vlier

53

Verspreid

NV

Boskers

28

Verspreid

NV

Sporkehout

26

Verspreid

NV

Wilde lijsterbes

24

Verspreid

NV

Zwarte els

18

Verspreid

NV

Zomereik

15

Verspreid

NV

Gewone esdoorn

14

Verspreid

NV

Zwarte els

7

Homogeen

NV

Berk

5

Homogeen

NV

Sporkehout

5

Homogeen

NV

Zomereik

4

Homogeen

NV

Noorse esdoorn

4

Homogeen

NV

Amerikaanse eik

2

Verspreid

NV

Gewone esdoorn

1

Homogeen

NV

Wilde lijsterbes

1

Homogeen

NV

Gewone vlier

1

Homogeen

NV

totaal

2008

Struiklaag
Tot de struiklaag behoren alle houtige gewassen tussen 2 en 6 meter hoogte, met een
omtrek lager dan 20 cm. Onderstaande tabel 8 geeft de samenstelling voor de Stropers
weer. Ook hier heeft Berk het grootste aandeel: 46%, andere veel voorkomende soorten
zijn: Zwarte els (15%) en Wilde lijsterbes (6%).
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Tabel 8: Struiklaag: boomsoortensamenstelling
HOOGTE
600-800

Boomsoort

Stamtal levend (/ha)

Stamtal dood (/ha)

Verspreiding

Verjonging

Berk

74

24

Verspreid

NV

Wilde lijsterbes

19

1

Verspreid

NV

Zwarte els

18

14

Verspreid

Gemengd

Zwarte els

8

4

Verspreid

NV

Berk

7

2

Homogeen

NV

Verspreid

NV

Verspreid

NV

Amerikaans

400-600

200-400

krentenboompje

6

0

Overige *

9

6

Berk

160

33

Zwarte els

25

2

Verspreid

NV

Gewone vlier

18

0

Verspreid

NV

Zwarte els

16

9

Verspreid

Gemengd

Zomereik

16

0

Verspreid

KV

Wilg

10

11

Homogeen

NV

Wilg

8

0

Verspreid

NV

Wilde lijsterbes

8

0

Homogeen

NV

Fijnspar

7

1

Homogeen

KV

Zomereik

5

2

Verspreid

NV

Wilde lijsterbes

5

0

Verspreid

NV

Berk

5

0

Homogeen

NV

Zomereik

5

2

Verspreid

Gemengd

Sporkehout

5

7

Verspreid

NV

Overige **

5

4

Berk

59

1

Verspreid

NV

Wilg

48

0

Verspreid

NV

Zwarte els

24

0

Verspreid

NV

Fijnspar

22

3

Homogeen

KV

Zomereik

9

1

Verspreid

KV

Zwarte els

8

2

Homogeen

NV

Wilde lijsterbes

7

0

Homogeen

NV

Zomereik

5

0

Homogeen

NV

Overige ***

33

6

655

134

totaal

* Zwarte els, Witte els, Berk, Wilde lijsterbes, Fijnspar, Zomereik, Lork (G)
** Amerikaanse vogelkers, Zwarte els, Berk, Zomereik, Sporkehout, Lork (G)
*** Berk, Gewone vlier, Sporkehout, Wilg, Amerikaanse vogelkers, Wilg (geoorde x grauwe), Wilde lijsterbes,
Zomereik, Tamme kastanje, Ratelpopulier, Vlier, Es, Grove den, Amerikaans krentenboompje

2.3.2.5

Boomlaag
Tot de boomlaag behoren alle soorten die een omtrek op borsthoogte hebben die groter
is dan 20 cm. Op basis van het gemiddeld grondvlak is Grove den de meest
voorkomende soort, gevolgd door Berk en Zomereik.
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Tabel 9: Samenstelling boomlaag
BOOMSOORT

Stamtal

Grondvlak

Volume

/ha

%

m²/ha

%

m³/ha

%

Grove den

129

16

7

39

60,78

43

Berk

311

40

4,8

27

34,74

24

Zomereik

95

12

1,8

10

13,24

9

Fijnspar

57

7

1,5

8

11,82

8

Zwarte els

122

16

1,4

8

8,36

6

Lork (G)

9

1

0,4

2

3,35

2

Amerikaanse eik

6

1

0,2

1

1,92

1

Corsikaanse den

6

1

0,2

1

2,07

1

Populier

1

0

0,2

1

1,7

1

Wilg

10

1

0,2

1

0,82

1

Douglasspar

1

0

0,1

1

1,22

1

Witte els

8

1

0,1

1

0,79

1

Amerikaanse vogelkers

9

1

0,1

1

0,49

0

Wilde lijsterbes

13

2

0,1

0

0,2

0

Overige *

3

0

0

0

0,75

0

TOTAAL

783

100

18,2

100

142,25

100

* Grauwe abeel, Boskers, Larix, Ratelpopulier, Sporkehout, Boswilg, Noorse esdoorn, Haagbeuk, Gewone esdoorn,
Tamme kastanje, Linde, Iep (G), Es, Gewone vlier, Amerikaans krentenboompje, Beuk, Wilg (Schiet x Kraak)

2.3.2.6

Dendrometrische gegevens
De dendrometrische gegevens per bestand zijn opgelijst in bijlage 4. Het gemiddeld
stamtal over de beboste bestanden is 1110/ha, bij een grondvlak van 26 m²/ha. Er is
dus gemiddeld een vrij dichte kroonsluiting. Het volume bedraagt 202 m³/ha.
Een aantal bestanden vertonen een sterk afwijkend volume. Het betreft jonge
Berkenbestanden met ondergroei van Fijnspar. Deze hebben een volume tussen 50 en
75 m³/ha. De naaldhoutbestanden, hoofdzakelijk Grove den, hebben een gemiddeld
volume van 300 m³/ha. De loofhoutbestanden hebben een gemiddeld volume van 150
m³/ha. De lagere volumes in de loofhoutbestanden zijn deels te verklaren door de
geringere leeftijd, deels door de hogere volumeaanwas van naaldhoutbestanden.
•

Verdeling per omtrekklasse

De stamtalverdeling is te zien in illustratie 7. Voor een natuurlijke verdeling zouden nog
veel meer jonge bomen (kleine omtrek) en dikkere bomen (grote omtrek) aanwezig
moeten zijn. Grove dennen maken momenteel het leeuwendeel uit van het grondvlak
(illustratie 8) en dus van de kroonsluiting. Op dit moment is er voor de stamtalcurve
sprake van een superponering van twee klokvormige verdelingen:
- Grove dennen bevinden zich vooral in de omtrekklassen van 60 tot 109 cm, wat
betekent dat het gaat om gelijkjarige aanplantingen van tientallen jaren geleden
(leeftijdsklasse), die nu al hoog zijn opgeschoten. Het stamtal van Grove den
kent een klokvormige verdeling met een maximum in de omtrekklasse 60-69 cm.
Het gemiddelde grondvlak van Grove den, binnen alle bosbestanden, bedraagt
ca. 13 m²/ha. In homogene Grove dennenbestanden is dit echter meer dan 20
m²/ha (bv. voor de 51 bestanden in het zuidoosten (vooral Grove den), die zijn
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-

betrokken in een aparte analyse in 2.6.1.2, bedraagt het grondvlak van Grove
den 22,2 m²/ha). Deze bestanden hebben een zeer dichte kroonsluiting die de
opbouw van een structuurrijk bos met soortenrijke ondergroei op korte termijn
bemoeilijkt;
voor de laagste omtrekklassen (20-39 cm) merken we stamtallen van enkele
honderden per ha. Het betreft vooral Berk en Zwarte els, en in mindere mate
Zomereik. Vermoedelijk gaat het hier om een smalle en hoge klokvormige
verdeling, waarvan alleen de rechterkant te zien is (vermits alleen bomen vanaf
20 cm omtrek worden gemeten). Deze soorten kennen een laag stamtal in de
hogere omtrekklassen.

Een natuurlijke stamtalverdelingscurve volgens omtrekklasse kent een steiler begin en
een langere staart dan in Stropers het geval is. Bovendien zouden in een dergelijke
situatie de kleinere en grotere bomen in grotere mate gemengd voorkomen, individueel
of groepsgewijs. Momenteel gaat het om gelijkjarige blokken die ruimtelijk gescheiden
voorkomen. Het contrast tussen beide beelden is te zien in het schema in illustratie 9.
Bij niets-doen-beheer zal na verloop van (lange) tijd een meer natuurlijke structuur
ontstaan, doordat de Grove dennen spontaan verdwijnen en er daardoor veel meer
zaailingen opschieten en loofhout kan doorgroeien. In dit geval bestaat wel het risico dat
opnieuw redelijk grote oppervlakten van min of meer homogene structuur ontstaan.
Zelfdunning onder Grove den verloopt traag. De groei van individuele bomen is bij hoge
dichtheid laag, maar ze blijven lang overleven. Als er dan uiteindelijk toch gaten komen,
is de kans reëel dat dit over een grote oppervlakte gebeurt (windval). Om deze reden,
en om de omvorming te versnellen, is een eenmalig omvormingsbeheer aangewezen
van inleidende gerichte ingrepen volgens een welbepaald ruimtelijk patroon (zie verder:
2.6 en hoofdstuk 4).
Illustratie 7: Stamtal per ha volgens omtrekklasse (bosbestanden). De boomsoorten met het grootste
aandeel zijn onderscheiden.
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Illustratie 8: Grondvlak per ha volgens omtrekklasse (bosbestanden). De boomsoorten met het
grootste aandeel zijn onderscheiden.
4

3,5

Grondvlak (m²/ha)

3

2,5

Overige
Fijnspar
Zomereik
Grove den
Zwarte els
Berk

2

1,5

1

0,5

-2
29

-2
09

22
0

-1
99

20
0

-1
89

19
0

-1
79

18
0

-1
69

17
0

-1
59

16
0

-1
49

15
0

-1
39

14
0

-1
29

13
0

-1
19

12
0

-1
09

11
0

90
-9
9

10
0

80
-8
9

70
-7
9

60
-6
9

50
-5
9

40
-4
9

30
-3
9

20
-2
9

0

Omtrekklasse (cm)

Illustratie 9: Schema van een meer natuurlijke bosstructuur tgo. een klassieke aanplanting.

Klassieke aanplanting

« Natuurlijker » structuur

• Verdeling inheems/exoot
Tabel 10 toont dat 32,2% van de bestanden een gemengde inheemse samenstelling
heeft. 36,4% heeft een homogene inheemse samenstelling. Het huidige bosbeheer
streeft op lange termijn naar bossen waar 80% van de bestanden een gemengde
inheemse samenstelling heeft. Mits aangepast beheer zal het huidige percentage nog
een heel stuk hoger kunnen (zie verder: 2.6 en hoofdstuk 4).
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Tabel 10: Bossamenstelling volgens inheemse en exotische boomsoorten
Inheems/Exoot

Homogeen/Gemengd

Oppervlakte (ha)

Oppervlakte (%)

Exoot

Gemengd

4,78

2,32%

Exoot/Inheems

Gemengd

1,6

0,78%

Inheems

Gemengd

66,31

32,20%

Inheems/Exoot

Gemengd

40,99

19,91%

Exoot

Homogeen

15,99

7,77%

Inheems

Homogeen

75,01

36,43%

Inheems/Exoot

Homogeen

1,23

0,60%

205,91

100%

TOTAAL

Dood hout
• Staand dood hout
In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de boomsoorten waarvan staand dood
hout is opgemeten. Op basis van het gemiddeld bestandsgrondvlak wordt het meeste
staande dode hout in de boomlaag aangetroffen bij: Fijnspar, Berk en Zwarte els.
•

Tabel 11: Overzicht van staand dood hout
Boomsoort

sortiment

Stamtal

Grondvlak

Volume

Berk

dik

2,36

0,08

0,71

Fijnspar

dik

1,47

0,06

0,64

Grove den

dik

1,41

0,06

0,54

Zwarte els

dik

0,86

0,03

0,30

Zomereik

dik

0,29

0,02

0,17

Wilg

dik

0,05

0,00

0,02

Amerikaanse vogelkers

dik

0,04

0,00

0,02

Berk

dun

37,97

0,31

1,69

Grove den

dun

6,58

0,11

0,82

Fijnspar

dun

11,73

0,09

0,49

Zwarte els

dun

11,61

0,08

0,37

Zomereik

dun

7,35

0,04

0,19

Amerikaanse vogelkers

dun

1,72

0,01

0,09

Lork (G)

dun

1,34

0,01

0,07

Wilde lijsterbes

dun

0,92

0,01

0,04

Corsikaanse den

dun

0,44

0,00

0,03

Wilg

dun

0,41

0,00

0,01

Larix

dun

0,03

0,00

0,01

Gewone vlier

dun

0,41

0,00

0,00

Sporkehout

dun

0,55

0,00

0,00

Es

dun

0,07

0,00

0,00

•

Liggend dood hout

Tabel 12 toont de verdeling naar liggend dood hout in het Stropersbos.
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Tabel 12: Verdeling naar liggend dood hout
Sortiment

aantal

sortiment

aantal

Sortiment

aantal

20-59cm

bestanden

60-119cm

bestanden

>120cm

bestanden

geen

46

geen

81

geen

158

< 5 stuks/ha

20

1-10 stuks/ha

60

1-3 stuks/ha

12

5-100 stuks/ha

68

11-30 stuks/ha

23

> 3 stuks

21

> 100 stuks/ha

57

> 30 stuks/ha

27

2.3.3

Flora

2.3.3.1

Vegetatie in bosbestanden
Voor de vegetatie-analyse van de Braun-Blanquet-opnamen is gebruik gemaakt van het
‘Bos & Groen vegetatie-analysepakket versie 2.4’ (Roelandt 2005). Daarbij is vooreerst
een typologie opgesteld met behulp van Twinspan, op basis van de kruidlaag (Twinspan
for Windows version 2.3: Hill & Šmilauer 2005). Deze analyse heeft geleid tot 16 types
(samen 151 opnamen). De hiërarchie van opsplitsingen is te vinden in tabel 13.
Karakterisatie van deze types aan de hand van een synoptische tabel is te vinden in
bijlage 5.
Tabel 13: Twinspanhiërarchie van de 16 bostypes in Stropers op basis van de kruidlaag.
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Verdere identificatie van deze types gebeurt ten opzichte van de gewestelijke
bosinventarisatie, waarbij zg. tropres-scores zijn gebruikt die rekening houden met de
soortbedekkingen
(TPab-scores). Per vegetatietype
worden
hierbij
twee
sterdiagrammen geproduceerd in overlay: één voor de kruidlaag alleen (TPab_K) en
één voor boom-, struik- én kruidlaag (TPab_BSK). De sterdiagrammen zijn te vinden in
bijlage 6. Een sterdiagram geeft de overeenkomst weer met elk van de 32
onderscheiden bostypes van de bosinventarisatie. Exotengedomineerde bostypes, zoals
er in Stropers heel wat voorkomen, komen echter niet in deze typologie voor. Daarom
geven de sterdiagrammen vooral de verwantschap weer met de meest gelijkende, meer
natuurlijke bostypes van Vlaanderen. Met behulp van een sterdiagram worden
subjectieve toewijzingen aan één enkel bostype voorkomen: het is meestal zo dat een
bestand gelijkenissen vertoont met meerdere bostypes. Hoe groter de gelijkenis met
een bepaald bostype, hoe verder het betreffend sterpunt van het centrum ligt. Voor
meer informatie wordt verwezen naar de bosinventarisatie (Waterinckx & Roelandt
2001) of Roelandt (2005).
In tabel 14 is de typologie van de bossen van Stropers uitgewerkt. Dit is ruimtelijk
weergegeven op figuur 2.12 en figuur 2.13. De lokale typologie is gebeurd op basis van
de synoptische tabel (kruidlaag). De identificatie ten opzichte van de gewestelijke
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bostypes is gebeurd door vergelijking van de sterdiagrammen met deze van de
gewestelijke bostypes (Roelandt 2005).
Tabel 14: Lokale typologie van de bosopnamen op basis van de kruidlaag en identificatie volgens
meest gelijkend gewestelijk bostype.
Nr.

Aantal

Naam (karakteristieke

Overwegende

type

opnamen

soorten ondergroei)

soorten boomlaag

1

5

Adelaarsvaren, Braam,
Brede stekelvaren

2

4

3

4

Adelaarsvarenrijk WintereikenGrove den, Berk
Grove den, Berk

Adelaarsvarenrijk Wintereiken-

Lijsterbes, Gladde witbol

Berk

Beukenbos

Berk

Witbol Eiken-Beukenbos

Zomereik, Wilde

Zomereik, Berk,

Amerikaanse vogelkers Berken-

kamperfoelie

Zwarte els

Eikenbos

4

8

Brede stekelvaren

5

5

Brede stekelvaren, Braam,

Brede stekelvaren, Braam,
Zomereik, Amerikaanse
vogelkers

7

24

8

27

9

8

Beukenbos

Adelaarsvaren, Braam,
Amerikaanse vogelkers,

10

Beukenbos
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-

Adelaarsvaren, Braam

6

Gewestelijk type

Amerikaanse vogelkers BerkenBerk

Brede stekelvaren, Braam,

Eikenbos
Amerikaanse vogelkers Berken-

Berk

Berk

Eikenbos

Brede stekelvaren, Braam

Berk

Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Berk, Zwarte els

Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Zomereik, Berk

Witbol Eiken-Beukenbos

Zomereik, Wilde

Berk, Zomereik,

Amerikaanse vogelkers Berken-

kamperfoelie, Valse salie

Zwarte els

Eikenbos

Berk, Zomereik

Typisch Berken-Eikenbos

Berk, Zwarte els

Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Brede stekelvaren, Braam,
Lijsterbes, Valse salie,
Zwarte els

10

5

Braam, Zomereik, Wilde
kamperfoelie, Amerikaanse
vogelkers

11

12

21

8

Brede stekelvaren, Braam,

Pitrus, Brede stekelvaren,
Braam, Sporkehout

13

7

Pitrus, Brede stekelvaren,
Braam, Elzenzegge en
andere moerasplanten

14

8

Pitrus, Brede stekelvaren,
Braam, Berk, Zomereik,

15

5

16

2

Zwarte els

Berk

Elzen-eikenbos

Grote brandnetel, Zwarte els

Fijnspar, Boswilg

Ruigt Elzenbos

(Rhododendron, Fijnspar

Rhododendron,

zonder ondergroei)

Fijnspar

Bosbesrijk Berken-Eikenbos

De vertaling naar gewestelijke bostypes blijkt sterk beïnvloed door het voorkomen van
Amerikaanse vogelkers (figuur 2.13). Voorts is duidelijk dat de nattere bostypes (12-14)
vooral voorkomen in het noorden. Bostypes met Adelaarsvaren komen verspreid voor
doorheen het gebied (met name in Ferrarisbos: zie figuur 2.1).
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2.3.3.2

Vegetatie in open terrein
De vegetatie-opnamen in open terrein zijn gemaakt met behulp van de
beheermonitoringsschaal (Demeulenaere et al. 2002). Deze opnameschaal is
weergegeven in tabel 15. Ook deze opnamen zijn met Twinspan verwerkt. De
Twinspantabel is terug te vinden in bijlage 7, de typologie in tabel 16 en de
cartografische weergave in figuur 2.14. Soms gaat het om opnames van open plekken
in een bosbestand. Deze bestanden zijn op figuur 2.14 ingekleurd volgens de typologie
van de open plek, maar als bosbestand aangeduid door middel van een omranding. Op
de figuur zijn voorts een aantal open terreinen zonder opname opgenomen, met de
beschrijving zoals werd teruggevonden in de databank van ANB. In de meeste gevallen
gaat het hier om akkers.
Tabel 15: De beheermonitoringsschaal (Demeulenaere et al. 2002), met aanduiding van het gebruikte
percentage voor classificatie
Toegekend % bedekking t.b.v.
Symbool

Omschrijving

Bedekking

Aantalschatting

classificatie

D

Dominant

>75%

irrelevant

90

H

Halfbedekkend

50-75%

irrelevant

65

K

Kwartbedekkend

25-50%

irrelevant

40

B

Bedekkend

5-25%

irrelevant

15

A

Abundant

<5%

>1001

5

F

Frequent

<5%

101-1000

4

V

Verspreid

<5%

11-100

3

S

Schaars

<5%

4-10

2

ZS

Zeer schaars

<5%

1-3

1

P = plaatselijk: planten groeiend in aaneengesloten vlekken (éénsoortig of gemengd) waarvan de begrenzing
zich op minder dan 1/4 van de oppervlakte van het proefvlak concentreert

Tabel 16: Vegetatietypen open terreinen.
Aantal
Nr. type

opnamen

Naam

1

5

Natte ruigte met Riet en Grote brandnetel

2

2

Bramenruigte met Zevenblad

3

13

Droge ruigte met Braam, Kamperfoelie en Valse salie

4

2

Grasland met Gewone veldbies

5

8

Soortenarme ruigte met Gestreepte witbol en Grote Brandnetel

6

20

Natte ruigte met opslag Berk en Zwarte els

7

10

Natte ruigte met Smeerwortel en Kale jonker

8

6

Gewoon struisgrasvegetatie met ruigtekruiden

9

16

Tandzaadgemeenschap

Veel voorkomende types op de kaart zijn de natte ruigte met opslag van Berk en Zwarte
els, de droge ruigte met Braam, Kamperfoelie en Valse salie, de
Tandzaadgemeenschap en de natte ruigte met Smeerwortel en Kale jonker. Vochtige
types komen overal verspreid voor. Drogere types zijn beperkter in oppervlakte, maar
liggen tevens verspreid. Van bijzondere natuurwaarde zijn de heischrale vegetaties met
Gewone veldbies in het noorden.
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2.3.3.3

Toetsing aan terreinkaart en nadere beschrijving
In het kader van de ecohydrologische voorstudie is door Haskoning een perceelsgewijze
vegetatiekartering uitgevoerd (2001). Hierbij werden 15 vegetatietypes onderscheiden,
waarvan negen bostypes en zes open vegetatietypes (bijlage 8). De vegetatiekaart
(figuur 2.15) toont het voorkomen van deze vegetatietypes aangevuld met kartering door
de Vlaamse Landmaatschappij (2002). De aanvulling betreft in hoofdzaak de legendeeenheden dennenbos, akker, gedegradeerde heide, ruderale vegetatie, struweel opslag,
bebouwing en stilstaand water. De legende van de open vegetatietypes werd enigszins
aangepast: de graslanden met pioniersoorten werd samengevoegd met droog en
vochtig schraal grasland tot schraal droog grasland; mesofiel en vochtig mesofiel
grasland behoren tot voedselrijk grasland.
Bij vergelijking van figuur 2.15 met de Twinspan-resultaten valt meteen een verschil op
in legende: op terrein zijn de bossen getypeerd volgens hoofdboomsoort, de open
terreinen
volgens
aspectbepalende
plantensoorten.
Niettemin
zijn
de
karteringseenheden te interpreteren naar gradiënten van voedselrijkdom en
vochtgradiënt.
Kwalitatieve
vergelijking
van
deze
interpretatie
met
de
Twinspanresultaten maakt deze laatste plausibel.
De volgende teksten geven een nadere beschrijving van vegetatie en flora volgens de
terreinkartering in 2001.
•

Flora : kruidige en heideachtige vegetaties

De botanische waarde van het studiegebied wordt hoog geschat, enerzijds door de
grote verscheidenheid aan grondgebruik zoals bos, grasland, akkerland en onbewerkte
grond, anderzijds door het voorkomen van zeldzame plantensoorten. Voor de
uitgebreide beschrijving van de opmerkelijkste socio-ecologische groepen wordt
verwezen naar bijlage 9.
In de groep van de pioniers van sterk antropogeen gestoorde plaatsen – akkers,
wegranden en droge ruigten – vallen hoofdzakelijk de akkers op relatief voedselarme en
kalkarme grond op. Deze voedselarme akkers zijn zeer zeldzaam geworden op zandige
bodems. We treffen de soorten die tot deze groep behoren dan ook nog slechts zelden
aan. Ze worden in het gebied aangetroffen langs de spoorwegberm en op de Lange
Vaag. Meer algemene ruigtesoorten zijn te vinden op enkele (recent of actueeel nog
intensief bebouwde) akkers ter hoogte van het Fort Sint-Jan. Langs de spoorwegberm
komen vele soorten voor van ruigten op weinig betreden kalkrijke, niet humeuze, droge
grond. De pioniers van meer natuurlijke gestoorde plaatsen, op open, vochtige tot natte
humusarme grond omvatten soorten van relatief voedselrijke plaatsen met wisselende
waterstand of sterk fluctuerende milieuomstandigheden. Fragmenten van deze
gemeenschap komen verspreid voor over het gehele gebied. Ze worden gevonden
langs paden, in weilanden, langs grachtkanten en de spoorwegberm, steeds in vochtige
omstandigheden.
Daarnaast komen soorten van open, matig voedselrijke tot voedselarme vochtige grond
voor. Deze soorten moeten vroeger in het gebied rijkelijk voorgekomen zijn. Nu worden
deze door andere pioniers vervangen omdat het gebied algemeen voedselrijker
geworden is of omdat hun groeiplaatsen op paden opgehoogd zijn.
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De algemenere soorten van zoete tot matig brakke (matig) voedselrijke wateren
(overwegend obligate waterplanten) komen in het gebied voor.
De groep van de zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers
wordt heel slecht vertegenwoordigd in Stropers, maar het betreft hier dan ook soorten
die als uiterst zeldzaam kunnen worden beschouwd in het Waasland of er vermoedelijk
zelfs in de laatste eeuwen niet voorkwamen. Ze zijn echter als zeer typisch te
beschouwen langs de dekzandrug Maldegem-Stekene waarvan Stropers een uitloper
vormt.
Fragmenten van de plantengemeenschappen die tot de groep van de verlandingsvegetaties in zoete, matig voedselrijke, stagnerende of lichtstromende, ondiepe tot diepe
wateren, dikwijls veenvormend, behoren, treft men overal aan doorheen Stropers tot in
de perceelsgrachten tussen de akkers.
De verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende
wateren, niet veenvormend, zijn over het ganse gebied vertegenwoordigd. Hoe
voedselrijker de plaatsen, hoe meer fragmentair ze voorkomen.
Matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond zijn aanwezig maar bereiken hier
geen optimum. Het zijn doorgaans linten of vormen zelden uitgebreide groeiplaatsen in
minder intensief beweide graslanden. Verschillende soorten uit de groep zijn aangetroffen langs de spoorwegberm.
De matig bemeste graslanden op natte grond zijn nog duidelijk aanwezig in het gebied.
Van de vorige groep werd reeds opgemerkt dat ze stilaan verdwijnt uit het Waasland,
maar deze groep staat nog meer onder druk.
De graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond, treffen we aan in het noorden van het
gebied op de dekzandrug en de spoorwegberm die dwars door het gebied loopt. Ze
groeien doorgaans samen met de soorten van de graslanden op droge, voedselarme,
zure grond.
Verschillende zeer zeldzame soorten van de graslanden op droge, voedselarme, zure
grond werden en worden nog in Stropers gevonden.
Soorten van matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen komen en
kwamen over gans het gebied verspreid voor. Het is duidelijk dat dit voorkomen zich
beperkt tot natte omstandigheden.
Soorten van onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond
komen slechts in beperkte mate voor omdat het hier een zeer uitzonderlijke groep
betreft.
Op pijpenstrootje (Molinea caerulea) na zijn een aantal soorten van natte heiden en
onbemeste graslanden op natte zeer voedselarme, zure, humeuze grond zeer zeldzaam
in het Waasland en het Vlaams district.
Struikhei (Calluna vulgaris), pilzegge (Carex pilulifera) en brem (Sarothamnus
scoparius) behoren tot droge heiden op zeer voedselarme grond en worden nog vrij veel
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aangetroffen op geschikte groeiplaatsen. Op gekapte bospercelen kunnen deze soorten
opnieuw de kop opsteken.
Enkele soorten van onbemeste, heischrale graslanden op matig tot droge, voedselarme,
zure, humeuze grond werden ook langs de spoorwegberm aangetroffen.
De soorten van kaalslagen, jonge aanplanten en zomen van eerder voedselrijke grond
zijn sterk vertegenwoordigd. De aanwezige soorten worden over het algemeen in de
zomen en als linten door het gebied aangetroffen.
Bosplanten op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden zijn
sterk vertegenwoordigd. Dit milieu komt voor over het grootste deel van de beboste
oppervlakte.
Bosplanten op matig voedselarme, droge, zure grond zijn zeer sterk vertegenwoordigd.
De groeiplaatsen van de soorten worden door het ganse gebied aangetroffen op de
drogere stukken.
Op vrij veel plaatsen wordt nu dominantie van adelaarsvaren (Pteridium aquilinum)
onder naaldhout vastgesteld.
•

Bos

De karakteristieken van de bosbestanden volgen enerzijds de variatie in fysische
omstandigheden, zoals bodemtype (textuur, drainageklasse en profielontwikkeling) en
reliëf, maar anderzijds ook de eigendomsstructuur: de voorgeschiedenis van het perceel
en het feit of er al dan niet een beheervisie aanwezig is bij de huidige eigenaar of
gebruiker.
Ten noorden van de Linie worden volgende types bestanden aangetroffen : eikenberkenbos, loofhout met bijmenging van fijnspar, doorgegroeid elzenhakhout met aanzet
tot elzenbroek en een gevarieerde menging, fijnsparbestanden, fijnspar met
broekbosondergroei, naaldhoutbestanden met voornamelijk grove den. Een aantal
bestanden bestaan vooral uit doorgegroeide hakhout- en middelhoutbestanden. De
meeste van deze bestanden zijn aangelegd op rabattensystemen. De bestanden zijn 25
tot 30 jaar oud, de hakhout- en middelhoutsystemen zijn tot 200 jaar oud. Hier komen
waardevolle, structuurrijke loofhoutbestanden voor van eik, berk en zwarte els.
Belangrijke oppervlakten zijn hier reeds meer dan 200 jaar onafgebroken bebost. Het
hakhoutbeheer, dat hier vroeger werd toegepast, werd de laatste tientallen jaren niet
meer uitgevoerd. Sindsdien kon het bos vrijwel geheel spontaan ontwikkelen en heeft
hierdoor een zeer waardevolle spontane, natuurlijke structuur verkregen.
Met onder meer kenmerkende soorten als elzenzegge en ijle zegge is de kruidlaag
lokaal nog typisch voor mesotrofe elzenbroeken met overgangen naar oligotroof eikenberken en eiken-beukenbossen. Op deze overgangen situeert zich het Vlaams bostype
Elzen-eikenbos.
Ten zuiden van de Linie worden bijna geen rabatten meer aangetroffen. Ook de
hakhout- en middelhoutbestanden zijn nagenoeg afwezig. De meeste bestanden op
deze matig droge tot matig natte zandgronden bestaan uit grove den, al dan niet met
bijmenging van loofhout, ofwel zijn het jonge loofhoutbestanden. Plaatselijk staan
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soortenarme fijnsparaanplantingen. In de nattere zones (nat lemig zand) bevinden zich
eiken-berkenbossen, mengingen van loof- en naaldsoorten en droge elzenbossen.
•

Indicatorsoorten

Op figuur 2.16 en figuur 2.17 is de verspreiding van enkele indicatorsoorten aangeduid,
zoals gekarteerd in 2001. Voor wat Adelaarsvaren betreft is dit te beschouwen als
aanvulling op het inzetkaartje in figuur 2.1. Dat zowel soorten van droge als natte
(kwel)situaties voorkomen in dezelfde bestanden, wijst op de veelheid aan lokale
gradiënten. De aanwezigheid van rabatten is hier zeker een belangrijke factor, die
maakt dat soorten van drogere en nattere situaties naast elkaar bestaan. De
aanwezigheid van Pijpenstrootje verraadt potenties voor ontwikkeling van vochtige tot
natte heide.
•

Streeplijsten

Van de Afdeling Monumenten en Landschappen zijn recente streeplijsten beschikbaar
van enkele locaties. Deze zijn terug te vinden in bijlage 10. Het betreft (linkerkolom) het
zuidoosten van bestand 8E, en (rechterkolom) het bestand 10D. Het gaat steeds om uit
gebruik genomen akkers, die spontaan verbossen De streeplijsten wijzen op een sterk
ruderale vegetatie, die ongetwijfeld snel verder zal dichtgroeien.
2.3.3.4

Vergelijking met biologische waarderingskaart (versie 2)
De BWK-kartering van Stropers is gebeurd in de periode 1997-1999 (figuur 2.18).
Op de Biologische Waarderingskaart zijn veel percelen ten noorden van de Linie
ingekleurd als “biologisch zeer waardevol” (figuur 2.19). Het gaat hierbij voornamelijk om
loofhoutbestanden gekarteerd als mesofiele bossen zoals karteringseenheid Qb (zeer
arm, zuur eiken-berkenbos onder hakhout- en middelhoutvorm (Querco-Betuletum)), Qs
(zuur eikenbos (Fago-Quercetum)), moerassig elzenbos met veenvorming zoals Vm
(mesotroof elzenbos met zeggen (Carici elongatae-Alnetum)), Vn (nitrofiel alluviaal
elzenbos (Macrophorbio-Alnetum)), niet verbeterde, halfnatuurlijke, vochtige graslanden
gekarteerd als Hmo (oligotroof type) en droge graslanden van het type Ha
(struisgrasvegetatie op zure bodem (Thero-Airion)).
De percelen ten zuiden van de Linie zijn grotendeels gekarteerd als “biologisch minder
waardevol”, enkele percelen zijn ingekleurd als “biologisch waardevol” of “biologisch
zeer waardevol”. Het gaat vaak om dennenaanplanten met een ondergroei van
stekelvaren, braam of adelaarsvaren.
Het akkercomplex net ten zuiden van de Linie is biologisch minder waardevol, maar
bevat nog biologisch waardevolle elementen zoals houtkanten met dominantie van els
(Kba).
Het graslandcomplex ter hoogte van het erkend natuurreservaat “De Gavers” bestaat in
hoofdzaak uit biologisch zeer waardevol, vochtig, licht bemest grasland (Hc) met
elementen van rietlanden (Mru, KMr).
Ten westen van de “De Stropersstraat” ligt een groot akkercomplex met een paar
waardevolle kleine landschapselementen. Ook het gedeelte ten zuiden van de E34
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bestaat voor een groot deel uit akkers, met daarnaast nog dennenaanplanten. Deze
twee delen staan gekarteerd als “biologisch waardevol”.
2.3.3.5

Vergelijking met potentiële natuurlijke vegetatie
Op de PNV-kaart (De Keersmaeker et al. 2001 en bijlage 11), die hoofdzakelijk uitgaat
van de bodemkaart, zijn de volgende belangrijke bostypes te zien (figuur 2.21):
- typisch Eiken-Beukenbos, natte en droge variant;
- arm Eiken-Beukenbos, natte en droge variant;
- Elzen-Vogelkersbos, een bostype van vochtige locaties.
De verdeling nat/droog komt overeen met wat verwacht wordt vanuit de vegetatiekaart.
Dit is ook de conclusie die volgt wanneer de potentiële natuurlijke vegetatie wordt
bepaald op basis van een tijdsafhankelijke grondwaterstandsmodellering, met behulp
van Duraveg (werking, zie bijlage 12). Het gaat hier om ‘fysisch-gebaseerde potenties’,
d.w.z. enkel rekening houdend met kenmerken van het fysische milieu (bodemtextuur,
waterstand en beheer). Op basis van één grondwatermodelresultaat (één berekend
grondwaterregime), dat uitgaat van de actuele verdeling bos en open terrein (relevant
i.v.m. verdampingscoëfficiënt), zijn de potentiële vegetatietypes voor zowel de bos- als
de open sfeer nagegaan (figuur 2.22 en figuur 2.23). Deze voorspellingen zijn maar
geldig indien de actuele verdeling bos en open terrein wordt gerespecteerd in het
gebied; elke interpretatie is dus zeer lokaal te bekijken. Om correct te zijn, zou dus met
het grondwatermodel een berekening onder 100% bosbedekking én onder 0%
bosbedekking moeten gebeuren om deze figuren betrouwbaarder te maken. In het
kader van dit beheerplan is om pragmatische redenen gekozen om uit te gaan van het
(gemodelleerde) actuele grondwaterregime.
De verdeling van de potentiële vegetatietypes is fijnmaziger dan de vegetatiekaart. De
voorspelling is aannemelijk in het licht van de vegetatiekaart.
Voor de bostypes (figuur 2.22) is in het zuidoosten weliswaar een grote oppervlakte
vochtig Berken-Zomereikenbos te zien. Het betreft hier een gedeeltelijke overlap met
potentie voor Berken-Zomereikenbos (niet weergegeven), waarbij de vochtige variant
preferentieel wordt geselecteerd door Duraveg. De basisgegevens voor
grondwaterstanden van het vochtig Berken-Zomereikenbos zijn deels afkomstig van
verdroogde en verboste natte heiden met veel Pijpenstrootje, waarbij het niet steeds
duidelijk is of het veelvuldige voorkomen van Pijpenstrootje nog in evenwicht is met de
hydrologische omstandigheden. Interpretatie van dit type vergt dus enige
voorzichtigheid. In voor- en najaar mag voor de Duravegvoorspelling van vochtig
Berken-Zomereikenbos de grondwaterstand niet dieper zijn dan 3 meter onder
maaiveld, terwijl dit wel mag voor de gewone variant.
Voor de open types is bij deze voorspellingen geen onderscheid opgelegd tussen zones
met heidebeheer versus zones met graslandbeheer. De volgorde van selecteerbaarheid
is zodanig ingesteld dat alleen potenties voor heidetypes weergegeven worden waar
geen enkele graslandpotentie (volgens de Duravegtypologie) kan voorkomen. Het is
weliswaar zo dat Duraveg op dit niveau geen onderscheid maakt tussen drogere
heidetypes en heischrale graslanden, die gelijkaardige fysische condities vereisen, en
die dus afhankelijk van het beheer beide zouden kunnen ontwikkelen.
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In tabel 17 is ter informatie de overeenkomst weergegeven tussen de PNV en de
Duravegvoorspelling, waaruit grosso modo een goede overeenkomst blijkt. Daarbij zijn
de PNV-types met Eiken en Beuken als homoloog te beschouwen voor Duravegtypes
met Elzen, Berken en Zomereiken.
Tabel 17: Vergelijking tussen potentiële vegetatievoorspellingen in de bossfeer, tussen de PNV- en de
Duravegmethode. Op basis van een puntentelling in een raster met interval 10 meter (43635 punten).

Elzenbroekbos

Vochtig

Elzenberken-

(midden-

berken-

Vogelkers-

Subtotalen

broek

loop)

Elzen-eikenbos

zomereikenbos

essenbos

PNV-types

0,39% (168)

0,03% (15)

13,15% (5736)

28,85% (12588)

0% (2)

42,42% (18509)

variant

0,08% (37)

0,44% (193)

14,09% (6147)

13,69% (5973)

0,02% (8)

28,32% (12358)

Elzenbroekbos

0,05% (22)

0,74% (324)

2,17% (945)

0,05% (22)

0% (0)

3,01% (1313)

Elzen-Vogelkersbos

0% (0)

0,07% (32)

2,33% (1016)

0,01% (5)

0,2% (86)

2,61% (1139)

0% (0)

0% (0)

0,6% (260)

0,01% (4)

0% (0)

0,61% (264)

0,53% (231)

0,12% (52)

15,69% (6847)

6,7% (2922)

0% (0)

23,04% (10052)

1,05% (458)

1,41% (616)

48,01% (20951)

49,3% (21514)

0,22% (96)

100% (43635)

PNV \ Duraveg
Arme EikenBeukenbos en
Eikenbos, droge
variant
Arme EikenBeukenbos en
Eikenbos, natte

Typische EikenBeukenbos, droge
variant
Typische EikenBeukenbos, natte
variant
Subtotalen
Duravegtypes

2.3.3.6

Zwammen (Fungi)
In bijlage 13 is een lijst van zwammen opgenomen, met gegevens afkomstig van
verschillende inventarisaties. Verschillende bijzondere soorten blijken voor te komen in
Stropers:
Cortinarius alnetorum
Cortinarius flabellus
Cortinarius vespertinus
Galerina heimansii
Hydnotria tulasnei
Hygrocybe fornicata
Lactarius lilacinus
Panaeolus fimiputris
Phaeomarasmius erinaceus
Russula pumila
Russula subrubens

Gegordelde elzengordijnzwam

Elzenmosklokje
Rosse doolhoftruffel
Ridderwasplaat
Lila melkzwam
Geringde vlekplaat
Egelzwammetje
Elzenrussula
Wilgerussula
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2.3.4

Fauna (figuur 2.20)

2.3.4.1

Avifauna
In het kader van de Vlaamse broedvogelatlas werd het gebied in en rondom het
studiegebied in 2000 grondig geïnventariseerd (hokken ES77A en ES77B) (gegevens
van de Vlaamse broedvogelatlas 2000 – 2002, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek:
Glenn Vermeersch en Anny Anselin). De recent ontvangen dataset is drieledig:
- alle gegevens samengevat op 5x5-km-UTM-hokniveau;
- streekproefgewijze inventarisatie op 1x1-km-UTM-hokniveau;
- puntgegevens.
De verwerking van deze gegevens zoals getoond in tabel 18, is tevens gewijzigd en
geupdate door gebiedskenner Jan Dhollander, die mee betrokken was bij de
inventarisatie.
Onder de avifauna moet een onderscheid gemaakt worden tussen broedvogels en
doortrekkers en overwinteraars. Vooral de broedvogels zijn van belang omdat ze een
indicator zijn voor de kwaliteit van het gebied. Vogels reageren zeer sterk op
structuurvariatie. Hoe structuurrijker, d.w.z. hoe meer afwisseling in lage, middelhoge en
hoge begroeiingen, hoe meer soorten zich in een gebied vestigen.
Het gebied heeft een zeer rijke vogelstand. Dit is vooral te danken aan de verschillende
grondgebruiksvormen: de afwisseling van open (graslanden en akkers) en gesloten
(bossen) percelen en de overgangen ertussen zoals dichte hakhoutpercelen, kapvlakten
en perceelsgrachten begroeid met riet. Uit de gegevens blijkt het belang van het
Stropers voor (broed)vogels. 18 broedvogels staan op de Rode Lijst. Ook
vermeldenswaardig zijn enkele losse waarnemingen van Wespendief in 2005. Recent
wordt ook een mogelijk broedende Kerkuil waargenomen in het Boshuis (figuur 2.20).
Tabel 18: Broedvogels volgens de dataset van het INBO (UTM-hokken ES77A en ES77B). Eerste teken
= broedzekerheid (zie legende) op 5x5-km-UTM-hokniveau; “X” als tweede teken = geïnventariseerd
in 1x1-km-UTM-hok dat minstens gedeeltelijk in visiegebied ligt; “X” als derde teken = puntgegeven
aanwezig binnen visiegebied. Sommige waarden aangepast op basis van info van J. Dhollander.
Doorstreepte soorten broeden niet in het visiegebied volgens J. Dhollander (pers. med.).
Rode Lijst

Nederlandse naam

ES77A

Achteruitgaand

Boerenzwaluw

2- -

Achteruitgaand

Gele Kwikstaart

Achteruitgaand

Huismus

3-X-

3-X-

Achteruitgaand

Kneu

1- -

2- -

Achteruitgaand

Koekoek

2-X-

2-X-

Achteruitgaand

Ringmus

Bedreigd

Geelgors

1- -

2- -

Bedreigd

Graspieper

Bedreigd

Rietgors

2- -

Bedreigd

Rietzanger

2- -

Bedreigd

Wielewaal

Bedreigd

Zomertortel

2- -

Kwetsbaar

Gekraagde Roodstaart

2-X-X

Kwetsbaar

Huiszwaluw

Kwetsbaar

Matkop

3- 2- -

3- 2- -

1- 2- 3- 2-X-
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Rode Lijst

Nederlandse naam

ES77A

Kwetsbaar

Nachtegaal

2- -

Kwetsbaar

Patrijs

2- -

Kwetsbaar

Veldleeuwerik

2- -

Momenteel niet bedreigd

Bergeend

2- -

Momenteel niet bedreigd

Blauwborst

3- -

Momenteel niet bedreigd

Blauwe Reiger

3- -

Momenteel niet bedreigd

Boomkruiper

Momenteel niet bedreigd

Boomvalk

1- -

Momenteel niet bedreigd

Bosrietzanger

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Bosuil

Momenteel niet bedreigd

Buizerd

Momenteel niet bedreigd

Dodaars

Momenteel niet bedreigd

Ekster

3-X-

Momenteel niet bedreigd

Fitis

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Fuut

1-X-

ES77B

2-X-

2-X 3-X-X

3-X-X
3- 3-X3-X-X

Momenteel niet bedreigd

Gaai

Momenteel niet bedreigd

Gierzwaluw

3-X-

Momenteel niet bedreigd

Goudhaan

2-X-

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Grasmus

2-X-

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Grauwe Vliegenvanger

2- -

2- -

Momenteel niet bedreigd

Groene Specht

2-X-X

2-X-X

Momenteel niet bedreigd

Groenling

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Grote Bonte Specht

Momenteel niet bedreigd

Grote Lijster

3-X-

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Heggenmus

2-X-

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Holenduif

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Houtduif

2-X-

Momenteel niet bedreigd

IJsvogel

Momenteel niet bedreigd

Kauw

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Kerkuil

1-X-

Momenteel niet bedreigd

Kievit

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Kleine Karekiet

2- -

2- -

Momenteel niet bedreigd

Knobbelzwaan

Momenteel niet bedreigd

Koolmees

2-X-

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Krakeend

Momenteel niet bedreigd

Kuifeend

Momenteel niet bedreigd

Kuifmees

Momenteel niet bedreigd

Meerkoet

Momenteel niet bedreigd

Merel

3-X-

3-X-

Momenteel niet bedreigd

Pimpelmees

3-X-

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Ransuil

3- -

3- -

Momenteel niet bedreigd

Roodborst

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Roodborsttapuit

2- -

Momenteel niet bedreigd

Slobeend

2- -

Momenteel niet bedreigd

Sperwer

Momenteel niet bedreigd

Spotvogel

2- -

Momenteel niet bedreigd

Spreeuw

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Staartmees

3-X-

Momenteel niet bedreigd

Tjiftjaf

2-X-

2- -

2-X-

2-X3- 3- -

2- 2- 2- 2- 3-X-

2- -X
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Rode Lijst

Nederlandse naam

ES77A

ES77B

Momenteel niet bedreigd

Torenvalk

Momenteel niet bedreigd

Tuinfluiter

3-X-

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Turkse Tortel

3-X-

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Vink

3-X-

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Waterhoen

3-X-

Momenteel niet bedreigd

Wespendief

Momenteel niet bedreigd

Wilde Eend

3-X-

3-X-

Momenteel niet bedreigd

Winterkoning

3-X-

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Witte Kwikstaart

3-X-

Momenteel niet bedreigd

Zanglijster

3-X-

2-X-

Momenteel niet bedreigd

Zwarte Kraai

3-X-

3-X-

Momenteel niet bedreigd

Zwarte Mees

Momenteel niet bedreigd

Zwarte Roodstaart

Momenteel niet bedreigd

Zwarte Specht

Momenteel niet bedreigd

Zwartkop

Niet inheemse broedvogel

Canadese Gans

Niet inheemse broedvogel

Fazant

Onvoldoende gekend

Kwartel

3-X-

3-X2- -

2-X3- -

2- 3- -

3-X-

2-X2-X-

3-X-

2-X1- -

Broedzekerheid: 1 = mogelijk broedend; 2 = waarschijnlijk broedend; 3 = zeker broedend.

In totaal worden 82 broedvogelsoorten vermeld voor het geïnventariseerde gebied.
Opgemerkt moet dat het geïnventariseerde gebied groter is dan het visiegebied. Een
uitzondering vormen misschien de water- en rietvogels.
Volgende vogels broeden niet in het visiegebied volgens Jan Dhollander (pers. med.):
Gele kwikstaart, Kneu, Geelgors, Graspieper, Rietzanger, Nachtegaal, Patrijs,
Veldleeuwerik, Blauwe reiger, Bruine kiekendief, Dodaars, Gierzwaluw, Krakeend,
Kuifeend, Roodborsttapuit, Slobeend, Canadese gans, Kwartel (steeds zo aangeduid in
tabel 18). Mogelijks broeden wel: Havik, Boomklever, Putter, Braamsluiper, Kleine bonte
specht (Jan Dhollander, pers. med.). (Boomklever (geregeld) en Kleine bonte specht
(1x) zijn eind 2006 in het gebied waargenomen door F. Vanderhaeghe – zuidoostelijk
deel). Kerkuil broedt jaarlijks in het Boshuis (pers. med. Marc Vercauteren).
Er komen nog andere vogelsoorten voor die niet in het gebied broeden. Het betreft
foeragerende of overwinterende vogelsoorten. Regelmatige overwinteraars zijn: Sijs,
Kruisbek, Keep, Houtsnip, Koperwiek, Kramsvogel, Goudvink (Jan Dhollander, pers.
med.).
Het is duidelijk dat de meeste Rode-Lijstsoorten in hok ES77B te vinden zijn (figuur
2.20). In tabel 19 worden de beschikbare gegevens van deze soorten op
kilometerhokniveau samengevat. Het gaat hier om soorten van halfopen landschappen,
die te vinden zijn in UTM-hokken met deels bos en deels open gebied. Ook de meeste
andere Rode-Lijstsoorten moeten het hebben van minstens gedeeltelijk open gebied, en
zijn vooral in het oosten gevonden (mogelijk buiten het visiegebied). De Wielewaal kan
dan weer als een echte bosvogel worden beschouwd.
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Tabel 19: Verspreiding van enkele Rode-Lijstsoorten op kilometerhokniveau.
Rode Lijst

Nederlandse naam

ES7375

ES7377

ES7478

ES7576

ES7677
X

Achteruitgaand

Huismus

X

X

X

X

Achteruitgaand

Koekoek

X

X

X

X

Kwetsbaar

Gekraagde Roodstaart

X

X

Kwetsbaar

Matkop

X

Sommige soorten staan onder druk omdat het gebied te dicht bebost is. Soorten zoals
Geelgors, Goudvink, Putter en zelfs Boomleeuwerik kwamen vroeger frequent voor
omdat er meer open plekken waren in de boszone. Ook Boompieper en Boomvalk die
van dichtere bossen houden, hebben nood aan open plekken. Ook Nachtegaal gaat
achteruit; deze vogel houdt zich vooral op in hakhoutpercelen. Verder broedden er
vroeger ook nog Fluiter, Kleine bonte specht en Bonte vliegenvanger. (naar AMINAL
Afdeling Natuur & Vlaamse Landmaatschappij 2002).
2.3.4.2

Zoogdieren
De zoogdierengegevens werden verzameld via de voorlopige verspreidingsatlas van de
zoogdieren in Vlaanderen en betreft de UTM-hokken ES77A en ES77B. Het zijn eerder
algemeen voorkomende soorten die in het gebied voorkomen (tabel 20). Hierbij moet
worden opgemerkt dat recente data grotendeels ontbreken. Hermelijn en Vos betreffen
rechtstreekse waarnemingen van Jan Dhollander (pers. med.); het voorkomen van Ree
en Vos is doorgegeven door ANB (pers. med.).
Vleermuizen werden op 22 augustus 2001 met een bat-detector geïnventariseerd door
S. Verkem, E. Cloet en K. Peeters.
Tabel 20: Waargenomen zoogdiersoorten in het studiegebied
Soort

Status op de Rode lijst

Wettelijke bescherming

baardvleermuis

vermoedelijk bedreigd

beschermd

bunzing

momenteel niet bedreigd

dwergspitsmuis

momenteel niet bedreigd

beschermd

eekhoorn

momenteel niet bedreigd

beschermd

egel

momenteel niet bedreigd

beschermd

gewone bosmuis

momenteel niet bedreigd

gewone bosspitsmuis

momenteel niet bedreigd

beschermd

gewone dwergvleermuis

momenteel niet bedreigd

beschermd

gewone grootoorvleermuis

vermoedelijk bedreigd

beschermd

hermelijn

momenteel niet bedreigd

konijn

momenteel niet bedreigd

laatvlieger

momenteel niet bedreigd

mol

momenteel niet bedreigd

ree

momenteel niet bedreigd

rosse woelmuis

momenteel niet bedreigd

ruige dwergvleermuis

vermoedelijk bedreigd

vos

momenteel niet bedreigd

watervleermuis

momenteel niet bedreigd

wezel

momenteel niet bedreigd

beschermd

beschermd
beschermd

(Rode-Lijstcategorieën naar Criel, 1994)
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Vleermuizen hebben nood aan een zomerverblijfplaats, een winterverblijfplaats en een
foerageerplaats. Veel vleermuizen brengen een deel van hun leven door in boomholtes.
Die holtes worden gebruikt voor de meest uiteenlopende redenen: om te overwinteren,
om jongen te baren, om een kraamkolonie te vormen of als verblijfplaats voor
overwinterende mannetjes. Boomholtes ontstaan door inrotting van afgebroken takken
of worden gemaakt door spechten. Spechten beginnen holen te hakken in
boomstammen die een diameter hebben van 35 cm of meer. Vleermuizen kruipen ook
achter loshangende boomschors of in smalle spleten. Pas als een bos ouder is dan
70 jaar (minstens!), ontstaan er geschikte holtes. De vleermuizendichtheid neemt
meestal toe met de leeftijd van het bos.
Door het zeldzaam worden van oude bomen, is het voor veel vleermuizen moeilijk om
geschikte holtes en spleten te vinden. Daarom is het van groot belang om oude bomen
in het bos te laten staan en bepaalde percelen uit te zoeken waar bomen kunnen oud
worden. Deze percelen worden met elkaar verbonden door lineaire landschapselementen. Ook het prooiaanbod, insecten, is een belangrijke voorwaarde om
vleermuizen aan te trekken.
Belangrijke overwinteringsplaatsen in het visiegebied voor vleermuizen, in de toekomst,
zouden het Boshuis en de ijskelder aan het Hof te Voorhoutte kunnen zijn (figuur 2.20).
De ijskelder (buiten studiegebied) wordt in het kader van het natuurinrichtingsproject
hersteld.
Tabel 21: Zomerverblijfplaats, winterverblijfplaats en jachtgewoonten van de in het studiegebied
voorkomende vleermuissoorten
Soort

Zomerverblijfplaats

Winterverblijfplaats

Jacht

gewone dwergvleermuis

van buiten toegankelijke

grote kerken, oude

jaagt 1 tot 2 km vanaf de

(Pipistrellus pipistrellus)

ruimten achter

kalksteengroeven, diepe

verblijfplaats over water,

gevelbekleding, ven-

rots- en muurspleten en

langs bosranden, in tuinen

sterluiken, spouwmuren en

kelders

en parken, rondom

nauwe vleermuiskasten

straatverlichting; houdt
vaste vliegroutes aan

ruige dwergvleermuis of

boomholten, boom-

rotsspleten, spouwmuren,

jaagt over bospaden en

Nathusius’ dwergvleermuis

scheuren, spleten in

boomholten, achter

wegen, langs bosranden,

(Pipistrellus nathusii)

jachtkansels, platte

boomschors, in stapels

ook over water

vleermuiskasten, zeld-

brandhout, in houtloodsen

zamer in gebouwen

en in gebouwen

gewone grootoorvleermuis

boomholten, vogel- en

kelders, groeven, grotten,

bosrijke omgeving,

(Plecotus auritus)

vleermuiskasten, zolders,

bunkers, zelden in

bosranden, lanen

soms in bunkers

dikwandige holle bomen

baardvleermuis (Myotis

gebouwen, spleten, tussen

grotten, groeven, forten,

parken, tuinen, beken, ook

mystacinus)

balken, spouwmuren, ven-

bunkers en kelders

over weiden en in bos

grotten, groeven, forten,

20 tot 50 cm boven stil-

bunkers, kelders en oude

staand en stromende

waterputten

wateroppervlakken, soms

sterluiken, vogel- of
vleermuiskasten
watervleermuis (Myotis

voornamelijk boomholten

daubentonii)

rondom bomen; gebruikt
vaste vliegroutes tussen
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Soort

Zomerverblijfplaats

Winterverblijfplaats

Jacht

laatvlieger (Eptesicus

nok van zolders, in

grotten, groeven, kelders,

vliegt op 3 tot 5 m (tot 10

serotinus)

spouwmuren, en spleten

spouwmuren, balkspleten

m) hoogte in bochten over

achter gevelbekleding

van zolders, achter orna-

en in tuinen, langs bosran-

menten in kerken en in

den, rondom straat-

houtstapels

verlichting maar ook dicht

verblijfplaats en jachtgebied

boven de grond; afstand
tussen verblijfplaats en
jachtgebied kan 6 – 8 km
zijn, de dieren gebruiken
elk hun eigen route naar
het jachtgebied

(naar Schober & Grimmberger, 2001)

Volgens Verkem et al. (2003) komen volgende vleermuissoorten voor in het hok rond
het studiegebied:

•

enkel waarneming vliegend:
Laatvlieger
Watervleermuis
Ruige dwergvleermuis (vermoedelijk bedreigd volgens Rode Lijst)

•

kolonie:

•

overwinterend:
Baardvleermuis (vermoedelijk bedreigd volgens Rode Lijst)
Grootoor (vermoedelijk bedreigd volgens Rode Lijst)

Gewone dwergvleermuis

Alle vleermuissoorten zijn tevens beschermd door hun opname in bijlage III van het
Decreet op Natuurbehoud. De overwinterende soorten zijn vermoedelijk aangetroffen in
een van de forten in het studiegebied of in de omgeving. Gewone dwergvleermuis is een
heel algemene soort die vaak in woningen huist. Deze soorten zijn dus niet gebonden
aan de omstandigheden van het studiegebied.
Laatvlieger is een soort van open en halfopen landschappen. De Watervleermuis en
Ruige dwergvleermuis verkiezen waterrijke en bosrijke landschappen. Het studiegebied
is vermoedelijk belangrijk als fourageergebied van deze drie soorten.
De Muskusrat wordt bestreden in het gebied, vroeger door de Provincie OostVlaanderen, recent is de bestrijding overgenomen door VMM afdeling Water. De
doelstelling van de bestrijding is de densiteiten zeer laag te houden of om de soort in
bepaalde gebieden zelfs uit te roeien. Aan de rand van het studiegebied is 1 fuik
geplaatst om migratie van muskusratten te voorkomen. De bestrijding wordt in de
toekomst zeker verdergezet.
Er zijn geen tellingen van de huidige populatie. In 2003 zijn minstens 5 koppels
gevangen. In 2004 zijn geen dieren waargenomen bij de zoektocht in het kader van de
bestrijding.
De Muskusrat stelt niet veel biotoopvoorwaarden: stilstaand of zwak stromend zoet
water met oeverbegroeiing volstaat. Het ideale biotoop wordt gevormd door sloten met
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een constant waterpeil, helder, zoet en niet of nauwelijks stromend water met begroeide
oevers.
2.3.4.3

Amfibieën en reptielen
De gegevens zijn ongepubliceerde gegevens van de databank van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek en Hyla. De selectie van gegevens betreft de IFBL-hokken die
minstens een deel van het visiegebied omvatten (zie tabel 22). Aanvullend kan gesteld
worden dat ook de Groene kikker (momenteel niet bedreigd) in het visiegebied voorkomt
(Jan Dhollander, pers. med.).
In het studiegebied komen aldus 5 soorten amfibieën voor die in Vlaanderen algemeen
voorkomen. In de categorie “zeldzaam” op de Rode lijst voor amfibieën en reptielen
staat de rugstreeppad, een soort met een beperkte verspreiding, en hazelworm en
levendbarende hagedis, twee soorten die een eerder ruime, maar gelokaliseerde
verspreiding hebben.
Tabel 22: Aantal waarnemingen van amfibieën en reptielen uit de INBO-Hyla-databank. Indien slechts
één waarneming bestaat, wordt het IFBL-hok weergegeven.
Rode Lijst

Nederlandse naam

1976

Momenteel niet bedreigd

Alpenwatersalamander

3

Momenteel niet bedreigd

Bruine kikker

3

Momenteel niet bedreigd

Gewone pad

2

Momenteel niet bedreigd

Kleine watersalamander

c4-11-34

Zeldzaam

Hazelworm

c4-11-33

Zeldzaam

Levendbarende hagedis

c4-11-33

Zeldzaam

Rugstreeppad

1985

1990
c4-11-33

c4-11-33
c4-11-33

De laatste waarneming van hazelworm dateert uit 1976, van rugstreeppad uit 1985 en
van levendbarende hagedis uit 1990. Het is eerder onwaarschijnlijk dat deze soorten
nog in (of in de omgeving van) het gebied voorkomen. Hazelworm heeft evenwel een
erg verborgen leefwijze. Al deze soorten werden aangetroffen in IFBL-hok c4-11-33 (zie
figuur 2.20).
De meeste voorkomende amfibieën hebben een voorkeur voor ondiep, stilstaand tot
zwak stromend water. Aangezien het merendeel van de grachten in het gebied in de
zomer droogvalt, vormt dit geen goed biotoop. De belangrijkste zones voor amfibieën
zijn momenteel vermoedelijk de grotere plassen aan de rand van het gebied.
Tabel 23: Eigenschappen van waargenomen amfibieën- en reptielensoorten in het visiegebied
Status op de Rode

Soort

Voortplantingsgebied

Voedselgebied

Overwinteringsgebied

alpenwater-

bronpoelen, beschaduwde

bosrijk, heuvelachtig

in gaten in de grond,

momenteel niet

salamander

poelen, stroompjes, vennen, terrein

onder bladhopen of

bedreigd

ook ondiepe poelen zonder

andere dode

begroeiing
bruine kikker

ondiepe poelen of plassen

lijst

plantenresten
alle landschapstypen

die in de loop van de zomer

zowel op het land als in momenteel niet
het water

bedreigd

droog vallen
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Soort

Voortplantingsgebied

Voedselgebied

Overwinteringsgebied

gewone pad

alle typen water met

weinig kieskeurig, het

op het land

Status op de Rode
lijst
momenteel niet

rechtopstaande planten voor talrijkst in bosgebieden

bedreigd

eiafzet
groene kikker –

zonnige sloten en grotere

waterrijke gebieden,

onder water, op de

momenteel niet

synklepton

open wateren

polders en langs meren

bodem of op het land

bedreigd

hazelworm

beboste biotopen; rijke

beboste biotopen; rijke

beboste biotopen; rijke zeldzaam

vegetatie en voldoende

vegetatie en voldoende

vegetatie en voldoende

bodemvochtigheid

bodemvochtigheid

bodemvochtigheid

kleine water-

ondiepe, zonnige poelen,

gecultiveerde, weinig

in gaten in de grond,

momenteel niet

salamander

sloten en plassen met veel

beboste gebieden, bij

onder bladhopen of

bedreigd

waterplanten

voorkeur vochtig weide- andere dode
gebied

plantenresten

levendbarende

voorkeur voor vochtige heide- voorkeur voor vochtige

voorkeur voor vochtige zeldzaam

hagedis

en veenvelden;

heide- en veenvelden;

heide- en veenvelden;

ook in drogere biotopen

ook in drogere biotopen ook in drogere biotopen

ondiepe poelen en plassen

gebieden met zandige,

rugstreeppad

op het land

zeldzaam

die in de loop van de zomer open bodem waar de
droog vallen

dieren in kunnen graven

(naar van Berkel & Steinhauer, 1988; Bauwens & Claus, 1996)

Opmerking (schriftelijke mededeling Dirk Bauwens, Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek)
De laatst gekende waarnemingen van levendbarende hagedis en rugstreeppad in
Stropers dateren uit 1990, maar het gebied werd daarna vermoedelijk niet meer
onderzocht (de eventuele waarnemingen werden niet overgemaakt aan het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek en Hyla). Het is dus best mogelijk dat beide soorten
momenteel nog in het gebied voorkomen. Deze twee soorten zijn relatief goede en
snelle kolonisatoren, zodat herkolonisatie dus best waarschijnlijk is.
Van kamsalamander zijn geen waarnemingen bekend uit het gebied zelf of uit de
(nabije) omgeving van het gebied. De dichtst gelegen vindplaatsen zijn die in Temse –
Tielrode – Haasdonk en die liggen toch op ca. 10–15 km afstand van Stropers. Migratie
doorheen het intensief gebruikte landbouwgebied lijkt niet erg waarschijnlijk. Anderzijds
is het mogelijk dat de kamsalamander (een relatief moeilijk op te sporen soort) nog
voorkomt op tot nu onbekend gebleven plaatsen dichter bij Stropers. Een (kleine) kans
tot kolonisatie bestaat.
2.3.4.4

Entomofauna van droge en natte landduinen
Recent onderzoek in de Stropers naar geleedpotigen (vooral insekten) van droge en
natte schrale graslanden (op landdduinen) leverde veel nieuwe informatie op over de
aanwezigheid van specifieke soorten van deze habitats, waaronder heel wat soorten
van Rode Lijsten (Dekoninck et al. 2000, Bonte & Grootaert 2003; beide in opdracht van
ANB Natuur Oost-Vlaanderen). Hierbij werden behalve Stropers ook enkele andere
Oost-Vlaamse landduinrelicten bemonsterd. Tijdens deze projecten zijn, met
medewerking van een groot aantal specialisten, gegevens verzameld van de volgende
groepen organismen (* = nog geen Rode Lijst beschikbaar):
- spinnen;
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-

loopkevers;
sprinkhanen en krekels;
dagvlinders;
zweefvliegen;
dansvliegen;
slankpootvliegen;
mieren;
roofvliegen *;
vliesvleugeligen (andere dan mieren) *;
pissebedden * – alleen droge landduinen;
viltvliegen * – alleen droge landduinen;
duizendpoten * – alleen droge landduinen;
kortschildkevers * – alleen droge landduinen.

N.B. Meer algemene behandeling van dagvlinders, loopkevers en sprinkhanen in
Stropers is te vinden in verdere paragrafen, op basis van gegevens uit Vlaamse of
andere databanken.
In tabel 24 zijn de vangsten samengevat van de Rode-Lijstsoorten tijdens het drogelandduinen-project (bemonstering 1999-2000). Hierbij staan de stations (zie figuur 2.20)
voor de volgende habitats (ten tijde van bemonstering):
- SA: schraal struisgrasland op zure bodem;
- SB: schraal struisgrasland op zure bodem met Struikhei, Pilvaren, Pitrus;
- SC: Eiken-Berkenbos met een dikke strooisellaag;
- SD: kapvlakte (voordien Berkenbos) met enkele terug opschietende Berken.
In bijlage 14 zijn alle vangresultaten weergegeven van het droge-landduinenproject.
Het is meteen duidelijk dat de droge, schrale graslanden in het noorden van Stropers
(met name stations SA en SB) een specifieke fauna herbergen met heel wat Rodelijstsoorten. In tabel 25 is per diergroep het aantal indicatorsoorten weergegeven voor
droge, schrale terreinen. Indicatorsoorten van droge landduinen en Rode-lijstsoorten
kennen doorgaans een gedeeltelijke overlap. Per diergroep is in Stropers tot de helft
van het bij benadering maximaal aantal mogelijke indicatorsoorten aanwezig, waarmee
het op de tweede plaats komt na het Heidebos. Het Stropersbos herbergt dus vrij unieke
populaties van kenmerkende soorten. Voor de bespreking van enkele bijzondere
loopkeversoorten, zie 2.3.4.7.
Als beheeradvies voor de droge, schrale terreinen in Stropers wordt gesteld (citaat uit
Dekoninck et al. 2000):
- beide graslanden [SA en SB] bevatten relicten en zijn zeker de moeite waard om
verder te beheren en dus niet te laten toegroeien;
- bos verder kappen; strooisel verwijderen, open karakter bevorderen;
- vooral zoomvegetaties zijn in Stropersbos belangrijk, aandacht voor open
stukken en de rand ervan: interessante overgang droog-nat.
En voorts: “Het belang van het open karakter is hierbij groot. Het creëren van dergelijke
nieuwe open gebieden aan de rand of in de onmiddellijke omgeving biedt zeker
mogelijkheden. Open gebieden met kaal zand zijn uitermate geschikt voor het behoud
van gezonde populaties van zandbijen, roofvliegen, viltvliegen, goudwespen,
mierwespen, mieren,…”.
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Tabel 24: In het project van de droge landduinen (Dekoninck et al. 2000) zijn in Stropers 57 soorten
aangetroffen die op een Rode Lijst zijn vermeld (totaal 1166 exemplaren). Per groep gesorteerd
volgens afnemend aantal gevangen exemplaren. Stations SA, SB, SC, SD: zie tekst.
Groep / wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Rode Lijst

SA

SB

SC

Kleine ijsvogelvlinder

Kwetsbaar

1

Zeldzaam

1

SD

Totaal

Dagvlinders
Limenitis camilla

1

Dansvliegen
Empis (Xanthempis) punctata Meigen, 1804
Hilara chorica (Fallén, 1816)

Achteruitgaand

Hilara manicata Meigen, 1822

Zeldzaam

Heleodromia immaculata Haliday, 1833

Bedreigd

4

5

2

2

1

1
1

1

Crossopalpus setiger (Loew, 1859)

Zeldzaam

1

1

Crossopalpus flexuosus (Loew, 1840)

Zeldzaam

1

1

Empis (Empis) serotina Loew, 1867

Bedreigd

1

1

Crossopalpus abditus Kovalev, 1972

Zeldzaam

1

1

Loopkevers
Amara tibialis

Zeldzaam

48

Cicindela campestris

Achteruitgaand

1

2
6

7

Agonum sexpunctatum

Achteruitgaand

1

1

2

Harpalus griseus

Bedreigd

1

Parophonus maculicornis

Kwetsbaar

Pterostichus quadrifoveolatus

Zeldzaam

Asaphidion stierlini

Zeldzaam

Agonum livens

Bedreigd

Calathus cinctus

Kwetsbaar

50

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

Slankpootvliegen
Sciapus contristans

Vrij zeldzaam

112

10

Chrysotus laesus

Achteruitgaand

43

17

Medetera plumbella

Vrij zeldzaam

8

Medetera micacea

Vrij zeldzaam

1

Hercostomus nigripennis

Bedreigd

3

Sciapus lobipes

Zeldzaam

Dolichopus griseipennis

Vrij zeldzaam

Asyndetus latifrons

Zeldzaam

1

95

217

2

62

23

32

7

8

2

6

1

1

1

1

1
1

1

Spinnen
Pardosa paludicola

Uitgestorven

117

42

1

160

Pardosa palustris

Uitgestorven

117

42

1

160

38

55

113

2

38

41

Pardosa lugubris

Kwetsbaar

Xerolycosa nemoralis

Kwetsbaar

1

Alopecosa cuneata

Kwetsbaar

9

Zelotes petrensis

Kwetsbaar

Hahnia nava

Bedreigd

Euryopis flavomaculata

Kwetsbaar

Ozyptila brevipes
Haplodrassus silvestris
Zelotes pedestris (=Trachyzelotes p.)

Bedreigd

Ozyptila scabricula

Bedreigd

Pachygnatha listeri

Kwetsbaar

Pardosa monticola

Bedreigd

Xysticus ferrugineus

Zeldzaam
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20
28
15

37
1

23

1

18

10

1

11

Bedreigd

7

2

9

Bedreigd

6

3

9

3

1

5

1

6

7

4

4

7

7

10

4

4
1
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3

4

Groep / wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Rode Lijst

Arctosa perita

Bedreigd

Phlegra fasciata

Kwetsbaar

Philodromus rufus

Zeldzaam

SA

SB

2

1

SC

SD

Totaal

2

3

1

3
2

Tegenaria silvestris

Kwetsbaar

1

Crustulina guttata

Kwetsbaar

1

Drassodes pubescens

Bedreigd

2
1

2
1

1

1

Met uitsterven
Xysticus acerbus

bedreigd

1

1

Arctosa leopardus

Kwetsbaar

1

1

Sprinkhanen en krekels
Gryllus campestris

Veldkrekel

Zeldzaam

Chorthippus mollis

Snortikker

Kwetsbaar

1

Myrmica specioides

Duinsteekmier

Kwetsbaar

95

Myrmecina graminicola

Oprolmier

Kwetsbaar

1

Kwetsbaar

1

16

3

20

1

1

Mieren
13

1

109
1

Zweefvliegen
Neocnemodon pubescens

1

2

Zeldzaam of
Pipiza lugubris

MNB

1

1

Neoascia interrupta

Zeldzaam

1

1

Paragus haemorrhous

Zeldzaam

1

1

269

1166

TOTAAL

575

232

90

Tabel 25: Aantallen aandachts- en indicatorsoorten voor droge, schrale terreinen in verschillende
Oost-Vlaamse gebieden waaronder Stropers. Overgenomen uit Dekoninck et al. (2000). In de
kolomkoppen staat per diergroep en per habitat het totaal aantal indicatorsoorten vermeld dat over
de gehele studie is aangetroffen (dit kan beschouwd worden als een soort ‘maximale potentie’ voor
ontwikkeling van habitatspecifieke fauna).
Sites

Potenties aanwezig voor Heide (=H) en Droge schrale graslanden (=DSG)
Heide DSG

Heide

DSG

DSG

Heide

DSG

DSG

Heide

Heide

Heide

DSG

Heide

DSG

DSG

H en

H en

20

20

69

3

8

9

17

6

14

6

5

15

15

4

DSG 6

DSG

78

Totaal

Wetteren

0

5

1

10

0

1

1

1

2

6

4

2

4

6

0

1

?

44

Uitbergen

0

3

2

13

0

1

1

1

0

8

0

0

3

4

1

2

?

39

Molsbergen

0

8

1

18

0

1

2

3

0

7

2

2

3

5

2

3

?

57

Heidebos

2

16

2

15

0

4

5

3

4

8

4

3

5

6

1

4

?

82

Stropersbos

2

8

2

14

1

1

4

4

3

7

3

2

4

6

1

3

?

63

Golfterrein

0

6

0

5

1

1

1

2

4

4

2

2

5

5

0

1

?

39

Lokeren

St-M-Latem
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Zandbijen

Viltvliegen

Pissebedden

Mieren

Roofvliegen

Langpootvliegen

Dansvliegen

Zweefvliegen

Dagvlinders

Sprinkhanen

Loopkevers

Spinnen

In 2001 zijn enkele nattere terreinen bemonsterd (Bonte & Grootaert 2003), het betreft
volgende stations (figuur 2.20), steeds buiten het studiegebied:

-

S1 en S3: schraal grasland in bos, met o.a. Reukgras, Biezeknoppen, Veldbies,
Moerasrolklaver, Tormentil, Veldrus en Hazezegge;
S2: schraal grasland, analoog, maar dicht bij bosrand.

Voor de Oost-Vlaamse natte landduinrelicten concluderen Bonte & Grootaert (2003) dat
de karakteristieke entomofauna van natte heischrale habitats slecht ontwikkeld is; cf.
tabel 26. Bovendien is ontwikkeling van potenties (uitbreiding specifieke fauna) weinig
waarschijnlijk via kolonisatie uit omliggende gebieden, wegens de relatief grote
afstanden (illustratie 10). In contrast hiermee zijn wel heel wat Rode-Lijstsoorten
aangetroffen in deze stations, maar dan overwegend eigen aan andere habitats (die dan
veelal in de omgeving aanwezig zijn); voor Stropers betreft het vooral Rode-Lijstsoorten
die eigen zijn aan droge heischrale terreinen (cf. eerder). Om deze redenen is het
advies gegeven om te beheren in functie van de fauna-elementen van droge terreinen.
Meer concreet luidt het beheeradvies voor Stropers naar aanleiding van de resultaten in
natte terreinen (citaat Bonte & Grootaert 2003):
- behoud en verschraling van de aanwezige graslanden, met behoud van droognat gradiënt;
- ontwikkeling van (natte en droge) heischrale graslanden door kleinschalige
lokale ontbossing op al dan niet venige zandgronden; door dikke
strooiselpakketten lijkt afplaggen organische laag aan te raden;
- omvorming naaldbos tot inheems loofbos.
In het rapport wordt tevens de vrees uitgedrukt voor habitatverlies van de voor droge
landduinen specifieke soorten, in het geval van vernatting van het gebied. In het kader
van de geplande vernattingsmaatregelen in het natuurinrichtingsproject (AMINAL
Afdeling Natuur & Vlaamse Landmaatschappij 2006) is een MER opgesteld voor de
vernattingsmaatregelen (Haskoning Belgium 2005). Daarbij is kwantitatief gekeken (met
het grondwatermodel) naar actueel gekende vindplaatsen (= bestand 2E) en potentiële
vindplaatsen (= bestand 7O + Lange Vaag) van de Veldkrekel (zones aangeduid in
MER: zie figuur 2.20). Uit recente terreinwaarnemingen blijkt overigens dat de soort zich
uitbreidt in de percelen waar hij volgens het onderzoek aangetroffen is. Ook op de
Lange vaag (open terrein in het noordoosten van het studiegebied) zou de soort
voorkomen (mond. med. Thomas Defoort). In het MER wordt bevestigd dat de
vernatting een extra druk zet op de populaties van de Veldkrekel. De
wintergrondwaterstandsverhoging ter hoogte van de stations is in een gemiddeld jaar
ca. 1 decimeter als gevolg van de maatregelen. De totale fauna van Stropers in
beschouwing genomen, worden de vernattingsmaatregelen evenwel als positief
geëvalueerd, temeer omdat de mogelijkheid bestaat dat de Veldkrekelpopulaties in
stand blijven, door het creëren van bijkomende heischrale plaatsen en door het
aanwezige microreliëf in de open terreinen. Voor verdere bespreking van de Veldkrekel,
zie 2.3.4.8.
De recente modelberekeningen (met aangepast vernattingsschema in 2 fasen,
voltrokken over 10 jaar) leveren een resultaat van 5 tot 10 cm
wintergrondwaterstandsverhoging in bestand 2E (resultaat ca. 10 tot 40 cm onder
maaiveld) en 10 tot 20 cm wintergrondwaterstandsverhoging in bestand 7O (resultaat
ca. -20 tot 80 cm onder maaiveld) (Haskoning Belgium 2006). In de zomer is het effect
groter in 2E (ca. 15 cm verhoging) dan in 7O (5 tot 10 cm verhoging). Het betreft dan
echter effecten op een diepere grondwaterstand, met resultaat ca. 1 m onder maaiveld.
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Het blijft echter een probleem om de effecten op fauna van droge landduinen correct te
kunnen inschatten, bij gebrek aan concrete informatie hierover.

Tabel 26: Proportioneel voorkomen (%) van soorten, karakteristiek voor natte heischrale terreinen, in
de verschillende onderzochte landduinrelicten (vergelijk met tabel 25). Stropers omvat stations S1,
S2 en S3. Overgenomen uit Bonte & Grootaert (2003).

Illustratie 10: Natte heischrale locaties rond Oost-Vlaanderen met mogelijke kolonisatieroutes naar
Oost-Vlaamse heischrale relicten (S= Stropersbos).

2.3.4.5

Dagvlinders
De gegevens zijn afkomstig van de Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw, en behandeld los
van het entomofauna-onderzoek in 2.3.4.4. De selectie van gegevens is gebeurd op
niveau van UTM-kilometerhokken die minstens een deel van het visiegebied bevatten
(ook al is dit in tabellen samengevat op 5x5-km-hokniveau). Als aanvulling kunnen hier
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ook nog de waarnemingen van Koninginnepage in 2005 en 2006 worden meegegeven
(Marc Vercauteren, pers. med.).
De meeste dagvlinders die in het studiegebied voorkomen, zijn momenteel niet
bedreigd. Twee soorten vormen hierop een uitzondering, de Kleine ijsvogelvlinder en
het Bruin blauwtje (kwetsbaar). In totaal werden er 23 soorten dagvlinders
waargenomen.
Tabel 27: Waargenomen dagvlinders in het visiegebied volgens de gegevens van de Vlaamse
Vlinderwerkgroep vzw
Rode-Lijstcategorie

Nederlandse naam ES77A

ES77B

Biotoop

Waardplant

droge graslanden

reigersbek,
ooievaarsbek,

Kwetsbaar

Bruin blauwtje

X

zonneroosje
loofbossen en bosran-

Kwetsbaar

Kleine ijsvogelvlinder X

Momenteel niet bedreigd Argusvlinder

X

den

kamperfoelie

X

graslanden

diverse grassoorten

Momenteel niet bedreigd Bont zandoogje

X

X

bossen en bosranden

diverse grassoorten

bosachtige gebieden,

klimop, kardinaals-

Momenteel niet bedreigd Boomblauwtje

X

X

parken en tuinen

muts, vuilboom

Momenteel niet bedreigd Bruin zandoogje

X

X

kruidenrijke graslanden diverse grassoorten
en bermen
bosranden, struwelen,

vuilboom, wegedoorn

Momenteel niet bedreigd Citroenvlinder

X

X

parken en tuinen

Momenteel niet bedreigd Dagpauwoog

X

X

tuinen

grote brandnetel

loofbossen en bosran-

eik

Momenteel niet bedreigd Eikenpage

X

den
droge graslanden en

Momenteel niet bedreigd Geelsprietdikkopje
Momenteel niet bedreigd Gehakkelde aurelia

X
X

X

diverse grassoorten

ruigten
bosranden, heggen en

brandnetel, hop, iep,

houtwallen

Ribes sp.

Momenteel niet bedreigd Groot dikkopje

X

X

graslanden

diverse grassoorten

Momenteel niet bedreigd Groot koolwitje

X

X

alle biotooptypen

kruisbloemigen

Momenteel niet bedreigd Icarusblauwtje

X

X

graslanden

vlinderbloemigen

Momenteel niet bedreigd Klein geaderd witje

X

X

alle biotooptypen

kruisbloemigen

Momenteel niet bedreigd Klein koolwitje

X

X

alle biotooptypen

kruisbloemigen

Momenteel niet bedreigd Kleine vos

X

X

alle biotooptypen

grote brandnetel

droge graslanden en

schapezuring,

Momenteel niet bedreigd Kleine vuurvlinder

X

X

heiden

veldzuring

Momenteel niet bedreigd Landkaartje

X

X

bosranden, kapvlakten, grote brandnetel
heggen
bosranden en
Momenteel niet bedreigd Oranje zandoogje

X

Momenteel niet bedreigd Oranjetipje

X

Momenteel niet bedreigd Zwartsprietdikkopje

X

X

diverse grassoorten

graslanden
graslanden en bermen

pinksterbloem, lookzonder-look

droge graslanden en
X

diverse grassoorten

ruigten

(naar Wynhoff et al.,1999 en Maes & Van Dyck, 1996)
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In tabel 28 is weergegeven in welke kilometerhokken de beide Rode-Lijstsoorten zijn
aangetroffen (zie figuur 2.20). Het betreft het noordelijke deel van het visiegebied,
mogelijk omwille van de daar aanwezige mozaïek van drogere, schrale graslanden en
bossen.
Tabel 28: Verspreiding van Rode-Lijstsoorten op kilometerhokniveau.

2.3.4.6

Rode-Lijstcategorie

Nederlandse naam

Kwetsbaar

Bruin blauwtje

Kwetsbaar

Kleine ijsvogelvlinder

ES7477

ES7577

ES7578
X

X

X

Libellen
Libellen zijn geschikt als indicatoren voor de milieukwaliteit van natte gebieden. Hun
levenswijze is immers gebonden aan waterpartijen, waar ze als larve opgroeien en hun
eitjes afzetten. Actueel bieden de volgende deelsystemen in Stropers mogelijk geschikte
leefmilieus voor libellen:

•
•
•

de Linie en de Maatbeek;
opengekapt stuk met rabatten;
vijvers aan de rand van het studiegebied.

In tabel 29 worden de 15 waargenomen soorten vermeld, afkomstig uit de databank van
de Libellenwerkgroep Gomphus. De waarnemingen komen uit UTM-kilometerhokken die
minstens een deel van het visiegebied omvatten. Uit de tabel blijkt dat geen Rode-Lijstsoorten zijn waargenomen. De vermelde soorten stellen weinig eisen aan de
milieukwaliteit van het water. Dit water moet zoet zijn, niet te vervuild, stilstaand of zwak
stromend, en dient van voldoende oever- en liefst ook wat onderwatervegetatie te zijn
voorzien. Een zuidelijke soort is de Zuidelijke heidelibel, die de laatste jaren geregeld
wordt waargenomen in Vlaanderen. In het visiegebied is zij waargenomen in UTM-hok
ES7477.
Tabel 29: Waargenomen libellen in het visiegebied (Gomphus)
Rode Lijst

Soort

ES77A

Zuidelijke heidelibel

X

Momenteel niet bedreigd

Azuurwaterjuffer

X

Momenteel niet bedreigd

Blauwe glazenmaker

X

Momenteel niet bedreigd

Bloedrode heidelibel

X

Momenteel niet bedreigd

Bruine glazenmaker

Momenteel niet bedreigd

Bruinrode heidelibel

Momenteel niet bedreigd

Geelvlekheidelibel

Momenteel niet bedreigd

ES77B

X
X
X

X

X

Gewone oeverlibel

X

X

Momenteel niet bedreigd

Grote keizerlibel

X

Momenteel niet bedreigd

Houtpantserjuffer

X

Momenteel niet bedreigd

Lantaarntje

X

Momenteel niet bedreigd

Paardenbijter

X

Momenteel niet bedreigd

Platbuik

Momenteel niet bedreigd

Steenrode heidelibel

X

X

Momenteel niet bedreigd

Watersnuffel

X

X

X

X
X
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2.3.4.7

Loopkevers
Door K. Desender (departement Entomologie, KBIN) werd voor Stropers een inventarisatie van loopkevers (Carabidae) uitgevoerd in de periode 15 mei 1984 tot en met 3
juni 1985. Er werden toen 52 soorten gevonden, waarvan 6 soorten op de Rode lijst
stonden. In de periode van 8 juli 1994 tot 7 juli 1995 werd een soortgelijk onderzoek
gevoerd. Er werden slechts 40 soorten teruggevonden. Soorten die op de Rode lijst
staan, worden niet meer waargenomen.
Alle gegevens zijn afkomstig van K. Desender, departement Entomologie, KBIN en
werden nog niet gepubliceerd. De gegevens zijn behandeld los van het entomofaunaonderzoek in 2.3.4.4. Hierbij dient voor loopkevers de voetnoot te worden gemaakt dat
de gegevens van K. Desender van oudere datum zijn.
Tabel 30: Waargenomen loopkeversoorten in het studiegebied in de periode 15 mei 1984 t.e.m. 3 juni
1985
Soort

Status op de Rode lijst

Soort

Status op de Rode lijst

Acupalpus brunnipes

kwetsbaar

Calathus rotundicollis

momenteel niet bedreigd

Acupalpus dubius

momenteel niet bedreigd

Clivina fossor

momenteel niet bedreigd

Acupalpus flavicollis

momenteel niet bedreigd

Cychrus caraboides

momenteel niet bedreigd

Agonum assimile

momenteel niet bedreigd

Dromius linearis

momenteel niet bedreigd

Agonum fuliginosum

momenteel niet bedreigd

Dyschirius globosus

momenteel niet bedreigd

Agonum livens

bedreigd

Harpalus latus

momenteel niet bedreigd

Agonum marginatum

momenteel niet bedreigd

Harpalus rufipes

momenteel niet bedreigd

Agonum sexpunctatum

achteruitgaand

Harpalus tardus

momenteel niet bedreigd

Amara aenea

momenteel niet bedreigd

Leistus ferrugineus

momenteel niet bedreigd

Amara apricaria

momenteel niet bedreigd

Leistus rufomarginatus

momenteel niet bedreigd

Amara communis

momenteel niet bedreigd

Leistus terminatus

momenteel niet bedreigd

Amara consularis

zeldzaam

Nebria brevicollis

momenteel niet bedreigd

Amara familiaris

momenteel niet bedreigd

Nebria salina

momenteel niet bedreigd

Amara lunicollis

momenteel niet bedreigd

Notiophilus biguttatus

momenteel niet bedreigd

Amara plebeja

momenteel niet bedreigd

Notiophilus germinyi

zeldzaam

Anisodactylus binotatus

momenteel niet bedreigd

Notiophilus palustris

momenteel niet bedreigd

Asaphidion curtum

momenteel niet bedreigd

Notiophilus rufipes

momenteel niet bedreigd

Bembidion assimile

momenteel niet bedreigd

Notiophilus substriatus

momenteel niet bedreigd

Bembidion guttula

momenteel niet bedreigd

Pterostichus cupreus

momenteel niet bedreigd

Bembidion lampros

momenteel niet bedreigd

Pterostichus

momenteel niet bedreigd

Bembidion properans

momenteel niet bedreigd

Pterostichus strenuus

momenteel niet bedreigd

Bembidion tetracolum

momenteel niet bedreigd

Pterostichus vernalis

momenteel niet bedreigd

Bradycellus harpalinus

momenteel niet bedreigd

Pterostichus versicolor

momenteel niet bedreigd

oblongopunctatus

Bradycellus verbasci

momenteel niet bedreigd

Synuchus nivalis

momenteel niet bedreigd

Calathus cinctus

kwetsbaar

Trechus obtusus

momenteel niet bedreigd

Calathus melanocephalus

momenteel niet bedreigd

Trechus quadristriatus

momenteel niet bedreigd

(naar Desender et al., 1995)
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Tabel 31: Waargenomen loopkeversoorten in het studiegebied in de periode 8 juli 1994 t.e.m. 7 juli
1995
Soort

Status op de Rode lijst

Soort

Status op de Rode lijst

Acupalpus consputus

momenteel niet bedreigd

Leistus ferrugineus

momenteel niet bedreigd

Acupalpus dubius

momenteel niet bedreigd

Leistus fulvibarbis

momenteel niet bedreigd

Acupalpus flavicollis

momenteel niet bedreigd

Leistus rufomarginatus

momenteel niet bedreigd

Agonum assimile

momenteel niet bedreigd

Leistus terminatus

momenteel niet bedreigd

Agonum muelleri

momenteel niet bedreigd

Loricera pilicornis

momenteel niet bedreigd

Agonum obscurum

momenteel niet bedreigd

Metabletus foveatus

momenteel niet bedreigd

Amara aenea

momenteel niet bedreigd

Nebria brevicollis

momenteel niet bedreigd

Amara communis

momenteel niet bedreigd

Notiophilus aquaticus

momenteel niet bedreigd

Amara lunicollis

momenteel niet bedreigd

Notiophilus biguttatus

momenteel niet bedreigd

Asaphidion curtum

momenteel niet bedreigd

Notiophilus palustris

momenteel niet bedreigd

Bembidion lampros

momenteel niet bedreigd

Notiophilus rufipes

momenteel niet bedreigd

Bembidion properans

momenteel niet bedreigd

Notiophilus substriatus

momenteel niet bedreigd

Bradycellus harpalinus

momenteel niet bedreigd

Pterostichus diligens

momenteel niet bedreigd

Bradycellus verbasci

momenteel niet bedreigd

Pterostichus nigrita

momenteel niet bedreigd

Calathus fuscipes

momenteel niet bedreigd

Pterostichus

momenteel niet bedreigd

oblongopunctatus
Calathus melanocephalus

momenteel niet bedreigd

Pterostichus strenuus

momenteel niet bedreigd

Calathus rotundicollis

momenteel niet bedreigd

Pterostichus vernalis

momenteel niet bedreigd

Clivina fossor

momenteel niet bedreigd

Pterostichus versicolor

momenteel niet bedreigd

Dyschirius globosus

momenteel niet bedreigd

Synuchus nivalis

momenteel niet bedreigd

Harpalus latus

momenteel niet bedreigd

Trechus obtusus

momenteel niet bedreigd

(naar Desender et al., 1995)

Verrassend is de vaststelling dat vooral soorten van droge, schrale habitats sterk
achteruitgaan, daar waar soorten van vochtige habitats zich beter handhaven. Nochtans
worden vochtige habitats door ontwatering en waterverontreiniging negatief beïnvloed.
Een mogelijke verklaring is dat soorten van vochtige milieus beschikken over een beter
dispersievermogen. Bij andere goede (ongewervelde) ecologische indicatoren werd
eveneens aangetoond dat min of meer dezelfde habitats bedreigd zijn (Desender et al.,
1995).
Bij de soortbespreking in de “Gedocumenteerde Rode lijst van de zandloopkevers en
loopkevers in Vlaanderen” worden drie soorten besproken die tijdens de inventarisatie
van 1984 – 1985 in Stropers voorkwamen. Het gaat om Calathus cinctus, Agonum
livens en Acupalpus brunnipes.
Calathus cinctus komt voor in heide, in duingraslanden en ruderale terreinen (veelal
schraal grasland). Heide als habitat is in Stropers echter zo goed als onbestaand. Veel
van de open, droge en schrale heidevelden zijn immers opgeplant. Mits een aangepast
beheer moet herstel mogelijk zijn.
Acupalpus brunnipes is een soort van droge, schrale graslanden en andere habitatten
op droge zandgronden. Deze biotoop is in Vlaanderen zeldzaam geworden en
tegenwoordig bijna enkel terug te vinden in natuurreservaten (bv. Lange Vaag) of als
wegbermvegetaties. Kenmerkend voor deze graslanden is de korte en vaak ijle
vegetatie met een warm microklimaat. Acupalpus brunnipes komt ook voor in
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pionierssituaties op zandgrond, maar met oppervlakkige bodemverdichting en is in die
zin naar beheer toe een mogelijke indicator voor geplagde stukken.
Agonum livens moet het zeker van zeer vochtig valleibos hebben, niet zelden met veel
mossen, en is ook kenmerkend voor vochtige loofbossen. Deze laatste biotoop is
eveneens terug te vinden in Stropers. Belangrijk voor het voortbestaan is een voldoende
hoog waterpeil. Hiernaast is het belangrijk om te waken over de kwaliteit van het bos.
2.3.4.8

Sprinkhanen en krekels
De gegevens zijn afkomstig van de databank van de sprinkhanenwerkgroep Saltabel en
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (UTM-hokken ES77A en ES77B), en
behandeld los van het entomofauna-onderzoek in 2.3.4.4. Behalve veldkrekel en
snortikker gaat het om algemeen voorkomende soorten (tabel 32).
Tabel 32: Waargenomen sprinkhaan- en krekelsoorten in het studiegebied
Soort

Biotoop

Status op de Rode lijst

bruine sprinkhaan

grote verscheidenheid aan biotopen

momenteel niet bedreigd

gewoon doorntje

vooral op vochtige plekken

momenteel niet bedreigd

gewoon spitskopje

vochtige biotopen

momenteel niet bedreigd

grote groene sabel-

hogere vegetaties op vrij droge grond

momenteel niet bedreigd

open plekken met voldoende gras

momenteel niet bedreigd

sprinkhaan
krasser
ratelaar

grote verscheidenheid aan biotopen

momenteel niet bedreigd

snortikker

droge heideterreinen, beschutte en grazige plaatsen op

kwetsbaar

zandgrond
veldkrekel

warme en droge biotopen op zandige bodems

zeldzaam

(naar Decleer et al., 2000)

In tabel 33 zijn de UTM-hokken weergegeven waar gegevens van beschikbaar zijn van
snortikker en veldkrekel. Het gaat om het noordelijke deel van het visiegebied, wellicht
omwille van de daar aanwezige droge, schrale graslanden.
Tabel 33: UTM-hokken waar Rode-Lijstsoorten zijn waargenomen (met aantal waarnemingen).
Rode Lijst Vlaanderen

Nederlandse naam

Jaar

Kwetsbaar

Snortikker

1996

ES7477

ES7578

Zeldzaam

Veldkrekel

1992

2

4

Zeldzaam

Veldkrekel

1993

2

2

2

Op basis van Dekoninck et al. (2000) is Veldkrekel te beschouwen als indicatorsoort
voor droge biotopen. Deze krekelsoort is te vinden op droge heideterreinen, open
zandgronden en kapvlakten. De Veldkrekel prefereert schrale begroeiingen, bij voorkeur
met 1/5 tot 1/3 onbegroeide bodem en enige lage graspolletjes. In Vlaanderen wordt de
soort als ‘zeldzaam’ geklasseerd in de voorlopige rode lijst (Decleer et al., 2000).
Vroeger kwam de soort in Nederland en hoogstwaarschijnlijk ook in Vlaanderen
algemeen voor op zandgronden, vooral in extensief gebruikte weilanden en akkers. Nu
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is het areaal van de soort in Nederland nagenoeg beperkt tot enkele grote heideterrein
en relicten van deze vroeger uitgestrekte biotopen op zandige substraten.
In het entomofauna-onderzoek zijn 7 locaties bemonsterd, 4 in 1999 en 3 bijkomende in
2001 (zie 2.3.4.4); deze locaties zijn weergegeven op figuur 2.20. Op 4 plaatsen is
Veldkrekel aangetroffen, waarvan op 1 plaats 16 exemplaren. Al deze locaties zijn open
plekken in het bos, waarvan de meeste in recent verleden als akkers beheerd zijn.
Station S3 is een open plek ten gevolge van windval. Uit recente terreinwaarnemingen
blijkt dat de soort zich uitbreidt in de percelen waar hij volgens het onderzoek
aangetroffen is. Ook op de Lange vaag (open terrein in het noordoosten van het
studiegebied) zou de soort voorkomen (mond. med. Thomas Defoort).
De populaties die in de Stropers gevonden zijn, zijn hoogstwaarschijnlijk versnipperde,
kleine restpopulaties van een vroeger grotere populatie. Slechts van één andere locatie
in Oost-Vlaanderen is de soort na 1990 nog gemeld (Decleer et al., 2000). Uitsterven
van geïsoleerde populaties, als gevolg van het schaarse en versnipperde biotoop, vormt
een belangrijke bedreiging voor de Veldkrekel (Kleukers et al., 1997). Eenvoudige
verstoringen zoals eutrofiëring leiden tot een dichtere of hogere vegetatie, met
verdwijnen van de soort als gevolg. De geïsoleerde relictpopulatie van de Stropers is
zeer kwetsbaar en dient beschermd te worden.
Voor verdere discussie over fauna van droge, heischrale habitats, zie 2.3.4.4.
2.3.4.9

Vissen (naar Van Thuyne, Samsoen en Belpaire, 1998)
Door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer werden in samenwerking met het
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek van Oost-Vlaanderen, de Provinciale
Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen en de afdeling Bos en Groen van Aminal in
november 1998 visbestandsopnames uitgevoerd op het Kanaal van Stekene.
Algemeen dient gesteld dat de visstand op het Kanaal van Stekene eenzijdig en weinig
dicht is, bovendien bestaat ze hoofdzakelijk uit resistente soorten. Er werden 14 soorten
gevangen. Blankvoorn is de meest verspreide soort op het kanaal en is zowel qua
aantallen als qua gewicht dominant.
De oevers van het Kanaal van Stekene zijn vrij natuurlijk en er komen nog talrijke
oeverzones voor met goed ontwikkelde rietzones en andere waterplanten. Een deel van
de oever is verstevigd met schanskorven die overgroeid zijn met grassen.
De zuurstofhuishouding van het Kanaal van Stekene wijst op een verontreinigde
toestand. De biologische waterkwaliteit wijst op een matige verontreiniging (VMM,
meetdatabank).
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Tabel 34: Waargenomen vissoorten in de omgeving van het studiegebied (naar Vandelannoote et al.,
1998)
Soort

Status op de Rode lijst

baars

momenteel niet bedreigd

blankvoorn

momenteel niet bedreigd

brasem

momenteel niet bedreigd

driedoornige stekelbaars

momenteel niet bedreigd

giebel

momenteel niet bedreigd

karper

momenteel niet bedreigd

kolblei

momenteel niet bedreigd

paling

momenteel niet bedreigd

rietvoorn

momenteel niet bedreigd

snoekbaars

momenteel niet bedreigd

tiendoornige stekelbaars

momenteel niet bedreigd

vetje

onvoldoende gekend, waarschijnlijk zeldzaam

winde

onvoldoende gekend, waarschijnlijk zeldzaam

zeelt

momenteel niet bedreigd

In april 2004 werd ter hoogte van het Boshuis (figuur 2.20) 100 m van de Linie afgevist
door het IBW (Van Thuyne, 2004). Oudere gegevens over de visstand zijn niet ter
beschikking. Er werden enkel 3 Snoeken gevangen die paairijp waren. Het lijkt er op dat
de Snoeken de Linie opzwemmen om te komen paaien. Om als paaiplaats te blijven
fungeren moet de bereikbaarheid van dit deel van de Linie gegarandeerd blijven.
De Linie en de overige waterlopen in het gebied zijn eerder traagstromend tot stilstaand.
Vooral soorten van het Snoek-Baars-Blankvoorntype kunnen hier in de toekomst
verwacht worden. Dit type komt voor in matig plantenrijke, niet te troebele waterlopen.
Kenmerkende soorten voor het Snoek-Baars-Blankvoorntype, en dus potentiële soorten
voor het studiegebied, zijn: Snoek, Rietvoorn, Zeelt, Baars, Blankvoorn, Kolblei,
Brasem, Karper en Paling.
Momenteel is één vismigratieknelpunt aanwezig op de grotere waterlopen in het
studiegebied, namelijk op de Linie, sedert het vervangen van de duiker ter hoogte van
de Stropersstraat te Sint-Gillis-Waas (voorjaar 2003; pers. med. VLM / ANB). Op de
Linie zijn voorts enkele overbruggingen:

•
•
•

de meest westelijke betreft een open houten brug;
de centrale overbrugging bestaat uit een dijk met een buis als doorgang. Aangezien
de buis voldoende laag gelegen is, vormt ze tijdens de watervoerende perioden
geen hindernis.
de oostelijke bestaat uit een betonnen prefab-element; de bodemplaat is niet
voldoende laag gelegen zodat dit in de zomer een migratieknelpunt kan vormen.

Het tijdelijk droogvallen van de Linie in de zomer kan wel voor problemen zorgen indien
zich op dat moment vissen in de waterloop bevinden.

Beheerplan Stropers
Beheerplan

816751/R9/FVH/Mech
- 53 -

12 juli 2007

2.4

Opbrengsten en diensten
Houtverkoop
In 2005 en 2002 werd geen hout verkocht. In 2004 werd 257m³ (2 m³ eik en 255 m³
grove den) hout verkocht ter waarde van €1.200. In 2003 bedroeg de opbrengst uit de
houtverkoop €550 voor 245 m³ hout (213 m³ grove den en 32 m³ fijnspar).
Jachtpacht
Het jachtrecht werd na de aankoop in 2001 nog één jaar zonder vergoeding verpacht.
Na 1 januari 2003 werd het jachtrecht niet meer verpacht.

2.5

Knelpunten
Aan verschillende van de onderstaande knelpunten wordt in het kader van het
natuurinrichtingsproject “Stropers” (NIP Stropers) al gedeeltelijk tegemoet gekomen, met
maatregelen vooral te nemen in de periode 2007-2008. Dit wordt kort aangeduid bij
verschillende knelpunten (voor meer informatie zie het PUP (projectuitvoeringsrapport:
AMINAL Afdeling Natuur & Vlaamse Landmaatschappij 2006)). De lange-termijnvisie
van het gebied en de beheerdoelen van dit beheerplan zijn er verder op gericht om
knelpunten zoveel mogelijk op te heffen of te minimaliseren (zie hoofdstuk 3).

2.5.1

Grondgebruik en ruimtelijke ordening
•

Het ontbreken van een geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan.

•

Een aantal als “reservaat”, respectievelijk “natuurgebied” bestemde gronden
worden nog altijd uitgebaat als zeer intensief akkerland. Hierdoor wordt op deze
plekken over een aanzienlijke oppervlakte de bestemming niet gerealiseerd. Ook
voor de toekomst wordt ze gehypothekeerd voor ontwikkeling van de natuurwaarde
door uitwissen van microreliëf, verdwijnen KLE’s en aanwezige waardevolle
relictvegetaties,
fosfaataanrijking,
bodemen
grondwatervervuiling,
bodemverdichting… Bovendien heeft dit grondgebruik negatieve gevolgen voor de
aanpalende gronden die al wel een beheer conform de bestemming hebben (o.a.
verruiging van bermen en bosranden, grondwatervervuiling, …).
 NIP Stropers: een aantal akkers komt in eigendom en beheer van ANB Natuur.
Over het algemeen wordt hier gestreefd naar voedselrijke natuurtypes.
Grootschalige verschralingsingrepen (zoals afgraven bouwvoor) zijn dus niet
voorzien; wel wordt hier en daar een teeltverschraling uitgevoerd van 1 à 2 jaar.

•

Versnippering van bestaande eigendommen over ANB Natuur (vooral ten zuiden
van de Linie), ANB Bos en Natuurpunt vzw.
 NIP Stropers: de opmaak van een gebiedsvisie voor het hele projectgebied van
het natuurinrichtingsproject heeft reeds gezorgd voor een afstemming van de
verschillende eigenaars. Voorts moet de administratieve samensmelting van
voormalige afdelingen Natuur en Bos & Groen tot ANB voor een effectiever en
beter afgestemd beheer zorgen. Tenslotte zal beheer van de percelen van
Natuurpunt, gelegen binnen het studiegebied (en dus buiten de erkende reservaten
van de vereniging), gebeuren door ANB.
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2.5.2

•

Plaatselijk lage structuurwaarde van het bos en verlaging van de natuurbelevingswaarde door de aanwezigheid van versnipperde zones voor verblijfsrecreatie.
 Het NIP Stropers neemt deze zones niet mee in het prject. Ook binnen dit
beheerplan wordt hier niet aan tegemoet gekomen (de verblijfsrecreatie valt buiten
het studiegebied).

•

Scherpe grenzen tussen percelen met verschillende eigenaars en/of verschillende
types grondgebruik: bossen, omliggende akkers, hooi- en weilanden. Ook de paden
zijn vaak sterk afgelijnd.
 NIP Stropers: een aantal akkers komt in eigendom en beheer van ANB Natuur.
Dit schept mogelijkheden voor het creëren van meer geleidelijke overgangen
binnen eigen beheer. Het zuidelijk begrazingsblok is hiervan een voorbeeld. Het
voorziene openmaken van paden (zg. lichtrijke paden) zorgt voor een meer
geleidelijke overgang van pad naar bos, met een mantel- en zoomvegetatie.

Recreatie
•

2.5.3

2.5.4

Intensief en ongecontroleerd recreatief medegebruik door jeugdverenigingen,
ruiters en mountainbikers. Ook de meest kwetsbare terreingedeelten worden, mede
als gevolg van de weinig afdoende bewegwijzering en bebording, aan een hoge
recreatiedruk blootgesteld.
 NIP Stropers: door middel van aanpassingen in het wegen- en routenet wordt
getracht het recreatief medegebruik te kanaliseren.

Waterhuishouding
•

Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de versnipperde zones weekendhuisjes en
permanente woningen zorgt voor een zware vuilvracht op een aantal sloten en
waterlopen.
 NIP Stropers: Onder impuls van het natuurinrichtingsproject gaan de gemeenten
Stekene en Sint-Gillis-Waas over tot het afkoppelen van het afvalwater
(waterzuivering Maatbeek).

•

Het gebied de Stropers is al geruime tijd onderhevig aan verdroging. Daardoor zijn
een aantal waardevolle en zeldzame ecotopen gedegradeerd of zelfs verloren
gegaan. De waterwinning in Nederland, ten noorden van het studiegebied, zou
mede aan de oorzaak kunnen liggen van deze verdrogingsverschijnselen.
 NIP Stropers: door middel van dammetjes op rabattenstelsels ten noorden van
de Linie en in het zuidoosten, en door stuwen op de Linie worden verschillende
zones opnieuw vernat. De opstuwhoogte gebeurt daarbij volgens peilvakken met
een beoogde waterstand, en deze opstuwing gebeurt in twee fasen: eerst opstuwen
voor de helft; 5 jaar later volledige opstuwing. De resultaten van dit scenario, zoals
berekend met een grondwatermodel, zijn weergegeven in een rapport van
Haskoning Belgium (2006).

Bos en natuur
•

Momenteel is het boscomplex arm aan structuur: de bestanden zijn homogeen en
gesloten, er komt weinig licht op de bosbodem, er zijn weinig open plekken in het
bos, weinig menging van soorten. Het betreft vooral naaldhoutaanplanten met
weinig ondergroei en weinig soortenvariatie en ongelijkjarigheid. Dit laatste wijst er
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vooral op dat ze vrij jong zijn, niet spontaan maar kunstmatig ontstaan en op relatief
korte termijn zijn aangeplant op heide en grasland. Hun aanwezigheid hypothekeert
vooral het voortbestaan van de soortenrijke, open vegetatietypes.
 NIP Stropers: een aantal monotone naaldhoutbestanden wordt kaalgekapt, of
exoten worden eruit verwijderd. Over het algemeen wordt hier gestreefd naar in het
natuurbeleid waardevolle natuurtypes, zoals heischrale vegetaties.

2.6

•

Plaatselijke dominantie van bramen, Adelaarsvaren of Amerikaanse vogelkers.
Deze dominantie van deze soorten hangt ook samen met de huidige
ontwikkelingsfase van de bosaanplantingen. In tegenstelling tot Braam kan
Adelaarsvaren een zeer stabiel vegetatietype vormen, dat aanwezig blijft ondanks
veroudering of structuurverandering van het bovenstaande bosbestand.
 NIP Stropers: in een aantal bestanden is bestrijding van Amerikaanse vogelkers
voorzien.

•

Beschaduwing van waterpartijen (rabatten, Linie) met potentieel waardevolle waterplantenvegetatie.
 NIP Stropers: een aantal bestanden met rabatten worden opengekapt.

•

Biologisch zeer waardevolle vegetaties (zie types opgenomen in de habitatrichtlijn)
zijn teruggedrongen tot slechts enkele relicten.
 NIP Stropers: In augustus 2006 is het LIFE-project Stropers gestart met als
hoofddoelstellingen: maximalisatie van elzenbroek en herstel heide en heischrale
vegetaties.

Eindbeschouwingen: huidige toestand en potenties
De in dit hoofdstuk gemaakte analyse maakt duidelijk dat het gebied nog heel wat
interessante natuurwaarden huisvest, en de potenties heeft om deze verder te
(her)ontwikkelen. Op dit laatste wijzen ondermeer de voorspellingen van potentiële
vegetatietypes (zie 2.3.3.5).

2.6.1

Bossen
Het huidige bosbeheer streeft op lange termijn naar bossen waar 80% van de
bestanden een gemengde inheemse samenstelling heeft (zie 2.3.2.6). Uitgaande van
tabel 10 merken we dat bovenop de 32,2% oppervlakte inheems gemengde bestanden
nog andere bestanden naar inheems gemengd zouden moeten kunnen overgaan, mits
gepast beheer:
- 36,43% inheems homogeen: hieronder vallen vooral de Grove
dennenbestanden. Omvorming naar bossen met meer loofhout kan spontaan of
met een omvormingsbeheer. Deze komen aan bod in resp. 2.6.1.1 en 2.6.1.2;
- 19,91% inheems/exoot gemengd: reeds in het kader van natuurinrichting wordt
middels selectieve kap (bv. Fijnspar, Witte els, Lork) gestreefd naar inheemse
bostypes. In Stropers zal de bestrijding van Amerikaanse vogelkers een
belangrijk aandachtspunt blijven.
Wanneer bovenstaande percentages samengeteld worden, blijkt dat de weg open ligt
om ca. 88% van de bosbestanden inheems en gemengd te krijgen.
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2.6.1.1

Vernatting
Wanneer de huidige bosbestanden voldoende invloed ondervinden van de in het
natuurinrichtingsproject voorziene vernatting, zullen enkele potenties spontaan kunnen
ontwikkelen. Het grondwatermodel (Haskoning Belgium 2006) voorspelt voornamelijk
effecten voor de loofhoutbestanden gelegen op rabatten ten noorden van de Linie, voor
de (naaldhout)bestanden die grenzen aan de Linie (zuidkant) en voor de bestanden
gelegen in de depressie ten zuidoosten van de Linie.
Aan de hand van het grondwatermodel en literatuurgegevens werd de potentiële
bosvegetatie bepaald en berekend hoe een veranderende waterhuishouding kan leiden
tot een maximalisatie van de elzenbroekbostypes (Haskoning Belgium 2005). Dit is
gebeurd met behulp van Duraveg (cf. potentiële actuele vegetatie in 2.3.3.5; werking zie
bijlage 12). Het gaat hier om ‘fysisch-gebaseerde potenties’, d.w.z. enkel rekening
houdend met kenmerken van het fysische milieu (bodemtextuur, waterstand en beheer).
Op basis van één grondwatermodelresultaat (één berekend grondwaterregime), dat
uitgaat van de actuele verdeling bos en open terrein (relevant i.v.m.
verdampingscoëfficiënt), zijn de potentiële vegetatietypes voor zowel de bos- als de
open sfeer nagegaan na vernatting (figuur 2.24 en figuur 2.25; te vergelijken met figuur
2.22 en figuur 2.23). Deze voorspellingen zijn maar geldig indien de actuele verdeling
bos en open terrein wordt gerespecteerd in het gebied; elke interpretatie is dus zeer
lokaal te bekijken. Om correct te zijn, zou dus met het grondwatermodel een berekening
onder 100% bosbedekking én onder 0% bosbedekking moeten gebeuren om deze
figuren betrouwbaarder te maken.
De potentiële oppervlakte broekbos kan door de vernatting toenemen. De uitbreiding
situeert zich voornamelijk rond bestaande kernen (ten noorden van de Linie). Ook in het
bos ten zuiden van de Linie ontstaat een potentie voor elzenberkenbroek. Lokaal is hier
zelfs vorming van permanent open water met ontwikkeling van venvegetaties mogelijk.
Dopheide blijft het belangrijkste vegetatietype dat voorspeld wordt voor open terreinen.
Potentie voor veldrusschraalland zou bij vernatting sterk in oppervlakte toenemen,
vooral in de huidige landbouwzone ten zuiden van de Linie.
De toename van kwelwaterkwaliteit zorgt er bovendien voor dat typische
kwelafhankelijke soorten binnen elzenbroek en andere vegetatietypes beter tot
ontwikkeling komen: Dotterbloem (in mineraalrijke types elzenbroek), Waterviolier in
elzen(berken)broek, Veldrus, Bosbies in veldrusschraalland, Duizendknoopfonteinkruid
en Waterviolier in aquatische vegetaties. Er wordt verwacht dat zowel de
verlandingsvegetaties als de vegetaties van open water in oppervlakte zullen toenemen.

2.6.1.2

Zuidoosten
In het zuidoosten overwegen Grove dennenbestanden met een leeftijd van meer dan 40
jaar (cf. figuur 2.11). Van dit blok (visie natuurinrichtingsproject ‘droog tot vochtig
gemengd bos’) is een bijkomende analyse gemaakt van stamtal en grondvlak volgens
omtrekklasse, analoog aan de analyse voor het gehele bos (zie 2.3.2.6). Dit was nodig
om de maatregelen voor dit blok beter te kunnen onderbouwen (zie hoofdstukken 3 en
4). De analyse betreft 51 bestanden (illustratie 11), met een totale oppervlakte van
89,47 ha. De resultaten zijn afgebeeld in illustratie 12 en illustratie 13. In vergelijking met
de analyse voor het gehele bos vallen enkele eigen kenmerken aan deze zone op:
- er is heel wat minder verjonging. Vooral verjonging van Zwarte els ontbreekt in
deze zone;
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-

-

-

het grondvlak van Grove dennen is hoog (> 20 m²/ha gemiddeld) en betreft
vooral de omtrekklassen 60-109 cm. Ook Corsikaanse den is een soort die in
deze zone opvalt. Deze dennenbestanden hebben dus een zeer dichte
kroonsluiting die de opbouw van een structuurrijk bos met soortenrijke
ondergroei bemoeilijkt;
Zomereik, een inheemse boomsoort die in de PNV op deze locaties een
belangrijke component zou moeten zijn, is gemiddeld maar met lage aantallen
aanwezig. Na inspectie van figuur 2.11 (hoofdboomsoort) is bovendien duidelijk
dat Zomereik veeleer gelocaliseerd voorkomt in een aantal bestanden;
daarentegen kent Berk een ruimere verspreiding en een sterke verjonging;
Amerikaanse vogelkers verjongt veel in deze bestanden.

Bij niets-doen-beheer zal na verloop van (lange) tijd een meer natuurlijke structuur
ontstaan, doordat de Grove dennen spontaan verdwijnen en er daardoor veel meer
zaailingen opschieten en loofhout kan doorgroeien. Zelfdunning onder Grove den
verloopt echter traag. Individuele bomen groeien traag bij hoge dichtheid, maar ze
blijven lang overleven. Als er dan uiteindelijk toch gaten komen, is de kans reëel dat dit
over een grote oppervlakte gebeurt (windval). Hierdoor bestaat wel het risico dat
opnieuw redelijk grote oppervlakten van min of meer homogene structuur ontstaan
(gelijktijdige verjonging met loofhout over grotere oppervlakte). Om deze reden, en om
de omvorming te versnellen, is een eenmalig omvormingsbeheer aangewezen van
inleidende gerichte ingrepen volgens een welbepaald ruimtelijk patroon. Dergelijke
ingreep kan worden aangeduid als ‘mozaïekstructuurkap’, wat verder wordt besproken
in hoofdstuk 4. Centraal staat hier een doelstelling van natuurlijke structuur. Dit wordt
verder toegelicht in hoofdstuk 3.
Illustratie 11: Situering van de 51 bestanden (gemarkeerd) die zijn opgenomen in de analyse in
illustratie 12 en illustratie 13
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Illustratie 12: Stamtal per ha volgens omtrekklasse (bestanden van illustratie 11). De boomsoorten
met het grootste aandeel zijn onderscheiden.
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Illustratie 13: Grondvlak per ha volgens omtrekklasse (bestanden van illustratie 11). De boomsoorten
met het grootste aandeel zijn onderscheiden.
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2.6.2

Open terreinen
Ten noorden van de Linie en in de bossen in het zuidoosten (illustratie 11) bevinden
zich heischrale potenties. Het gaat vooral om drogere heidepotenties (cf. aanwezigheid
Veldkrekel), maar ook om relicten van natte heide en venvegetatie, bv. in bestand 2J. In
Oost- en West-Vlaanderen zijn zulke vegetatietypes zeldzaam. Het ligt hier voor de
hand om deze potenties in ere te houden en zo mogelijk uit te breiden of te herstellen.
Voorts bevinden zich potenties voor de ontwikkeling van een voedselrijker en divers
landschap in het zuiden en het oosten. Mits aangepast structureel beheer kunnen
natuurlijke elementen hier hand in hand gaan met extensieve cultuurvormen.
Tenslotte opent de aanwezigheid van enkele stilstaande wateren in het gebied de
mogelijkheid om ook hier waardevollere vegetatietypes te ontwikkelen. Hier wordt reeds
in het kader van het natuurinrichtingsproject aan tegemoet gekomen door het
natuurlijker profileren van een aantal oevers.
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3

DOELSTELLINGEN
LIJST VAN FIGUREN
Figuur 3.1: Lange-termijnvisie
Figuur 3.2: Uitgangssituatie: BWK-typologie bestanden
Figuur 3.3: Natuurdoelstellingen beheerplan
Figuur 3.4: Doelstellingen paden
Figuur 3.5: Beoogde wegen en routes

3.1

Globale doelstellingen: lange-termijnvisie
In dit gedeelte wordt een lange-termijnvisie geschetst voor het gebied die de termijn van
het beheerplan (27 jaar: 2008-2035) overstijgt. Deze visie is louter gebaseerd op
geohydrologische context, natuurlijke potenties en maatschappelijke overwegingen en
niet op haalbaarheid binnen een zekere termijn. In 3.1.5 wordt in vogelvlucht
weergegeven hoe deze lange-termijnvisie zich vertaalt naar de doelstellingen van het
beheer in het voorliggende beheerplan.
In het kader van het natuurinrichtingsproject “Stropers” (NIP Stropers) is al een langetermijnvisie uitgewerkt voor een deel van het voorliggende visiegebied. Binnen het NIP
wordt aan deze visie al gedeeltelijk tegemoet gekomen, vooral met maatregelen in de
periode 2007-2008 (zie het PUP voor meer informatie (projectuitvoeringsrapport:
AMINAL Afdeling Natuur & Vlaamse Landmaatschappij 2006)).
De lange-termijnvisie is binnen dit beheerplan verder aangevuld voor de overige delen
van het visiegebied.

3.1.1

Structuurrijk natuurlandschap
Het landschappelijke streefbeeld omvat enerzijds een gevarieerd, structuurrijk en
ongepercelleerd boslandschap, al dan niet met open plekken, en anderzijds een
wastine, al dan niet met boskernen. Er wordt gestreefd naar een afwisselend geheel met
droge, vochtige en natte gemengde structuurrijke bossen, struwelen, schrale
graslanden, heiden en kleinere boskernen. Tussen deze open en gesloten biotopen
moeten zich geleidelijke overgangssituaties ontwikkelen. Het zuidelijk randgebied krijgt
een afwijkend streefbeeld, dat van een kleinschalig cultuurlandschap.
Voor het Stropersbos staat het herstellen van een structuurrijk boscomplex in zijn
ruimste zin voorop. De vernattingsmaatregel zal een proces van spontane bosomvorming inzetten. De zone niet onder invloed van vernatting zal via een actieve
bosomvorming evolueren naar een structuurrijker bos.

3.1.2

Landschapscomponenten (figuur 3.1)
Bij de realisatie van het hierboven geschetste structuurrijke natuurlandschap moeten de
beheerders rekening houden met de plaatselijke voorgeschiedenis (voormalig of huidig
landgebruik), de abiotiek (bodemtextuur en vocht) en invloeden van aangrenzend
landgebruik rondom het studiegebied. Die factoren variëren doorheen het studiegebied
en daarom wordt het opgedeeld in deelgebieden. In tabel 35 en tabel 36 wordt de langeBeheerplan Stropers
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termijnvisie voor verschillende deelgebieden (figuur 3.1) weergegeven. Hierbij is
rekening gehouden met de uitgangssituatie en de fysische randvoorwaarden per
deelgebied. Ook natuurhistorische en ecohydrologische aspecten zijn in deze tabel
vervat. De natuurdoelsystemen worden verder toegelicht.
Tabel 35: Lange-termijnvisie per deelgebied (volgens figuur 3.1), bijhorende natuurdoelsystemen en
BWK-types. Bewerking op basis van AMINAL Afdeling Natuur & Vlaamse Landmaatschappij (2006).
Lange-termijnvisie

Natuurdoelsysteem

Corresponderend BWK-type
onbemest, vochtig pijpen-

III : droog grasland

strootjesgrasland (Hm), struis-

V : vochtig schraalgrasland

grasvegetatie op zure bodem (Ha),

XI : akker met akkeronkruiden

akker op zandige bodem met veel
akkeronkruiden (Bs*)

Heischrale wastine met
boskernen / Droge graslanden
en onkruidakkers

droge struikheidevegetatie (Cg)

VI : droge heide

vochtige of natte dopheidevegetatie

VII : natte heide

(Ce)

IX : bosgemeenschappen van de
droge tot vochtige, arme zandgrond

zeer arm zuur eikenberkenbos (Qb),
zuur beukenbos en eikenbeukenbos
(Fs), zuur eikenbos (Qs)

X : bosgemeenschappen van

nitrofiel elzenbos (Vn), mesotroof

permanent natte groeiplaatsen

elzenbos met zeggen (Vm)
mesofiel hooiland (Hu), soortenrijk

IV : bloemenrijk grasland

permanent cultuurgrasland met
relicten van halfnatuurlijke graslanden
(Hp*)

V : vochtig schraalgrasland

vochtig, licht bemest grasland (Hc)
rietland (Mr), grote zeggen-vegetatie

Bomenrijke wastine

II : rietland en ruigte

(Mc), natte ruigte met moerasspirea
(Hf)

IX : bosgemeenschappen van de
droge tot vochtige, arme zandgrond
X : bosgemeenschappen van
permanent natte groeiplaatsen

zeer arm zuur eikenberkenbos (Qb),
zuur beukenbos en eikenbeukenbos
(Fs), zuur eikenbos (Qs)
nitrofiel elzenbos (Vn), mesotroof
elzenbos met zeggen (Vm)
vochtige of natte dopheidevegetatie

Droog tot vochtig gemengd
bos

VII : vochtige heide (open plekken)

(Ce) (open plekken)

IX : bosgemeenschappen van de

zeer arm zuur eikenberkenbos (Qb),

droge tot vochtige, arme zandgrond

zuur beukenbos en eikenbeukenbos
(Fs), zuur eikenbos (Qs)

Permanent vochtig tot nat bos

X : bosgemeenschappen van

nitrofiel elzenbos (Vn), mesotroof

/ Vochtig tot nat gemengd bos

permanent natte groeiplaatsen

elzenbos met zeggen (Vm)
mesofiel hooiland (Hu), soortenrijk

IV : bloemenrijk grasland
Hooiland

permanent cultuurgrasland met
relicten van halfnatuurlijke graslanden
(Hp*)

V : vochtig schraalgrasland

vochtig, licht bemest grasland (Hc)
rietland (Mr), grote zeggen-vegetatie

II : rietland en ruigte

(Mc), natte ruigte met moerasspirea
(Hf)

Open tot gesloten kleinschalig

III : droog grasland

onbemest, vochtig pijpen-
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Lange-termijnvisie
cultuurlandschap

Natuurdoelsysteem

Corresponderend BWK-type

VI : droge heide

strootjesgrasland (Hm), struis-

IX : bosgemeenschappen van de

grasvegetatie op zure bodem (Ha),

droge tot vochtige, arme zandgrond,

akker op zandige bodem met veel

IV : bloemenrijk grasland,

akkeronkruiden (Bs*)

II : rietland en ruigte (Linie en sloten)

droge struikheidevegetatie (Cg)
zeer arm zuur eikenberkenbos (Qb),
zuur beukenbos en eikenbeukenbos
(Fs), zuur eikenbos (Qs)
mesofiel hooiland (Hu), soortenrijk
permanent cultuurgrasland met
relicten van halfnatuurlijke graslanden
(Hp*)
rietland (Mr), grote zeggen-vegetatie
(Mc), natte ruigte met moerasspirea
(Hf)

Tabel 36: Natuurdoelsystemen en BWK-types op lange termijn voor enkele lijn- en puntvormige
elementen in het visiegebied. Naar AMINAL Afdeling Natuur & Vlaamse Landmaatschappij (2006).
Locatie / lange-termijnvisie

Natuurdoelsysteem

Corresponderend BWK-type

I : zoetwatergemeenschap

eutrofe plas (Ae), oligotroof water (Ao)

Rabatten, sloten, Linie, Fort
Sint-Jan, open waterpartijen

rietland (Mr), grote zeggen-vegetatie
II : rietland en ruigte (Linie en sloten)

(Mc), natte ruigte met moerasspirea
(Hf)

Lichtrijke interne bosranden

VIII : struweel, mantel- en

en overgangsvegetaties

zoombegroeiing (vnl. langs paden)

doornstruweel (Sp), gagelstruweel
(Sm), vochtig wilgenstruweel op
venige of zure grond (So)

Richtinggevend voor de visiekaart is de optimale ontwikkeling van Elzenbroekbos,
prioritair Europees habitat, in lager gelegen (komvormige) depressies ten noorden en
ten zuidoosten van de Linie, langs de Linie zelf en ter hoogte van voedselrijke
graslanden in het oosten. Dit is permanent vochtig tot nat bos. Aansluitend bij dit
Elzenbroekbos, op de drogere terreindelen zonder diepe rabattenstructuur, wordt droog
tot vochtig gemengd bos nagestreefd. Het gaat om Elzen-Eikenbos, Berken-Eikenbos
en Eiken-Beukenbos.
In de zone droog tot vochtig gemengd bos ten zuidoosten van de Linie worden
permanente open plekken met heidevegetaties nagestreefd, terwijl heidesoorten ook
tijdelijke kansen krijgen bij omvormingskappingen. In functie van het al of niet
ontwikkelen van heidevegetaties zal een open plek permanent open blijven of opnieuw
verbossen.
Zowel in de open plekken in het bos als in de wastines wordt gestreefd naar heide en
heischrale graslanden, eveneens vegetatietypes waarvoor het gebied in het kader van
de habitatrichtlijn is aangemeld bij Europa.
Op de noordelijke droge zandrug wordt een heischrale wastine met boskernen
ontwikkeld vanuit het huidige schrale droge grasland en de loofbossen. Het
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natuurstreefdoel dat hier wordt vooropgesteld betekent een kroonsluiting van minder
dan 50%. Hierbinnen bevinden zich vleksgewijs boskernen (met kroonsluiting > 50%).
Ten zuidwesten van de Linie, in een zone die nu landbouwpercelen omvat, wordt ruimte
gemaakt voor de ontwikkeling van een iets voedselrijkere en ook meer bomenrijke
wastine. Het vooropgestelde natuurstreefdoel heeft een kroonsluiting van 55% tot 65%
(beschouwd over heel deze wastine) en vertegenwoordigt dus nieuw bos. Het verlies
van gesloten bos op de noordelijke zandrug wordt dus gecompenseerd door de
spontane bosuitbreiding in het zuiden.
Voor het gebied tussen de zones voor verblijfsrecreatie, de omgeving van de
verkeerswisselaar en voor de landbouwzones in het oosten wordt de ontwikkeling van
een kleinschalig cultuurlandschap met houtkanten vooropgesteld. Deze visie sluit
het beste aan bij de huidige situatie en de sterke cultuurinvloeden vanuit de omgeving.
Voor wat betreft de erkende natuurreservaten De Gavers en De Lange Vaag werd de
visie, opgemaakt in kader van de erkenning als natuurreservaat geïntegreerd in de visie
voor het visiegebied.
Ter hoogte van bestaande waterpartijen en hun directe omgeving wordt gestreefd naar
de ontwikkeling van mesotrofe zoetwatergemeenschappen. Ook in de rabatten wordt
ernaar gestreefd om de ontwikkeling van interessante zoetwatergemeenschappen te
optimaliseren.

Natuurdoelsystemen en doelsoorten (specifiek voor Stropers)
Als toelichting bij voorgaande tabellen worden hier per natuurdoelsysteem beoogde
natuurstreefbeelden (= natuurtypes) en doelsoorten aangegeven, voor de lange termijn.
Doelsystemen, natuurstreefbeelden en doelsoorten zijn ontleend aan bestaande kennis
van het gebied, aangevuld met literatuurgegevens. De teksten zijn grotendeels
gebaseerd op AMINAL Afdeling Natuur & Vlaamse Landmaatschappij 2006.
De doelsoorten maken van het doelsysteem gebruik voor groei, voortplanting, juveniele
stadia, foerageren en/of winterrust. Het is de bedoeling dat de doelsoorten zich in het
studiegebied kunnen vestigen, er kunnen groeien of foerageren en er zich kunnen
voortplanten. Van doelsoorten die nu al aanwezig zijn in het studiegebied, is het de
bedoeling dat de populaties zich uitbreiden.
De doelsoorten zijn te beschouwen als graadmeters voor de mate waarin na verloop
van tijd de inrichtingsmaatregelen de beoogde doelsystemen en natuurstreefbeelden
hebben ingevuld. Hoe meer van deze soorten (uitbreiden of nieuw zijn), hoe succesvoller de uitvoering van het beheerplan. Als enkele soorten van onderstaande
opsomming niet aan het verwachtingspatroon voldoen, hoeft dit niet uitsluitend een
negatieve evaluatie van het beheer te betekenen. Het soort- of populatieniveau blijft
afhankelijk van bepaalde toevalsfactoren (bv. kolonisatie door plantensoorten) of van in
het gebied oncontroleerbare factoren (bv. overwinteringsgebieden broedvogels). De
evaluatie van het beheer gebeurt na inwerkingtreding van het beheerplan door een
begeleidingscommissie voor de Stropers.
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Soorten die tussen haakjes staan, zijn niet bekend in het gebied maar wel in de
omgeving, zodat er enige kans tot kolonisatie bestaat.
3.1.2.1

Doelsysteem I : zoetwatergemeenschap
Dit type heeft een belangrijke functie als voortplantingsplaats voor amfibieën. Het dient
ook als drinkplaats voor grotere dieren, als voortplantings- en overwinteringsplaats voor
insecten en als foerageerbiotoop voor verschillende diersoorten zoals vissen en vogels.
De meest voor de hand liggende doelvegetatie in al dan niet kunstmatige, niet vervuilde
waterlopen, grachten, walgrachten, veedrinkpoelen is de associatie van waterviolier en
sterrenkroos. Dit is momenteel de meest kenmerkende en waardevolle vegetatie in licht
beschaduwde sloten in het gebied. Van belang voor het handhaven hiervan zijn het
behoud van open water in de sloten, het behoud van kwelgebonden situaties en het
tegengaan van te sterke beschaduwing. Ook vegetaties uit de kranswierklasse, het
waterlelieverbond en het verbond van kleine fonteinkruiden zijn wellicht haalbaar.
Dit doelsysteem is vooral belangrijk voor de habitatrichtlijnsoorten drijvende waterweegbree en kamsalamander.
Natuurstreefbeelden
Plantengemeenschappen

Zoogdieren
Vogels
Amfibieën
Libellen
3.1.2.2

: eutrofe plas (Ae), oligotroof water (Ao)
: associatie van waterviolier en sterrenkroos, kranswierklasse, waterlelieverbond en verbond van kleine fonteinkruiden
: franjestaart
: ijsvogel
: alpenwatersalamander, (kamsalamander), kleine watersalamander en rugstreeppad.
: zwarte heidelibel

Doelsysteem II : rietland en ruigte.
Hierbij gaat het om ruige riet- en zeggevegetaties langs water of op moerassige
plaatsen. Dit doelsysteem is vooral van belang voor de moerasfauna.
Natuurstreefbeelden
Plantengemeenschappen
Zoogdieren
Vogels
Libellen
Davlinders

3.1.2.3

: rietland (Mr), grote zeggen-vegetatie (Mc) en natte
ruigte met moerasspirea (Hf)
: vlotgrasverbond en rietorde
: franjestaart
: blauwborst, bruine kiekendief
: zwarte heidelibel
: koevinkje

Doelsysteem III : droog grasland
Hier gaat het vooral om grazige, soortenrijke vegetaties op (matig) voedselarme, droge
gronden. Droge graslanden vormen een overgangsvorm tussen droge heide en wat
intensiever gebruikte agrarische graslanden. De relatief voedselarme variant komt
vooral voor in heidegebieden. Deze heischrale graslanden ontstaan als gevolg van
betreding en begrazing.
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De soortenrijkere varianten moeten, zeker op korte termijn, realiseerbaar zijn. De
ontwikkeling van dit doelsysteem is echter twijfelachtig op voormalige intensieve landbouwgronden.
Natuurstreefbeelden
Plantengemeenschappen
Zoogdieren
Vogels
Amfibieën
Reptielen
Dagvlinders
Sprinkhanen en krekels
3.1.2.4

: onbemest, vochtig pijpenstrootjesgrasland (Hm) en
struisgrasvegetatie op zure bodem (Ha)
: dwerghaververbond, associatie van schapegras en tijm
: franjestaart
: geelgors, grauwe gors, kerkuil, nachtzwaluw, patrijs,
roodborsttapuit en steenuil
: rugstreeppad
: levendbarende hagedis
: bruin blauwtje, geelsprietdikkopje, hooibeestje, kleine
vuurvlinder en koevinkje
: knopsprietje, snortikker en veldkrekel

Doelsysteem IV : bloemenrijk grasland
Relatief voedselrijke en vrij soortenrijke (ruige) graslanden op vrij droge tot vrij vochtige
(rijke of door bemesting aangerijkte) bodems. Deze graslandtypes met bescheiden
natuurwaarde zijn wellicht, na aanvankelijke verschralingsmaatregelen (maïs zonder
bemesting) op betrekkelijk korte termijn te realiseren (realiseerbaarheid is mee functie
van historisch grondgebruik en bereik van doelsoorten/natuurstreefbeelden). Aangezien
zandgronden hier domineren, valt evenwel te verwachten dat dit hier geen stabiele
eindstadia zullen zijn behalve in “De Gavers”. Na verloop van tijd (enkele jaren tot
enkele tientallen jaren) zullen ze waarschijnlijk via een tussenfase met dominantie van
gestreepte witbol evolueren tot aanvankelijk betrekkelijk uniforme en soortenarme
graslanden met dominantie van struisgras. Deze evolutie zal trager verlopen onder een
regime van jaarrondbegrazing dan bij een maaibeheer, maar anderzijds kan een
begrazingsbeheer op termijn mogelijk leiden tot een meer diverse eindtoestand. Maaien
met nabegrazing kan eveneens een geschikte beheermaatregel zijn : meer verschralend
dan alleen maar begrazen, terwijl de vegetatie toch kort de winter ingaat, wat dan weer
een geschikt kiemingsmilieu biedt voor een aantal soorten.
Natuurstreefbeelden
Plantengemeenschappen

Zoogdieren
Vogels
Dagvlinders
3.1.2.5

: mesofiel hooiland (Hu), soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden (Hp*)
: verbond van grote vossestaart, glanshaververbond,
kamgrasverbond, diverse rompgemeenschappen uit de
glanshaverorde en uit de weegbreeklasse
: franjestaart
: geelgors, patrijs, steenuil en roodborsttapuit
: geelsprietdikkopje

Doelsysteem V : vochtig schraalgrasland
Deze graslanden staan bekend als blauwgraslanden, dotterbloemhooilanden en
dergelijke. Vochtige graslanden zijn vaak wat voedselrijker dan droge graslanden. De
voedselsituatie varieert van voedselarm tot licht voedselrijk. Het laatste is het geval bij
kwel, regelmatige overstroming door beekwater of een sterk lemige bodem.
Behoud en uitbreiding van dit type graslanden is haalbaar, mits een goede beheersing
van de hydrologie. Begrazing van dit type is meestal minder gunstig dan maaien.
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Natuurstreefbeeld
Plantengemeenschappen
Zoogdieren
Vogels
Amfibieën
Dagvlinders
3.1.2.6

: vochtig, licht bemest grasland (Hc)
: dotterbloemverbond, verbond van biezenknoppen en pijpenstrootje en moerasspireaverbond
: franjestaart
: patrijs, porseleinhoen, roodborsttapuit en steenuil
: alpenwatersalamander, (kamsalamander), kleine watersalamander
: koevinkje en oranjetipje

Doelsysteem VI : droge heide
Meestal vrij kort vegetatie van voornamelijk dwergstruiken en grassen op droge,
voedselarme zandgronden (inzijgingsgebieden (duinruggen)). Dit systeem is rijk aan
mycorrhiza-vormers. De kansrijkdom van dit doelsysteem is laag indien uitgegaan wordt
van bemeste landbouwgronden, hoger indien wordt uitgegaan van relatief recent bos
(50 – 150 jaar), hoog indien nog niet-gebroken heideprofielen aanwezig zijn. Dit type
vegetatie kan zich uitsluitend handhaven door beheeringrepen als maaien, begrazen en
plaggen. Natuurlijke overgang naar bos mag niet té ver voortschrijden.
Natuurstreefbeeld
Plantengemeenschappen
Zoogdieren
Vogels
Amfibieën
Reptielen
Dagvlinders
Sprinkhanen en krekels

3.1.2.7

: droge struikheidevegetatie (Cg)
: associatie van buntgras en heidespurrie, struikhei-orde
en dwerghaververbond
: franjestaart
: boomleeuwerik, boompieper, geelgors, nachtzwaluw,
steenuil en roodborsttapuit
: rugstreeppad
: levendbarende hagedis
: kleine vuurvlinder
: knopsprietje, snortikker en veldkrekel

Doelsysteem VII : vochtige heide
Vochtige heide ligt in gebieden met overwegend inzijging, maar in de vochtige en natte
delen daarvan, in tegenstelling tot droge heide. Dit type heeft een zeer hoge
natuurbehoudswaarde. Dit type is momenteel zeer beperkt aanwezig. Er zijn (geringe)
uitbreidingsmogelijkheden in nu beboste percelen in de onmiddellijke omgeving. Te
beheren door niets doen ; plaatselijk opslag verwijderen en waar nodig maaien.
Begrazing is misschien niet wenselijk, het is alleszins aangewezen de lokale betreding
laag te houden. Verdroging en toestroom van verontreinigd grond- en oppervlaktewater
zijn te vermijden.
Natuurstreefbeeld
Plantengemeenschappen
Zoogdieren
Vogels
Amfibieën
Reptielen

: vochtige of natte dopheidevegetatie (Ce)
: associatie van gewone dophei, associatie van gewone
dophei en veenmos
: franjestaart
: patrijs en roodborsttapuit
: alpenwatersalamander, (kamsalamander), kleine watersalamander en rugstreeppad
: levendbarende hagedis
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3.1.2.8

Doelsysteem VIII : struweel, mantel- en zoombegroeiing
Gemeenschappen die zich situeren op de grens tussen hoge en lage begroeiingen. Ze
worden vooral bevorderd door integrale begrazing. Waar de bodem gestoord en/of
aangerijkt is met nutriënten (op of grenzend aan voormalige landbouwgronden), zullen
zich vooral het zevenbladverbond, het verbond van look-zonder-look, het vlierboswilgverbond en het verbond van bramen en sleedoorn (braamstruwelen)
ontwikkelen. Meer in overeenstemming met de oorspronkelijke natuurlijke potentie van
de aanwezige bodems zijn het verbond der wilgenbroekstruwelen, het verbond van
harig wilgenroosje en gagelstruweel, die zich veeleer zullen ontwikkelen op plaatsen die
in een (recent) verleden geen landbouwgebruik meer kenden. Of gagelstruweel ook tot
ontwikkeling zal kunnen worden gebracht, is niet zeker en hangt, naast hydrologische
condities, ook af van de aanwezigheid van ouderplanten die als zaadbron kunnen
fungeren.
Natuurstreefbeelden
Plantengemeenschappen

Zoogdieren
Vogels
Amfibieën
Reptielen
Dagvlinders

3.1.2.9

: doornstruweel (Sp), gagelstruweel (Sm) en vochtig
wilgenstruweel op venige of zure grond (So)
: verbond van harig wilgenroosje, verbond van lookzonder-look, brunelverbond, verbond der
wilgenbroekstruwelen, verbond van bramen en sleedoorn
: franjestaart
: geelgors, houtsnip, kerkuil, nachtzwaluw, patrijs, roodborsttapuit, steenuil en wielewaal
: alpenwatersalamander, (kamsalamander), kleine watersalamander en rugstreeppad
: levendbarende hagedis
: bruine eikenpage, eikenpage, geelsprietdikkopje, grote
vos en kleine ijsvogelvlinder

Doelsysteem IX : bosgemeenschappen van droge tot vochtige, arme zandgrond
Realistische doelvegetaties zijn hier droog en vochtig eiken-berkenbos en vochtig tot nat
elzen-eikenbos (arme variant). Deze laatste zijn kunstmatig in oorsprong, maar hebben
zich inmiddels ontwikkeld tot een pionierbos, overgaand naar de hiervoor genoemde
eiken-berkenbossen. Algemeen gesproken is structuurvariatie in bosbestanden een
voor het natuurbehoud wenselijke eigenschap (tegengaan van grote oppervlakten
gelijkjarige bestanden, behoud en doen ontstaan van open plaatsen, bevorderen van
horizontale gelaagdheid).
Een trage omvorming van de dennenbestanden kan tegenstrijdig zijn met andere
doelstellingen. De kansen voor heidesoorten zijn beperkt bij een trage omvorming.
Daarom moeten steeds voldoende open plekken aanwezig zijn.
Natuurstreefbeelden
Plantengemeenschappen
Zoogdieren
Vogels
Amfibieën
Dagvlinders

: zeer arm zuur eikenberkenbos (Qb), zuur beukenbos en
eikenbeukenbos (Fs) en zuur eikenbos (Qs)
: berken-eikenbos
: franjestaart
: houtsnip, nachtzwaluw, wespendief, wielewaal en
zwarte specht
: alpenwatersalamander, (kamsalamander) en kleine
watersalamander
: bruine eikenpage en kleine ijsvogelvlinder
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3.1.2.10

Doelsysteem X : bosgemeenschappen van permanent natte groeiplaatsen
Realistische doelvegetaties in de afvoerloze depressies met stagnerend water zijn hier,
afhankelijk van het feit of het gaat om zure, schrale dan wel voedselrijkere omstandigheden, berkenbroek, berken-elzenbroek en elzenbroek.
Wat het berkenbroek betreft, kan er een conflict bestaan met de wens tot het
ontwikkelen van vegetaties met gewone dophei en veenmos. Gezien de zeer hoge
natuurbehoudswaarde van laatstgenoemde vegetaties en de beperkte oppervlakte waar
de potenties hiertoe voorkomen, zal het algemeen gesproken beter zijn deze potenties
te realiseren, ook al gaat dit dan ten koste van een (fragmentair) ontwikkeld en vanuit
het oogpunt van natuurbehoud hier minder waardevol berkenbroek.
Natuurstreefbeelden
Plantengemeenschappen
Zoogdieren
Vogels
Amfibieën
Dagvlinders

3.1.2.11

: nitrofiel elzenbos (Vn) en mesotroof elzenbos met
zeggen (Vm)
: orde der elzenbroekbossen en zompzegge-berkenbroek
: franjestaart
: houtsnip, wespendief en wielewaal
: alpenwatersalamander, (kamsalamander) en kleine
watersalamander
: kleine ijsvogelvlinder

Doelsysteem XI : akker met akkeronkruiden
Natuurstreefbeeld
Zoogdieren
Vogels

: akker op zandige bodem met veel en/of zeldzame
akkerkruiden (Bs*)
: franjestaart
: geelgors, grauwe gors, kerkuil, patrijs, roodborsttapuit
en steenuil

3.1.3

Optimaliseren waterhuishouding

3.1.3.1

Opheffen huishoudelijke lozingen
Het opheffen van de vervuiling afkomstig van de huishoudelijke lozingen in de zones
voor verblijfsrecreatie in het studiegebied is een belangrijke randvoorwaarde. Via de
Maatbeek en vervolgens de Linie doorkruist deze vuilvracht immers het hele
studiegebied.

3.1.3.2

Optimaliseren grondwatersysteem voor alluviale bossen
Een belangrijk deel van het studiegebied is aangeduid als habitatrichtlijngebied voor
ondermeer het prioritair habitat alluviale bossen (91E0*). Uit de ecohydrologische studie
uitgevoerd door Envico (2002), is gebleken dat de waterhuishouding suboptimaal is voor
belangrijke delen van dit bostype. Het gebied heeft namelijk te maken met een
verdroging. Gezien de verplichtingen voor de overheid die volgen uit de aanmelding als
habitatrichtlijngebied is de lange-termijnvisie op dit punt: de waterhuishouding van het
studiegebied optimaliseren in functie van de ecologische vereisten van het
habitattype alluviale bossen, meer bepaald verschillende types elzenbroek. Door
een peilverhoging is het mogelijk het beoogde habitattype verder te laten uitbreiden en
de kwaliteit ervan te verhogen. Bovendien zal een verhoging van het grondwaterpeil
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ertoe leiden dat de vegetatie een grotere invloed zal ondervinden van het uittredend
kwelwater. Plantengemeenschappen die afhankelijk zijn van onvervuild kwelwater
hebben in Vlaanderen een hoge natuurbehoudswaarde.
3.1.4

Visie natuur- en cultuurhistorie
De diverse archeologisch-cultuurhistorische relicten in het gebied zijn stille getuigen van
verschillende historische momenten en beweegredenen. Met de loop der jaren werden
ze inherent verbonden met het gebied Stropers en zijn natuurwaarden. Binnen het kader
van het beheer zullen deze archeologisch-cultuurhistorische relicten de nodige aandacht
verdienen en waar nodig in ere worden hersteld. Actieve maatregelen voor het behoud
van de sites zijn noodzakelijk. Bovendien worden maatregelen voorgesteld ter verhoging
van de ecologische waarden van de sites en dit op een archeologisch-cultuurhistorisch
verantwoorde wijze. Deze maatregelen worden, waar mogelijk, maximaal ruimtelijk
gegroepeerd.

3.1.5

Operationalisering van de lange-termijnvisie naar beheerdoelstellingen
In dit beheerplan is de lange-termijnvisie vertaald naar doelstellingen – althans voor de
beschouwde bestanden en voor zover mogelijk op een termijn van 27 jaar (2008-2035).
Het betreft streefbeelden op vlak van ecologie (‘natuurstreefbeelden’) of cultuurhistorie,
mede geïnspireerd op eerder studiewerk in het kader van het natuurinrichtingsproject.
Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in 3.2 en 3.3. Verschillende zones van het
gebied lenen zich tot het realiseren van telkens andere doelstellingen, omwille van de
uitgangssituatie of het verleden. In het studiegebied worden globaal de volgende
beheerdoelstellingen nagestreefd:
- behoud en herstel van historische landschapselementen en –zichten;
- cultuurhistorische doelstellingen: vroegere vormen van bosbouw in ere
herstellen;
- natuurdoelstellingen in bossen: structuurrijkdom en natuurwaarde;
- natuurdoelstellingen in open, ± voedselarme gebieden: bijzondere soorten en
levensgemeenschappen, structuurrijkdom;
- natuurdoelstellingen in (half)open, voedselrijke gebieden: grote structuurrijkdom
en diverse fauna;
- biodiverse en lichtrijke paden met geleidelijke dwarse gradiënten.
Tabel 37 geeft alle doelen weer die in dit beheerplan zijn geformuleerd voor objecten
(bestanden, lijnen of punten), gegroepeerd volgens de bovenstaande algemene
doelstellingen.
Tabel 37: Overzicht van de in dit beheerplan geformuleerde doelen voor bestanden, lijnen en punten.
Doel

Bestand

Lijn

Punt

Behoud en herstel van historische landschapselementen en -zichten
Markant historisch landschapselement met elzenhakhout

X

Markant historisch landschapselement met moerasplanten

X

Open plek in het bos met zicht op Linie

X

Biodiverse en lichtrijke paden met geleidelijke dwarse gradiënten
Bloemrijke wegberm met knotbomen

X
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Doel

Bestand

Bloemrijke wegberm met overgangselementen uit bos- en open sfeer

Lijn

Punt

X

Licht- en bloemrijk pad met heischrale zoom en met mantel naar het bos
toe

X

Licht- en bloemrijk pad met zoom en mantel naar het bos toe

X

Op termijn uitdovend pad

X

Open te houden pad voor betreding

X

Wegberm met overgangselementen uit de bos- en open heischrale sfeer

X

Cultuurhistorische doelstellingen: vroegere vormen van bosbouw in ere herstellen
Eikenhakhout

X

Hakhout met overstaanders

X

Sporkenhakhout

X

Natuurdoelstellingen in (half)open, voedselrijke gebieden: grote structuurrijkdom en diverse fauna
Houtkanten

X

Mesotrofe plas met water- en oevervegetatie

X

Ruigte

X

X

Succesvolle overwinteringsplaats vleermuizen / Broedplaats Kerkuil

X

Voedselrijk bos, ruigtes en grazige plekken

X

X

Voedselrijk grasland

X

X

Voedselrijk grasland met houtkanten

X

Voedselrijk grasland met ruigtes

X

X

Natuurdoelstellingen in bossen: structuurrijkdom en natuurwaarde
Elzenbos met specifieke ondergroei

X

Elzenhakhout

X

Structuurrijk bos met Adelaarsvaren

X

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bos

X

X

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bosje in een kleinschalig
landschap

X

Structuurrijk en natuurlijk vochtig tot nat bos

X

Vochtige boskernen binnen heischraal landschap

X

Voedselrijk bos

X

X

Natuurdoelstellingen in open, ± voedselarme gebieden: bijzondere soorten en levensgemeenschappen,
structuurrijkdom
Droge en natte heide

X

Droge en natte heide met venvegetatie

X

Heischrale vegetaties

X
X

Heischrale vegetaties en struwelen

X

Soortenrijk grasland

X

Struisgrasland met houtkanten

X

Zeer soortenrijk grasland

X

X
X

Zoom met grazig-kruidig karakter langs de plasoevers met
mantelvorming richting het bos

X
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3.2

Ecologische doelstellingen
In dit gedeelte worden de natuurstreefbeelden voor het beheerplan ruimtelijk en
inhoudelijk geconcretiseerd. Specifiek wordt ingegaan op de Natura 2000-soorten en –
habitats. Dit zijn beheerdoelstellingen, die de beheerders met het geplande beheer
(hoofdstuk 4) willen realiseren gedurende de overeenkomstige termijn van 27 jaar
(2008-2035). De doelstellingen hebben uitsluitend betrekking op het studiegebied
(bestanden alsook lijnen en punten).
De uitgangssituatie is, als referentie, weergegeven aan de hand van BWK-typologie in
figuur 3.2.

3.2.1

Natuurstreefbeelden beheerplan
De natuurstreefbeelden van het beheerplan zijn terug te vinden op figuur 3.3 en figuur
3.4 (paden). Concrete inhoud wordt aan de natuurstreefbeelden gegeven door referentie
aan zowel de voor Stropers omschreven natuurdoelsystemen (zie 3.1.2) als types van
de Biologische Waarderingskaart (BWK). Dit is gebeurd in tabel 38. Omdat de doelen
gespecifieerd worden op het niveau van objecten = beheereenheden (bestanden, lijnen
of punten), houdt dit meestal een verzameling in van BWK-types en
natuurdoelsystemen. Daar de natuurdoelsystemen op zich reeds verzamelingen zijn van
BWK-types (cf. tabel 35), is de rechtstreekse toelichting met behulp van BWK-types iets
nauwkeuriger (rechterkolom tabel 38). Anderzijds geven de tekstuele beschrijvingen van
de natuurdoelsystemen in 3.1.2 dan weer meer informatie over welke soorten specifiek
in Stropers te verwachten zijn. Omwille van de veelheid van factoren die het
eindresultaat na 27 jaar zullen beïnvloeden, is het weinig zinvol om de geformuleerde
doelstellingen nog nauwkeuriger te definiëren (bv. als complexen van fytocoena), gezien
de veelheid aan mogelijkheden.
Tabel 38: Met de beheerdoelen (natuurstreefbeelden) overeenstemmende natuurdoelsystemen uit
3.1.2 en BWK-types
Natuurdoelsysteem
Doel

(zie 3.1.2)

BWK

Behoud en herstel van historische landschapselementen en -zichten
Markant historisch landschapselement met
elzenhakhout

I, II, X

Ae Vn Mr Mc Hf

moerasplanten

I, II

Ae Mr Mc

Open plek in het bos met zicht op Linie

III

Ha

Markant historisch landschapselement met

Biodiverse en lichtrijke paden met geleidelijke dwarse gradiënten
Bloemrijke wegberm met knotbomen

IV, V, VIII

Hp+ Hu Hj

IV, V, IX

Hp+ Hu Hj Hjb Hrb

III, IV, VI, VIII

Qb Qs Cd Cg Ha

IV, V, VIII, IX

Qb Qs Hu Hp+ Hj Hjb Hrb

IV, V, IX

Hp+ Hu Hj Hjb

III, VI, IX

Cd Cg Ha Cdb Cgb Hab

Bloemrijke wegberm met overgangselementen uit bosen open sfeer
Licht- en bloemrijk pad met heischrale zoom en met
mantel naar het bos toe
Licht- en bloemrijk pad met zoom en mantel naar het
bos toe
Op termijn uitdovend pad
Open te houden pad voor betreding
Wegberm met overgangselementen uit de bos- en
open heischrale sfeer
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Natuurdoelsysteem
Doel

(zie 3.1.2)

BWK

Cultuurhistorische doelstellingen: vroegere vormen van bosbouw in ere herstellen
Eikenhakhout

IX

Qb Qs

Hakhout met overstaanders

IX

Qb Qs Vn

Sporkenhakhout

(IX)

Qs (Sporkehout)

Natuurdoelstellingen in (half)open, voedselrijke gebieden: grote structuurrijkdom en diverse fauna
Houtkanten

VIII

Mesotrofe plas met water- en oevervegetatie

I, II

Kb Kh
Ae Mr Mc Ao

Ruigte

(IV)

Hr

Broedplaats Kerkuil

-

-

Voedselrijk bos, ruigtes en grazige plekken

VIII, IX

Q Hj Hjb Hr Hrb

Voedselrijk grasland

IV

Hp+ Hj

Succesvolle overwinteringsplaats vleermuizen /

Voedselrijk grasland met houtkanten

IV, VIII

Hj Hpr+ Hjb

Voedselrijk grasland met ruigtes

IV

Hp+ Hj Hf

Natuurdoelstellingen in bossen: structuurrijkdom en natuurwaarde
Elzenbos met specifieke ondergroei

X

Vm Vo

Elzenhakhout

IX, X

Vn

Structuurrijk bos met Adelaarsvaren

III, VI, IX

Qb beperkt-Pp

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bos

III, VI, IX, VII

Qb Vn Vm beperkt-Pp

een kleinschalig landschap

VIII, IX

Qb Vn Vm beperkt-Pp

Structuurrijk en natuurlijk vochtig tot nat bos

X

Vn Vm Vo So

Vochtige boskernen binnen heischraal landschap

III, VI, IX

Qb beperkt-Pp

Voedselrijk bos

(IX)

Q

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bosje in

Natuurdoelstellingen in open, ± voedselarme gebieden: bijzondere soorten en levensgemeenschappen,
structuurrijkdom
Droge en natte heide

VI, VII

Ce Cg Hm Hn

Droge en natte heide met venvegetatie

VI, VII, I

Ce Cg Hm Aoo

Heischrale vegetaties

III, VI

Cd Cg Hn Ha

Heischrale vegetaties en struwelen

III, VI, VIII

Ha Hab Cd Cdb Cg Cgb Hn

Soortenrijk grasland

IV, V, II

Hp+ Hu Hj

Struisgrasland met houtkanten

III, VIII

Ha Hab Hn

Zeer soortenrijk grasland

IV, V, II

Hc Hu Hj

Zoom met grazig-kruidig karakter langs de plasoevers

II, IV, V, VI, VII, III,

Mr Mc Ha Cd Cg Hn Hj Hr Hrb Hab

met mantelvorming richting het bos

VIII

Cdb Cgb Hjb Qs Qb

Voor bepaalde objecten wordt de doelstelling verder toegelicht met behulp van één of
meer criteria, waarbij het niet voldoen aan deze criteria aanleiding geeft tot uitvoering
van bijkomende maatregelen (zie hoofdstuk 4). In tabel 39 is te zien welke criteria (in
bepaalde bestanden) voorkomen per natuurstreefbeeld. In vele gevallen gaat het om de
verdeling van open vegetatie versus bos, of om de afwezigheid van houtige opslag in
open terreinen. Het verifiëren van zulke criteria zal een belangrijke taak zijn bij de
monitoring (hoofdstuk 8), omdat het resultaat het maatregelenpakket beïnvloedt.
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Tabel 39: Voor vele objecten geldt naast een natuurstreefbeeld ook een concreet, extra criterium om
bijkomende maatregelen in actie te laten treden (bij niet voldoen hieraan). Weergegeven zijn de
voorkomende criteria per doel.
Doel (natuurstreefbeeld)

Criterium

Behoud en herstel van historische landschapselementen en -zichten
Achter de aarden wal (zuidoever) staan geen te grote bomen
Markant historisch landschapselement met

die de wal kunnen beschadigen door omvallen (I). Profiel van

elzenhakhout

Linie en oevers moeten intact blijven (II)
Water- en moerasplanten van de Rode lijst zoveel mogelijk
behouden (I). Behalve de bestaande elzenhakhoutstoven geen

Markant historisch landschapselement met

extra boomopslag (II). Profiel van Linie en zijn oevers moeten

elzenhakhout

intact blijven (III)
Water- en moerasplanten van Rode lijst zoveel mogelijk
behouden (I). Oever van de Linie is openhouden ifv

Markant historisch landschapselement met

watervegetatie (geen boomopslag) (II). Profiel van Linie en

moerasplanten

oevers moeten intact blijven (III)

Biodiverse en lichtrijke paden met geleidelijke dwarse gradiënten
Bloemrijke wegberm met knotbomen

Geen houtige opslag of bramen

Bloemrijke wegberm met overgangselementen uit
bos- en open sfeer

Geen houtige opslag of bramen

Licht- en bloemrijk pad met heischrale zoom en
met mantel naar het bos toe

Zomen zijn begin mei schraal
Zolang > 50 % van de Douglassparren aanwezig, deze laten

Op termijn uitdovend pad

staan

Open te houden pad voor betreding

Geen boomopslag of gevaarlijke takken
Zolang > 50 % van de Douglassparren aanwezig, deze laten

Open te houden pad voor betreding

staan (I). Geen boomopslag of gevaarlijke takken (II)

Wegberm met overgangselementen uit de bos- en
open heischrale sfeer

Geen houtige opslag

Cultuurhistorische doelstellingen: vroegere vormen van bosbouw in ere herstellen
Gewenste leeftijdsverdeling (I), geen Amerikaanse eiken (II),
Hakhout met overstaanders

rabatten zijn onderhouden (III)

Natuurdoelstellingen in (half)open, voedselrijke gebieden: grote structuurrijkdom en diverse fauna
Houtkanten

Houtkantsegment nog niet kaprijp

Mesotrofe plas met water- en oevervegetatie

deze verschijnen

Behoud van bijzondere water- en oevervegetaties wanneer
Er is voldaan aan het recht van doorgang voor de jacht - geen
Ruigte

klachten

Ruigte

Geen bomen

Ruigte

Geen boomopslag > 2 m

Succesvolle overwinteringsplaats vleermuizen /

Aanwezigheid van gezonde vleermuizenpopulatie /

Broedplaats Kerkuil

kerkuilenkoppel met jongen
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Doel (natuurstreefbeeld)

Criterium
(I) Over deze 28 bestanden: 55-65% kroonsluiting en minstens
15 ha bos (= met >50% kroonsluiting. (II) Indien bijzondere
populaties (Rode lijst) of plantengemeenschappen, geldt
criterium deze te behouden wanneer de beheercommissie

Voedselrijk bos, ruigtes en grazige plekken

daarmee instemt
In gebruik door landbouwer; deze percelen moeten bereikbaar

Voedselrijk bos, ruigtes en grazige plekken

zijn en niet in beheer door ANB
Indien bijzondere populaties (Rode lijst) of
plantengemeenschappen ontwikkelen, zijn deze te behouden
wanneer de beheercommissie daarmee instemt. Vanaf dat

Voedselrijk bos, ruigtes en grazige plekken

moment geldt het criterium om de waarde te behouden
Geen boomopslag in het grasland behalve geplande

Voedselrijk grasland

houtkanten of bomenrijen

Voedselrijk grasland met houtkanten

Houtkantsegmenten nog niet kaprijp
Minstens 80% grazige plekken (I). Houtkantsegmenten nog

Voedselrijk grasland met houtkanten

niet kaprijp (II).
(I) Over deze 28 bestanden: 55-65% kroonsluiting en minstens
15 ha bos (= met >50% kroonsluiting. (II) Criterium bijzondere
soorten behouden wanneer de beheercommissie daarmee

Voedselrijk grasland met ruigtes

instemt. (III) geen boomopslag

Natuurdoelstellingen in bossen: structuurrijkdom en natuurwaarde
Structuurrijk bos met Adelaarsvaren

Adelaarsvaren mag niet oprukken in open plekken
Over deze 53 bestanden dient op het einde van de termijn
min. 5% en max. 15% van de opp. permanent open te zijn ifv
heischrale doelstellingen en beheersbaarheid. Als standaard
criterium wordt geen heischrale vegetatie verwacht na

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bos

omvorming
Over deze 53 bestanden dient op het einde van de termijn
min. 5% en max. 15% van de opp. permanent open te zijn. Als
standaard criterium wordt geen heischrale vegetatie verwacht

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bos

in de zomen.
Over deze 53 bestanden dient op het einde van de termijn
min. 5% en max. 15% van de opp. permanent open te zijn. Als
standaard criterium wordt geen heischrale vegetatie verwacht

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bos

na omvorming of in de zomen.
Over het geheel van deze 53 bestanden in de doelzone van
structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bos, dient op het
einde van de termijn minstens 5% en max. 15% van de opp.
permanent open te zijn ifv heischrale doelstellingen en

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bos

beheersbaarheid
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Doel (natuurstreefbeeld)

Criterium
(I) 2 plekken van minstens 25 are moeten vrij zijn van
ondergroei (speelzone). (II) Over het geheel van deze 53
bestanden: op het einde van termijn 5-15% van opp.
permanent open ifv heischrale doelstellingen en

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bos

beheersbaarheid

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bosje in
een kleinschalig landschap

Populieren nog niet kaprijp
Er is voldaan aan het recht van doorgang voor de jacht - geen

Vochtige boskernen binnen heischraal landschap

klachten

Natuurdoelstellingen in open, ± voedselarme gebieden: bijzondere soorten en levensgemeenschappen,
structuurrijkdom
(I) Dit bestand moet open blijven (geen bomen/struiken) t.v.v.
heischrale vegetatiepotenties. (II) Heideplanten doen het goed.
(III) Over het geheel van deze 53 bestanden moet 5 tot 15 %
Droge en natte heide

van de opp. permanent open zijn

Droge en natte heide

heischrale vegetatiepotenties.

Dit bestand moet open blijven (geen bomen/struiken) t.v.v.

Dit bestand moet open blijven (geen bomen/struiken) t.v.v.
heischrale vegetatiepotenties. Over het geheel van deze 53
bestanden in de doelzone van structuurrijk en natuurlijk droog
tot vochtig bos, moet 5 tot 15 % van de opp. permanent open
Droge en natte heide

zijn

Droge en natte heide

Volledige oppervlakte als open heischrale vegetatie

Droge en natte heide met venvegetatie

Geen bomen
Kiemingsexperiment niet gunstig, dwz niet met kieming van
minstens één karakteristieke heidesoort die niet Pijpenstrootje
is. (noot: gunstig betekent dus uitvoering van het crit-

Heischrale vegetaties

afhankelijk beheer)
60 tot 75 % van de oppervlakte van het noordelijk

Heischrale vegetaties en struwelen

begrazingsblok is open vegetatie
60 tot 75 % van de oppervlakte van het noordelijk
begrazingsblok is open vegetatie (I). Zwarte specht broedt in

Heischrale vegetaties en struwelen

minder dan twee andere bestanden (II)
60 tot 75 % van de oppervlakte van het noordelijk

Heischrale vegetaties en struwelen

begrazingsblok is open, niet-verruigde vegetatie

Heischrale vegetaties en struwelen

80 tot 90 % van de oppervlakte is open vegetatie

Struisgrasland met houtkanten

Houtkantsegmenten nog niet kaprijp

Zoom met grazig-kruidig karakter langs de

Behoud van bijzondere oevervegetaties wanneer deze

plasoevers met mantelvorming richting het bos

verschijnen

In de onderstaande paragrafen worden alleen die doelstellingen behandeld die nadere
toelichting of verantwoording vergen dan wat te vinden is in tabel 38 en figuur 3.3.
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3.2.1.1

Behoud en herstel van historische landschapselementen en –zichten
Deze globale doelstelling heeft betrekking op de Linie en zijn omgeving. Belangrijke
landschappelijke uitdaging is dat de Linie duidelijk moet opvallen. Dit kan door middel
van contrasten in het landschap. Verschillende natuurstreefbeelden in en rond de Linie
komen hieraan tegemoet:
- in de zone nabij Fort Sint-Jan wordt gestreefd naar zeer soortenrijk grasland
(bestanden 8B en 8C) en daarrond (bestand 8A) naar voedselrijk grasland met
ruigtes. Om de Linie te doen opvallen in dit open landschap, wordt het
historische elzenhakhoutbeheer op de oevers terug opgenomen;
- ten oosten hiervan verdwijnt het elzenhakhout langs de Linie en ligt de
waterloop in voedselrijke omgeving met bos, ruigtes en grazige plekken.
Moerasplanten krijgen er meer kansen wegens het ontbreken van elzenhakhout.
In de grote zone met als doelstelling ‘voedselrijk bos, ruigtes en grazige plekken’
zal een grofschalige mozaïek worden nagestreefd van bossen en open plekken,
waarbij bos domineert (55-65% kroonsluiting). Hoewel maatregelen niet als
doelstellingen te beschouwen zijn, kan hier een uitzondering worden gemaakt:
het voorkomen van runderen of paardachtigen in een ruigte-omgeving nabij de
Linie zal een extra accent geven aan de landschapsbeleving;
- vanaf de plaats waar de Linie door bos omgeven wordt, en verder oostwaarts,
vormt het elzenhakhout op de zuidelijke oever de overgang naar het zuidelijk
gelegen bos. Daar waar de Liniedreef langs de Linie loopt (noordoever), wordt
gestreefd naar een open lintstructuur doorheen het bos. Daartoe dient de plaats
tussen pad en waterloop een lage, open vegetatie te zijn van grassen en kruiden
(geen houtige opslag, geen bramen). Aan de andere kant van het pad dient een
zoom- en mantelvegetatie de overgang te vormen richting het bos. Daarbij dient
de zoom (grassen, kruiden) voor te komen tot tegen de actuele bosrand, en
wordt de mantel ontwikkeld binnen de eerste 10 meter van het actuele bos;
- tenslotte is het meest oostelijk gedeelte van de Linie gelegen langs een
bosrand, waar de lichtrijkdom kansen geeft aan de ontwikkeling van
moerasplanten.

3.2.1.2

Cultuurhistorische doelstellingen: vroegere vormen van bosbouw in ere
herstellen
Behalve het elzenhakhout langs de Linie (zie 3.2.1.1) worden ook andere historische
bosbeheervormen opnieuw opgenomen:
- hakhoutbeheer met overstaanders in bestand 3D (meer bepaald het vlakelement
gedefinieerd door lijn L72). Hierbij zullen elementen van het middelhoutbeheer
worden overgenomen, teneinde opnieuw tot een meer geschikte
diameterverdeling (leeftijdsverdeling) te komen van middelhoutbos;
- eikenhakhout in een deel van bestand 4D (lijn L38);
- sporkenhakhout in L6.

3.2.1.3

Natuurdoelstellingen in bossen: structuurrijkdom en natuurwaarde
In plaats van de op vele plaatsen voorkomende monotone boomlagen te behouden (bv.
Grove dennen, Berken) wordt gestreefd naar een meer natuurlijke STRUCTUUR. Dit
sluit naaldbomen zoals Grove den niet uit; wel is het de bedoeling exoten zoals Fijnspar,
Amerikaanse vogelkers, Corsikaanse den en Lork volledig te weren. In een bos met een
natuurlijke structuur is een actief beheer soms niet meer nodig, is er op een eerder fijne
ruimtelijke schaal een verzameling van leeftijdsklassen te vinden en treedt aldus
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natuurlijke verjonging op. Er is dan een continue doorgroei in de verschillende etages.
De hoeveelheid licht die tot op de bosbodem doordringt, is sterk afhankelijk van de
plaats in het bos, zodat een heterogeen patroon ontstaat. Een bos met natuurlijke
structuur houdt zichzelf in stand doordat open plekken ontstaan (door bv. windval, ziekte
of ouderdom van bomen), waar vervolgens natuurlijke verjonging optreedt. Er kan op die
plaatsen ook een bepaalde natuurwaarde van open terreinen opduiken die in stand
gehouden kan worden door menselijk ingrijpen. Doorgaans is een onder- en
bovenlimietpercentage open plekken als criterium opgegeven waarbij dit
bestandsoverschrijdend geïnterpreteerd dient te worden (zie inzet rechtsboven in figuur
3.3). Dood hout wordt niet verwijderd uit het bos. Tenslotte krijgen dominante bomen
ook de kans om in de breedte uit te groeien om extra structuur te geven aan het bos.
Het is duidelijk dat de vele milieus in een natuurlijk bos mogelijkheden bieden voor groei
en voortplanting van talloze organismen.
Economische doelstellingen zijn er op zich niet meer, ook al zal het beheer in bepaalde
gevallen vermarktbaar hout of biomassa opleveren: ook dit beheer heeft als doelstelling
de natuurlijke structuur te bevorderen, het hout is een nevenproduct! De economische
opbrengst geldt dan ook in geen geval als een criterium bij het evalueren van het
beheer, noch als een drijfveer om beheer in te stellen of aan te passen. Deze notie is
zeer belangrijk, daar anders maatregelen genomen of uitgebreid zouden kunnen worden
omwille van economische motieven (selectie op stamkwaliteit). Een goede vermarkting
van het hout dat binnen die context wordt geproduceerd, kan evenwel de
beheeruitgaven gedeeltelijk compenseren.
In een aantal bestanden komt Adelaarsvaren voor. Het gaat in veel gevallen om
‘Ferrarisbos’ (oud bos). Hoewel deze plant van nature in dit soort systemen voorkomt,
vormen de populaties ervan ook een beperking naar de potentiële ontwikkeling van
natuurwaarden in open plekken. Adelaarsvaren is een clonale plant die een zeer dichte,
monotone vegetatielaag vormt. Dit geeft de soort een groot competitief voordeel ten
opzichte van andere soorten, in of nabij bossen. Daarom wordt nabij permanent open
plekken tot doel gesteld het front van Adelaarsvarens in de richting van permanent open
plekken te consolideren, te ‘fixeren’.
3.2.1.4

Natuurdoelstellingen in open, ± voedselarme gebieden: bijzondere soorten en
levensgemeenschappen, structuurrijkdom
Hier wordt alleen nadere toelichting gegeven bij ‘droge en natte heide’, ‘droge en natte
heide met venvegetatie’ en ‘heischrale vegetaties en struwelen’.
-

-

-

Droge en natte heide: De doelstelling is hier een gradiënt van vochtige
struikheidevegetatie op de top naar dopheivegetatie op de zijhellingen. In
bestand 14C (momenteel veel Pijpenstrootje) is de verwachting vooral vochtige
tot natte heide te kunnen ontwikkelen, en in bestand 14K en lijn L60 vooral
droge heide (momenteel Struikheiplanten onder bos van Corsicaanse den);
Droge en natte heide met venvegetatie: de venvegetatie in de rabatten betreft
vooral soorten van het verbond van Veelstengelige waterbies (Eleocharition
multicaulis),
met
mogelijke
soorten
als
Duizendknoopfonteinkruid,
Veelstengelige waterbies en Moerashertshooi.
Heischrale vegetaties en struwelen: het betreft een vegetatie van droge heide en
heischraal grasland met struwelen van Brem of andere struiken, verspreide
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bomen en bosjes. Steeds is een onder- en bovenlimietpercentage open plekken
als criterium opgegeven.
3.2.1.5

Natuurdoelstellingen in (half)open, voedselrijke gebieden: grote structuurrijkdom
en diverse fauna
Omdat in voedselrijke terrestrische gebieden de ontwikkeling van diverse
plantengemeenschappen met zeldzamere soorten vaak uitgesloten is, staan hier
structuurdiversiteit en diverse faunawaarden voorop. Qua bijzondere natuurwaarden
staat dan ook fauna voorop. Het gaat in eerste instantie om een groot voormalig
landbouwblok (met nog enkele enclaves) waar gestreefd wordt naar een kroonsluiting
van 55-65% (doelstelling voedselrijk bos, ruigtes en grazige plekken).
Bij gebrek aan nauwkeurige informatie over de milieukwaliteit en plantengroei in de
plassen nabij de E34 (bestanden 24A en 25B), is het moeilijk om concrete doelstellingen
aan te geven. Het doel is hier de aanwezige potenties voor ontwikkeling van aquatische
en amfibische vegetaties zoveel mogelijk kansen te geven, door het streven naar
geleidelijke oevers (gebeurt in het kader van NIP) met veel licht en met een geleidelijke
vegetatiegradiënt nat  droog richting het bos. Voor plas 24A is dit voorzien in het NIP,
voor plassen 25B gedeeltelijk. Voor plassen 25B houdt dit een verandering in t.o.v. de
bestaande toestand (lijn L57). In de natte sfeer groeien hier, indien de trofiegraad het
toelaat, eerder bijzondere plantensoorten van natte, open milieus. Bladinwaai en
beschaduwing dienen vermeden. Daarom wordt in de te bebossen akker 25C een
strook voedselrijk grasland nagestreefd van 60 m breed, langs de zuid- en westoever
van de plassen 25B.
De overwinteringsplaats voor vleermuizen en de broedgelegenheid voor Kerkuil heeft
betrekking op het boshuis, P8.

3.2.1.6

Biodiverse en lichtrijke paden met geleidelijke dwarse gradiënten
Hierbij zijn paden op te vatten als de paden doorheen of langs het studiegebied met een
afwijkende vegetatie ten opzichte van de aangrenzende of doorkruiste bestanden.
De doelstellingen voor paden kunnen verder worden opgesplitst (figuur 3.4):
- open te houden paden voor betreding:
o paden met mantel- en zoomvegetatie als overgang naar de bossen. Ze
vormen licht- en bloemrijke linten doorheen of langs het bos,
aantrekkelijk voor heel wat flora- en fauna-elementen. Dergelijke paden
langs het bos vormen een overgang tussen het open terrein en het bos.
De bedoeling is om een eerder boomloze zoomvegetatie te bekomen in
de wegberm, die overgaat naar een mantel (struiken, jonge bomen) als
overgang naar het echte bos. De mantel zal zich meestal situeren in de
buitenste meters van het actuele bos. Schematisch is dit weergegeven
in illustratie 14. Voor bepaalde paden binnen het bos, met name in het
zuidoosten, geldt meer specifiek de doelstelling om heischrale potenties
te ontwikkelen in de zoom;
o paden waar gestreefd wordt naar een biodiverse wegberm. Dit is van
toepassing op het gedeelte van de Liniedreef dat langs de bosrand ligt,
en voorts op verspreide dreven zonder een bewuste keuze voor mantelzoomontwikkeling;
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paden die qua vegetatiepatroon niet meer duidelijk te onderscheiden zijn van de
bestanden waar ze doorheen lopen; dit zijn ‘op termijn uitdovende paden’. Dit
geldt voor de paden in het noorden die lopen doorheen of langs de bestanden
met doelstelling ‘heischrale vegetaties en struwelen’ of ‘vochtige boskernen
binnen heischraal landschap’ voor een pad in het zuidoosten.

Illustratie 14: Schematische opbouw van een bosrand met struikenmantel (Stortelder et al. 2001).

3.2.2

Algemene en speciffieke doelstellingen inzake fauna
Algemeen kan gesteld worden dat met de hiervoor geformuleerde natuurstreefbeelden
tegelijk een gevarieerd landschap en een diverse vegetatiestructuur wordt beoogd die
optimale kansen moeten bieden aan de aanwezige fauna, maar ook aan potentiële
fauna-elementen die momenteel niet (meer) aanwezig zijn. Het gaat in het laatste geval
met name om een aantal vroegere broedvogels (vermeld in 2.3.4.1), om een mogelijk te
verwachten nieuwe broedvogel, de Havik, alsook om diverse bijzondere zoogdieren,
amfibieën en reptielen, dagvlinders en sprinkhanen die slechts sporadisch zijn
waargenomen (zie 2.3.4). Wat vissen betreft is het belangrijk dat de Linie blijvend als
paaiplaats voor Snoek kan dienen (dus vermijden van vismigratieknelpunten naar de
Linie).
Zoals vermeld in 2.3.4.4, komen in Stropers heel wat bijzondere insekten voor, vooral
van droge, heischrale habitats. Doel van de beheerplanning is mede deze fauna in
stand te houden en te begunstigen door het creëren van bijkomend geschikt heischraal
habitat (zie figuur 3.3). De aanwezigheid van zowel droge als natte heischrale stukken is
hierbij van belang.
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Enkele diersoorten met bijzondere beschermingsstatus zijn apart behandeld in 3.2.3.
3.2.3

Doelstellingen inzake soorten en habitats uit de Vogel- of Habitatrichtlijn
In tabel 40 zijn 2 vogelsoorten weergegeven die broeden in Stropers en waarvan België
vanwege de Vogelrichtlijn de plicht heeft om de vervuiling en verslechtering van hun
leefgebieden te voorkomen, ook al is Stropers niet gelegen binnen vogelrichtlijngebied.
Binnen dit beheerplan worden zij vermeld voor de natuurdoelsystemen II (rietland en
ruigte: Blauwborst) en IX (droge tot vochtige bossen op zandgrond: Zwarte specht).
Meer specifiek zullen zij baat hebben bij de instandhouding en/of ontwikkeling van de
volgende natuurstreefbeelden (zie figuur 3.3 voor de localisatie):
- Bloemrijke wegberm met overgangselementen uit bos- en open sfeer
- Eikenhakhout
- Elzenhakhout
- Hakhout met overstaanders
- Licht- en bloemrijk pad met zoom en mantel naar het bos toe
- Markant historisch landschapselement met elzenhakhout
- Markant historisch landschapselement met moerasplanten
- Mesotrofe plas met water- en oevervegetatie
- Open te houden pad voor betreding
- Soortenrijk grasland
- Sporkenhakhout
- Structuurrijk bos met Adelaarsvaren
- Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bos
- Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bosje in een kleinschalig landschap
- Vochtige boskernen binnen heischraal landschap
- Voedselrijk bos
- Voedselrijk bos, ruigtes en grazige plekken
- Wegberm met overgangselementen uit de bos- en open heischrale sfeer
- Zeer soortenrijk grasland
- Zoom met grazig-kruidig karakter langs de plasoevers met mantelvorming
richting het bos
Tabel 40: Soorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn, die broeden in of direct rond Stropers (UTMhokken ES77A en ES77B).
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Luscinia svecica

Blauwborst

Dryocopus martius

Zwarte specht

Voorts worden als karakteristieke, maar afwezige broedvogelsoorten van bijlage I van
de Vogelrichtlijn de volgende vermeld voor een aantal natuurdoelsystemen: Bruine
kiekendief (doelsysteem II), Wespendief (doelsystemen IX, X), Nachtzwaluw
(doelsystemen III, VI, VIII, IX), Porseleinhoen (doelsysteem V) en Boomleeuwerik
(doelsysteem VI). Het is mogelijk dat deze soorten zich in de toekomst zullen vestigen.
De natuurstreefbeelden zijn toegelicht op het niveau van BWK-eenheden (tabel 38).
Door gebruik te maken van de indicatieve vertaling van BWK naar habitattypes
(Paelinckx et al. 2002), met gebruik van alleen de ‘zeker-habitat’-eenheden, is in tabel
41 aangegeven van welke habitattypes van bijlage I van de Habitatrichtlijn de
ontwikkeling of instandhouding tot doel wordt gesteld.
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Tabel 41: Habitattypes van Bijlage I van de Habitatrichtlijn die binnen de beheerdoelstellingen vallen.
BWKtype

Code

Prioritair

Habitattype

Ae

3150

nee

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

Ce

4010

nee

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

4030

nee

Droge Europese heide

2330

nee

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

6230

ja

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

Cg,
Cgb
Ha,
Hab
Ha,
Hab

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene
Hf

6430

nee

zones

Hu

6510

nee

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Vm,
Vn, Vo

Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
91E0

ja

incanae, Salicion albae)

In het studiegebied, met inachtname van de doelstellingen van het beheerplan, zijn
meer of minder potenties aanwezig voor vestiging of toename van een aantal soorten
van bijlagen II, IV en V van de habitatrichtlijn. Men kan stellen dat met dit beheerplan
indirect gepoogd wordt de kansen te verhogen op het voorkomen van gezonde
populaties en/of gebruik als foerageer- en/of verblijfplaats van:
- Vleermuizen algemeen (bijlage IV): de afwisseling tussen bosrijke en halfopen
gebieden met kleine landschapselementen, en tevens de aanwezigheid van
plassen, bieden heel wat foerageermogelijkheden. De spontane bosontwikkeling
zal op termijn het aantal boomholtes doen toenemen. De inrichting van het
Boshuis voor vleermuizen (kelder en zolder) biedt een mogelijkheid als
winterverblijfplaats. Ook de in te richten ijskelder in de directe nabijheid van het
studiegebied verhoogt de kansen;
- Meervleermuis (bijlage II): gezien waarnemingen in de regio (Verkem et al.
2003) is het mogelijk dat exemplaren overwinteren in de kelder van het Boshuis
of in de ijskelder en eventueel een kraamkolonie vormen in het Boshuis. Als
mogelijk foerageergebied is de nabijheid van het Kanaal van Stekene een
pluspunt;
- Ingekorven vleermuis (bijlage II): deze soort van bosrijke gebieden zal in de
toekomst mogelijk gebruik maken van de bossen als foerageergebied; in
principe is ook de vorming van een kolonie hier niet uitgesloten;
- Kamsalamander (bijlage II): de ‘Bossen en Heiden van Zandig Vlaanderen:
oostelijk deel’, habitatrichtlijngebied waar het studiegebied binnen valt, is
aangemeld voor de Kamsalamander. Van Kamsalamander zijn geen
waarnemingen bekend uit het gebied zelf of uit de (nabije) omgeving van het
gebied. De dichtst gelegen vindplaatsen zijn die in Temse – Tielrode –
Haasdonk en die liggen toch op ca. 10–15 km afstand van Stropers. Migratie
doorheen het intensief gebruikte landbouwgebied lijkt niet erg waarschijnlijk.
Anderzijds is het mogelijk dat de Kamsalamander (een relatief moeilijk op te
sporen soort) nog voorkomt op tot nu onbekend gebleven plaatsen dichter bij
Stropers. Een (kleine) kans tot kolonisatie bestaat (schriftelijke mededeling Dirk
Bauwens, INBO);
- Rugstreeppad (bijlage IV): de soort is ooit waargenomen in Stropers. Gezien de
interessante habitatverbeteringen voor amfibieën (zie Groene en Bruine kikker),
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zijn in principe mogelijkheden aanwezig voor hervestiging van deze soort. Enig
knelpunt is mogelijk het overbruggen van afstanden vanuit bestaande
populaties;
Groene kikker en Bruine kikker (bijlage V): op verschilende plaatsen wordt
een water- en moerasplantenvegetatie tot doel gesteld. Tevens zal de
vernatuurlijking van een aantal plasoevers, in het kader van natuurinrichting,
bijdragen aan de instandhouding en ontwikkeling van populaties van deze
soorten;
Boommarter (bijlage V): niettegenstaande het beperkte aantal waarnemingen in
Vlaanderen, zijn deze waarnemingen wel verspreid door Vlaanderen, o.a. Sinaai
(in 2000). De Stropers zullen in de toekomst steeds meer een geschikt habitat
vormen voor deze soort, gezien de nagestreefde natuurlijke structuur en
spontane ontwikkeling van de bossen;
Bunzing (bijlage V): deze soort is gebaat met kleinschalig cultuurlandschap en
is reeds in het gebied aanwezig. De doelstellingen van het beheerplan
ondersteunen verder het behoud en uitbreiding van het landschapstype waar
deze soort mee gebaat is.

Algemeen geldt dat voor de hier vermelde soorten en habitats, waar deze verschijnen,
hun instandhouding zoveel mogelijk wordt ondersteund door middel van extra
maatregelen en na advies van de beheercommissie, tenminste waar dit niet in strijd is
met de andere bepalingen van doelstellingen en beheermaatregelen binnen dit
beheerplan. Waar de in dit beheerplan geformuleerde maatregelen zouden moeten
aangepast worden, kan dit enkel na goedkeuring van de beheercommissie én uitsluitend
wanneer de geldende doelstelling hiermee niet in het gedrang komt.

3.3

Cultuurhistorische doelstellingen

3.3.1

Bescherming als landschap
Er bevinden zich geen beschermde monumenten in het studiegebied. Bij Ministerieel
Besluit van 29 januari 1999 werden de Stropers en de Linie als landschap beschermd.
In het beschermingsdossier van Stropers met inbegrip van de Linie (De Meirsman R.,
1995) worden volgende doelstellingen naar voor geschoven:
- creëren van open plekken in de aaneengesloten beboste percelen om planten
van droge en natte heide opnieuw kansen te geven. Deze maatregel moet
eveneens het vogelbestand ten goede komen;
- binnen het bosbeheer meewerken aan het vervangen van monotone
naaldhoutbestanden door een meer aangepaste keuze;
- behoud van de hakhoutcultuur;
- behoud van de bestaande natuurreservaten;
- in samenwerking met eigenaars en gebruikers de percelen die in agrarisch
gebruik zijn natuurvriendelijk beheren;
- behoud van de onverharde en vochtige paden.
Het statuut “beschermd landschap” verplicht de eigenaars en gebruikers door de nodige
instandhoudings- en onderhoudswerken, het landschap in goede staat te houden, het
niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen. Naast de reeds bestaande
vergunningsplicht komt er eveneens voor de werken of handelingen die strijdig zijn met
de maatregelen en richtlijnen van het besluit en niet vergunningsplichtig zijn, een
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vergunningsplicht bij. Deze wordt verleend door de Vlaamse regering of haar
gemachtigde.
3.3.2

Visie natuur- en cultuurhistorie
De diverse archeologisch-cultuurhistorische relicten in het gebied zijn stille getuigen van
verschillende historische momenten en beweegredenen. Met de loop der jaren werden
ze inherent verbonden met het gebied Stropers en zijn natuurwaarden. Binnen het kader
van het beheer zullen deze archeologisch-cultuurhistorische relicten de nodige aandacht
verdienen en waar nodig in ere worden hersteld. Actieve maatregelen voor het behoud
van de sites zijn noodzakelijk. Bovendien worden maatregelen voorgesteld ter verhoging
van de ecologische waarden van de sites en dit op een archeologisch-cultuurhistorisch
verantwoorde wijze. Deze maatregelen worden, waar mogelijk, maximaal ruimtelijk
gegroepeerd.
Binnen het kader van het natuurinrichtingsproject wordt de ecologisch-cultuurhistorische
waarde van het Fort Sint-Jan (oostelijke helft) opgewaardeerd. Daartoe zullen de nodige
ingrepen worden uitgevoerd in het omringende bosbestand en zal meer lichtinval
worden gecreëerd op het water.
Voor wat betreft de Linie zal de structuur plaatselijk, ter hoogte van de meest westelijke
courtine, in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. Dit is voorzien in het
natuurinrichtingsproject. Dit betekent een reconstructie van het historische militaire
bouwwerk met aarden wal, gracht en palissade.
Het oorspronkelijk historisch verloop van de Linie in Stropers is niet meer volledig intact.
Ter hoogte van de derde courtine bevindt zich een knik. Deze knik zal worden hersteld,
zodat de Linie zich voortaan weer in haar historische bedding door het landschap
slingert. Ook dit is voorzien in het natuurinrichtingsproject.
De Linie is de belangrijkste waterloop voor de ontwatering van het gebied. In het kader
van de optimalisatie van het waterbeheer worden binnen het natuurinrichtingsproject
een aantal ingrepen uitgevoerd op de Linie.
Het Boshuis, dat momenteel al vleermuizen aantrekt, wordt opgewaardeerd als
winterverblijfplaats.
Ook voor de site van Het Kalf wordt een aangepast archeologisch-ecologisch
verantwoord beheer worden voorzien. DIt zal neerkomen op het onaangeroerd laten van
de bodemlagen met archeologische relicten.
Enkele historische bosbeheervormen zullen op kleine schaal in ere worden hersteld. Op
een beperkte oppervlakte zal de vroegere beheermethode opnieuw worden toegepast.
Die bestanden zullen deel uitmaken van de verzameling natuurhistorische relicten in
Stropers.

3.4

Wetenschappelijke doelstellingen

3.4.1

Begrazingsbeheer
Zoals verder toegelicht in hoofdstuk 4, zal begrazing in een wastinelandschap en een
meer bosrijk landschap plaatsvinden om bepaalde doelstellingen te helpen realiseren.
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Daarbij is rekening gehouden met het advies dat specifiek is opgesteld voor Stropers
(Vandekerkhove et al. 2002). Het begrazingsbeheer varieert ruimtelijk volgens
verschillende kenmerken:
- aan- of afwezigheid van begrazing;
- soort grazers;
- intensiteit;
- duur.
Op deze manier zullen bepaalde, onderling vergelijkbare vegetatietypes, onderworpen
zijn aan andere begrazingsregimes (bv. stootbegrazing met schapen / extensieve
runderbegrazing / mozaïekstructuurkap). De resultaten hiervan kunnen dan jaren nadien
interessante kennis opleveren over de effecten van begrazingsbeheer.
3.4.2

Autochtone bomen en struiken
Uit Maes (2005) is af te leiden dat in Stropersbos vermoedelijk nog veel autochtoon
materiaal voorhanden is (zie tabel 42). Als aanbeveling wordt onder andere de
toepassing van autochtoon plantengoed gegeven, bij de aanleg van nieuwe houtkanten.
Dit is met name van belang voor het kleinschalig cultuurlandschap in het zuidwesten en
helemaal in het oosten.

Beheerplan Stropers
Beheerplan

816751/R9/FVH/Mech
- 85 -

12 juli 2007

Tabel 42: Overzicht van bomen en struiken in het Stropersbos uit de inventarisatie in de houtvesterij
Gent, met opgave van autochtoon karakter. Gegevens afkomstig van 8 locaties, vooral in het oosten
van het studiegebied.
Autochtoon karakter

Soortnaam

c

aalbes

b

boswilg x grauwe wilg

b

geoorde wilg x grauwe wilg

b/c

gewone es

b

gewone vlier

b

grauwe en rossige wilg

b

haagbeuk

c/s

ratelpopulier

c

ruwe berk

b

sporkehout

b

trosvlier

b

wilde kamperfoelie

b

wilde lijsterbes

c

zachte berk

c

zomereik

b

zwarte els

Legende: b = waarschijnlijk autochtoon; c = mogelijk autochtoon; s = spontane uitzaaiing.

3.5

Sociale en educatieve doelstellingen (figuur 3.5)

3.5.1

Recreatieve en educatieve infrastructuur
Het is de bedoeling om de recreanten in het gebied te kanaliseren. Op deze manier
kunnen de rust en de natuurwaarden in bepaalde zones worden gevrijwaard van
recreatieve overlast. Hiertoe werden reeds in het natuurinrichtingsproject (NIP) de
bestaande routes geëvalueerd (zie Projectuitvoeringsrapport (AMINAL Afdeling Natuur
& Vlaamse Landmaatschappij 2006): AMINAL Afdeling Natuur & Vlaamse
Landmaatschappij 2006). Het aantal routes wordt afgebouwd. Het accent wordt gelegd
op de uitbouw van vormen van zachte recreatie: wandelen, fietsen, paardrijden, spelen
en natuurbeleving, waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande
padeninfrastructuur. Het voorkomen van grazers die vrij ‘zwerven’ over grotere
oppervlaktes (binnen het begrazingsblok-noord en het begrazingsblok-zuid) geven een
extra dimensie aan de natuur- en landschapsbeleving. De beoogde begrazingsblokken
zijn weergegeven op figuur 3.5.
Op figuur 3.5 zijn tevens een aantal rustzones aangeduid, waar eventueel nog
bestaande paden niet meer worden aangehouden. Rustzones worden niet doorkruist
door recreatieve activiteiten, zodat de natuur weinig of geen directe verstoring
ondervindt. Voor de Douglasdreef geldt dit pas na het kappen van de Douglassparren
van deze dreef, wat pas gebeurt als meer dan de helft van de Douglassparren is
uitgewaaid. Betreding van rustzones is alleen toegelaten met expliciete toestemming
van het Agentschap voor Natuur en Bos of onder begeleiding van een bevoegd persoon
(bv. natuurwachter, boswachter).
De recreatieve infrastructuur omvat ingerichte gebiedstoegangen, een speelzone en
recreatieve routes.
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De lokale recreatieve infrastructuur omvat wandelroutes, een verbindingsroute voor
ruiters, gebiedstoegangen t.h.v. Fort Sint-Jan, Kalf en De Klinge en een speelzone ter
hoogte van Kalf. De wandelroutes starten in principe aan de gebiedstoegang
Fort Sint-Jan, alhoewel ze vanuit heel wat andere plaatsen toegankelijk zijn. Deze
routes omvatten een centraal wandelpad en een uitbreiding naar het gehucht Kalf
(oostelijke lus). Er wordt tevens een wandelpad beoogd voor personen met een
beperkte mobiliteit, alsook een wandelpad door het begrazingsblok-zuid. De paden
dienen bewegwijzerd en van voldoende kwaliteit te zijn voor de recreant. Langs de
paden dienen een aantal zitbanken aanwezig te zijn.
De interregionale routes incl. hun bewegwijzering blijven behouden. Het traject van de
Nobelroute dient lokaal aangepast.
In de periferie van het gebied dienen een aantal bewegwijzeringsborden aanwezig te
zijn.
In de onderstaande paragrafen wordt deze visie verder geconcretiseerd.

3.5.1.1

Lokale recreatieve infrastructuur
Wandelroutes
De lokale wandelinfrastructuur omvat een centraal gelegen wandellus waarop
verschillende lussen aansluiten.
Het centraal wandelpad (4,16 km) vertrekt t.h.v. de gebiedstoegang Fort Sint-Jan. De
route volgt de loop van de Linie en beschrijft een lus in het bosrijke noordelijke deel van
de Stropers waar het begrazingsblok-noord wordt doorkruist. Het wandelpad is
eveneens bereikbaar vanuit andere plaatsen (aanlooproutes zijn mogelijk vanaf het
oude station van De Klinge, via de Stropersstraat, de Koestraat, etc.). Aansluiting met
de wandelpaden in het Nederlandse waterwingebied zijn eveneens mogelijk.
Het centraal wandelpad omvat een aantal wandelaansluitingen waarmee zowel het
centrale deel als de meer perifere delen van het gebied ontdekt kunnen worden.
Het centrale deel kan worden verkend via een pad door het begrazingsblok-zuid.
Bovendien wordt een pad aangelegd voor personen met beperkte mobiliteit.
Het pad voor personen met beperkte mobiliteit (440 m) vertrekt aan de gebiedstoegang
Fort Sint-Jan en maakt deel uit van het centraal wandelpad tot aan het Boshuis. Hier
knikt het af naar de bestaande brug over de Linie. T.h.v. deze brug wordt een keerpunt
gecreëerd met uitkijkmogelijkheid op de reconstructie van de Linie.
Het pad begrazingsblok-zuid (1,6 km) voert de wandelaar doorheen het begrazingsblokzuid en langs een aantal cultuurhistorische relicten zoals het Fort Sint-Jan, de kapel
O.L.V. van Loretten en De Linie.
De meer perifere gebiedsdelen kunnen worden verkend via een oostelijke lus naar het
gehucht Kalf. Dit oostelijk pad (3,8 km) loopt voor een groot deel door het bos, langs de
speelzone en het gehucht Kalf en keert langs enkele visputten terug naar de Linie.
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Enkele paden zoals het pad langs de Linie, het pad voor personen met beperkte
mobiliteit en het pad naar Kalf hebben geen statuut van buurtweg of voetweg. Dit zijn
boswegen op eigendom van het Vlaamse Gewest. Een deel hiervan dient open te
blijven voor betreding, een ander deel is bestemd voor ‘uitdoving’.
Ruiterroutes
De ruiterroute (2,185 km) verbindt bestaande routes en volgt de Koestraat en een
exploitatieweg (pad met Amerikaanse eik) in het oostelijk bosdeel.
3.5.1.2

(Inter)regionale recreatieve infrastructuur
De auto-, ruiter- en lange afstand fiets- en wandelroutes blijven behouden. De
Nobelroute (fietsroute) wordt lokaal aangepast en loopt via de Koestraat en het pad met
Amerikaanse eik naar de oude spoorwegbedding. Op deze manier wordt het lange
traject langs de E34 omzeild.

De hier toegelichte visie op infrastructuur wordt op het niveau van maatregelen, maar
enkel aanvullend op het NIP, uitgewerkt in het openstellingsplan, zie hoofdstuk 7.
3.5.2

Educatieve initiatieven
Inzake educatie dienen een aantal informatiepanelen aanwezig te zijn die betrekking
hebben op mens en landschap, natuur, archeologische en cultuurhistorische waarden.
Specifiek is het de bedoeling dat het eerste traject van het centrale wandelpad (pad voor
personen met beperkte mobiliteit aan Fort Sint-Jan) een waaier biedt van natuur- en
cultuurhistorische vormen van de Stropers, en zo als het ware een staalkaart geeft van
het gebied. Links en rechts van dit traject worden daartoe diverse natuurdoelstellingen
en cultuurhistorische beheervormen beoogd op beperkte ruimtelijke schaal. Dit alles
dient voldoende toegelicht te zijn met behulp van informatieborden.
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4

BEHEERMAATREGELEN
LIJST VAN FIGUREN
Figuur 4.1: Maatregelen voorzien in kader van natuurinrichting (2007-2008)
Figuur 4.2: Voor beheereenheid typerende maatregel: omvorming
Figuur 4.3: Bestrijding Amerikaanse vogelkers
Figuur 4.4: Voor beheereenheid typerende maatregel: regulier beheer
Figuur 4.5: Voor beheereenheid typerende maatregel: criteriumafhankelijk beheer
In dit hoofdstuk komen de verschillende maatregelen aan bod voor 267
beheereenheden (bestanden, lijnen en punten). De complexiteit van het beheer in
ruimte, tijd en inhoud maakt dat in de hoofdtekst en de figuren van dit beheerplan alleen
sterk samenvattende informatie is weergegeven. De basisinformatie van de
beheermaatregelen (met specifieke uitleg per beheereenheid) is digitaal opgeslagen in
een beheerdatabank en kan door de beheerder worden geraadpleegd op verschillende
manieren (tevens cartografisch) binnen een Windows-omgeving (Microsoft Access for
Windows). Het is dan ook daadwerkelijk de bedoeling dat uitvoering van het beheer
door middel van deze databank gebeurt (zie hoofdstuk 5). Deze basisinformatie is
tevens per beheereenheid in fichevorm weergegeven in bijlage 16, waarbij de
beheereenheden achtereenvolgens gesorteerd zijn op doelengroep (cf. de 6 groepen in
3.1.5), doel (natuurstreefbeeld), objecttype (bestand, lijn of punt) en label van de
beheereenheid.
Gezien dit een geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan is, wordt hier de koppeling
gemaakt tussen de verschillende vereiste maatregeltypologieën. Dit beheerplan, en de
bijhorende databank, maken gebruik van een eigen maatregelentypologie, die
gebaseerd is op de praktijkhandeling (linkerkolom tabel 43). In een natuurbeheerplan is
sprake van:
- eenmalige inrichtings- en beheermaatregelen (hier aangeduid als
‘omvormingsmaatregelen’ = O);
- beheer op lange termijn (hier aangeduid als ‘regulier beheer’ = R);
- beheer op korte termijn: hier niet onderscheiden omdat dit niet van toepassing
is.
De hier weergegeven maatregelen kunnen hetzij als omvormingsbeheer, hetzij als
regulier beheer, hetzij als de beide voorkomen in de beheerplanning (tabel 43).
Een bosbeheerplan hanteert een eigen structuur om de maatregelen te behandelen.
Middels de toewijzing van maatregelen aan deze indeling, in tabel 43, is hieraan
tegemoet gekomen.
In de beheerdatabank en in de fiches is tevens heel wat beheer voorzien dat pas
uitgevoerd dient te worden als aan een criterium niet meer is voldaan (zie ook tabel 39);
dit wordt aangeduid als criteriumafhankelijk (regulier) beheer. Deze maatregelen zijn in
de meeste tabellen niet opgenomen met de bedoeling enkel het onvoorwaardelijk uit te
voeren beheer weer te geven.
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Tabel 43: Verband tussen bosbeheertypologie (kolomkoppen), natuurbeheertypologie
(O=omvormingsbeheer, R=regulier beheer (niet-criteriumafhankelijk)) en de in dit beheerplan

Ext. begrazing rund
R
OR

OR

97 van het decreet)

het bos wijzigen (artikel 20, artikel 90, artikel 96 en artikel

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand van

de wetenschappelijke functie

R

OR

R

R

R

Hakhoutkap lokaal

R

R

R

Hoofdbestr. Am. vogelkers

O

Houtkanten planten

R

OR

Hakhoutkap

R

R

R

R

R
R

O

O

O

O

Int. begrazing rund/paard

OR
OR

OR

OR

OR

Kelder vleermuizen

O

Kieming in labo

O

Kroonhout verwijderen

O

OR

Lokaal maaien

OR
R

R

R

R
OR

Maaien

OR

OR

OR

Maaien boomopslag

OR

OR

OR

Maaisel opbrengen

R

Middelhoutkap

R

Mozaïekstructuurkap

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot

cultuurhistorische elementen

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot

4.11 Dood hout en oude bomen

fauna

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en

R

Grachten ruimen

Kaalkap

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling

R

Ext. begrazing rund/paard
Groepen dunnen

4.8 Open plekken

4.7 Brandpreventie

4.6 Bosexploitatie

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken

4.3 Bebossingswerken

4.2 Bosomvorming

4.1 Bosverjonging

voorkomende maatregelen (linkerkolom).

O

O

R

R

O

Nabestr. Am. eik

O

Nabestr. Am. vogelkers

O

R
O
O

O

O

Niets doen

R

Ontstronken

OR

Overstaanders planten

R

R

R

Plaggen

OR

Rommel opkuisen
Selectieve kap

R

OR

O
OR

OR

OR

OR

Stootbegrazing

R

Stootbegrazing of maaien
Streekeigen aanplant

R
O

O
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OR

Teeltverschraling

OR

Verwijderen boomopslag
Wilgen knotten

R
R

R

97 van het decreet)

het bos wijzigen (artikel 20, artikel 90, artikel 96 en artikel

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand van

de wetenschappelijke functie

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot

cultuurhistorische elementen

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot

4.11 Dood hout en oude bomen

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en

fauna

OR

R
R

Zolder vleermuizen

4.1

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling

4.8 Open plekken

4.7 Brandpreventie

4.6 Bosexploitatie

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken

4.3 Bebossingswerken

4.2 Bosomvorming

4.1 Bosverjonging
Strooisel afvoeren

R
O

Algemeen
Reeds heel wat omvormingsbeheer vindt plaats binnen het kader van natuurinrichting.
De maatregelen zoals gepland bij verschijnen van het projectuitvoeringsplan (maart
2006), zijn globaal weergegeven in figuur 4.1. Uitgebreide informatie is te vinden in het
projectuitvoeringsplan (AMINAL Afdeling Natuur & Vlaamse Landmaatschappij 2006).
De structuurdiversiteit op niveau van het totale bos- en natuurcomplex op arme
zandgrond wordt door het in dit beheerplan voorziene beheer verhoogd door een
combinatie van de volgende beheermaatregelen:
- vernatting (uitgevoerd in het kader van het natuurinrichtingsproject);
- omvormingsmaatregelen in dennenbossen;
- ontbossing voor heideherstel;
- spontane verbossing van voormalige landbouwgronden;
- begrazing van reeds open terreinen, van ontboste of verbossende terreinen;
- nietsdoen in spontaan evoluerend inheems loofbos;
- exotenbestrijding;
- hakhout- en middelhoutbeheer;
- kap- en maaibeheer in bosranden en bermen;
- kap-, maai- en plagbeheer van heide en heischraal terrein.
In figuur 4.2, figuur 4.4 en figuur 4.5 zijn de voor elke beheereenheid meest belangrijke
omvormings-, reguliere resp. criteriumafhankelijke beheermaatregel weergegeven.
Behalve figuur 4.3 (bestrijding Amerikanse vogelkers) zijn aldus geen kaarten met de
totale verspreiding van één maatregel weergegeven; deze kunnen in de
beheerdatabank worden geraadpleegd. Wel zijn in bijlage 20 verspreidingskaarten van
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maatregelensets opgenomen. Ook de beheertabellen in verschillende bijlagen (zie
hoofdstuk 5) zijn een verdere hulp.
In tabel 44 is te zien welke omvormingsmaatregelen voor de verschillende
doelengroepen worden toegepast. De vele verschillende natuurstreefbeelden van
Stropers maken dat zeer uiteenlopende omvormingsmaatregelen worden toegepast. Op
de figuren is duidelijk dat de meest belangrijke maatregelen selectieve kap, bestrijding
Amerikaanse vogelkers, mozaïekstructuurkap, groepen dunnen en teeltverschraling zijn.
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Groepen dunnen
X

X

Houtkanten planten

X

Int. begrazing rund/paard

X
X

X

structuurrijkdom

X

X

Kieming in labo

X

Kroonhout verwijderen

X

Maaien
X

X

X

X

X

Mozaïekstructuurkap
Nabestr. Am. eik

X

Nabestr. Am. vogelkers

X

X

X

X

X

X

Ontstronken

X

Plaggen

X

Rommel opkuisen
Selectieve kap

levensgemeenschappen,

bijzondere soorten en

voedselarme gebieden:

Natuurdoelstellingen in open, ±

X
X

X

Kelder vleermuizen

Maaien boomopslag

natuurwaarde

structuurrijkdom en

Natuurdoelstellingen in bossen:

fauna

X

Hoofdbestr. Am. vogelkers

Kaalkap

structuurrijkdom en diverse

gebieden: grote

(half)open, voedselrijke

Natuurdoelstellingen in

van bosbouw in ere herstellen

doelstellingen: vroegere vormen

Cultuurhistorische

gradiënten

met geleidelijke dwarse

Maatregel

Biodiverse en lichtrijke paden

Tabel 44: Voorkomende omvormingsbeheermaatregelen per doelengroep.

X
X

X

X

Streekeigen aanplant

X

X

X

Strooisel afvoeren

X

Teeltverschraling

X

Zolder vleermuizen

X

X

In tabel 45 is te zien welke reguliere maatregelen voor de verschillende doelengroepen
worden toegepast. Vooral voor de eerder voedselarme natuurstreefbeelden worden veel
verschillende maatregelen toegepast. Op figuur 4.4 is duidelijk dat de meest belangrijke
maatregelen stootbegrazing (of maaien), extensieve begrazing en niets doen zijn. In
lijnvormige elementen zijn maai- en hakhoutbeheer vaak aanwezig.
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Criteria evalueren

X

X

X

X

Ext. begrazing rund
Ext. begrazing rund/paard

X
X

X

X

X
X

Int. begrazing rund/paard

X

Kroonhout verwijderen

X

X

Lokaal maaien

X

Maaien

X
X

X

X

X

Maaisel opbrengen

X

Middelhoutkap

X
X

X

Overstaanders planten

X

X

X

X

Plaggen

X

Selectieve kap

X

Stootbegrazing
Stootbegrazing of maaien

X
X

X

Verwijderen boomopslag
Wilgen knotten

X
X

X

Het criteriumafhankelijke beheer in figuur 4.5 is gedomineerd door maaibeheer in het
noordelijk begrazingsblok (doel heischrale vegetaties en struwelen), studiewerk in het
zuidelijk begrazingsblok (doel voedselrijk bos, ruigtes en grazige plekken) en
stootbegrazings- of maaibeheer in het zuidoosten.
‘Studiewerk’ in het zuidelijk begrazingsblok is voluit (zie fiches) ‘Studiewerk om gewenste toestand terug te
verkrijgen/te behouden + treffen van de nodige maatregelen’ en heeft te maken met 28 bestanden waar een
criterium is: ‘(I) Over deze 28 bestanden: 55-65% kroonsluiting en minstens 15 ha bos (= met >50%
kroonsluiting). (II) Indien bijzondere populaties (Rode lijst) of plantengemeenschappen, geldt criterium deze
te behouden wanneer de beheercommissie daarmee instemt’. Met andere woorden dient studiewerk te
worden verricht (kan zeer eenvoudig dan wel uitgebreider zijn naargelang situatie) om de situatie te
herstellen als (I) niet aan de kroonsluitingsvereisten is voldaan of (II) wanneer dergelijke populaties of
gemeenschappen erop achteruit gaan, met de bedoeling de adviezen uit dergelijk studiewerk ook
daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. In de toelichting bij deze maatregel ‘studiewerk’ is in de fiches en de
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structuurrijkdom

levensgemeenschappen,

bijzondere soorten en
X
X

Hakhoutkap lokaal

Niets doen

voedselarme gebieden:

X

X
X

Groepen dunnen

Maaien boomopslag

Natuurdoelstellingen in open, ±

X

Grachten ruimen
Hakhoutkap

natuurwaarde

structuurrijkdom en

Natuurdoelstellingen in bossen:

fauna

structuurrijkdom en diverse

gebieden: grote

(half)open, voedselrijke

Natuurdoelstellingen in

van bosbouw in ere herstellen

doelstellingen: vroegere vormen

Cultuurhistorische

gradiënten

met geleidelijke dwarse

zichten
Biodiverse en lichtrijke paden

landschapselementen en -

Maatregel

historische

Tabel 45: Voorkomende (niet-criteriumafhankelijke) reguliere beheermaatregelen per doelengroep.

databank ook aangegeven ‘Voor wat betreft criterium I kan dit betekenen dat er moet gekapt worden,
gevolgd door hogere veebezetting, of omgekeerd dat de veebezetting naar beneden moet’.

4.2

De belangrijkste maatregelen algemeen toegelicht

4.2.1

Maaien
Het maaien is erop gericht om biomassa te verwijderen, met het oog op bevorderen van
biodiversiteit en natuurwaarde. Het is dan ook steeds verplicht het maaisel af te voeren.
Het maaien kan gebeuren met een maaibalk of manueel met bosmaaier wanneer de
vegetatie ruiger is of het jonge boomopslag betreft.
Twee keer per jaar maaien wordt soms een periode als omvormingsmaatregel gebruikt
op voedselrijke landbouwgrond.

4.2.2

(Stoot)begrazing
Begrazing is erop gericht om soorten- en structuurrijkdom te bevorderen in halfopen tot
open gebied. Dit kan intensief tot extensief gebeuren. Bij extensieve graasdruk wordt
meer ruimte gegeven aan de ontwikkeling van struwelen en boskernen. Dit is het geval
in de beide begrazingsblokken (noord en zuid). In de toelichting bij de beheermaatregel
is veelal een maximale graasdruk aangegeven in GVE-dagen (grootvee-eenheid-dagen)
per jaar. Stootbegrazing is een zeer intensieve begrazing, die bv. jaarlijks of twee keer
per jaar wordt herhaald gedurende een korte periode, en die erop gericht is de staande
levende biomassa terug te dringen, zodat kruidige vegetaties van schralere milieus
meer kansen krijgen. Stootbegrazing wordt in Stropers toegepast om diverse heischrale
vegetatietypes ontwikkelingskansen te bieden. Dit is het geval in het noordelijk
begrazingsblok en in permanente open ruimten en zoomvegetaties in het zuidoosten. In
het zuidoosten zou hierbij met een herder tewerk gegaan kunnen worden die de kuddes
door de dreven leidt. De maatregel heet hier echter ‘stootbegrazing of maaien’: indien
geen dergelijke herderskudde (bv. schapen) kan gevonden worden, zal hier maaibeheer
worden toegepast.

4.2.3

Kaalkap, strooisel wegnemen, kroonhout verwijderen, ontstronken
Deze volledige set maatregelen wordt meestal uitgevoerd waar omvorming plaatsvindt
van bos naar permanent open ruimte, bijna steeds met het oog op ontwikkelen van
heidepotenties. Eerst wordt het strooisel weggenomen, dan wordt ontbost, vervolgens
kroonhout verwijderd en ontstronkt. Soms gaat het om het verwijderen van exoten als
Fijnsparrenbestanden, waarna natuurlijke verjonging optreedt.

4.2.4

Verwijderen van exoten / selectieve kap en bestrijding
De exoten die uit het gebied geweerd moeten worden, zijn Amerikaanse vogelkers,
Fijnspar, Lork en Corsikaanse den. Op enkele plaatsen wordt ook Amerikaanse eik
bestreden. Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers worden als jonge planten
bestreden met een glyfosaatoplossing. Oudere bomen of struiken van Amerikaanse
vogelkers kunnen best eerst worden gekapt, waarna de nieuwe scheuten worden
besproeid. De beheerplanning voorziet steeds een fase van hoofdbestrijding, gevolgd
door een nabestrijding drie jaar later. Het is nodig dat daarna nog driejaarlijks wordt
gemonitord en zonodig extra bestreden.
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De andere vernoemde soorten worden verwijderd door selectieve kap of kaalkap.
4.2.5

Hakhoutkap en middelhoutkap
Het hakhoutbeheer wordt in verschillende situaties aangewend. Het hak- en
middelhoutbeheer lenen zich uitstekend tot inbreng van het publiek (lokale bevolking):
mits goed aankondigen, kan een win-win-situatie worden gecreëerd doordat aan de
bevolking (gecontroleerd) de kans wordt geboden deel te nemen in het hak- en
middelhoutbeheer, waarbij zij over het hout mogen beschikken. Niet alleen verlaagt
hiermee de werklast voor de beheerder, ook wordt hiermee het maatschappelijk
draagvlak groter.
Middelhoutkap wordt uitsluitend toegepast in L72, met een rotatie over 5 houwen en een
frequentie van 10 jaar. Enkele specifieke aspecten van deze historische cultuurvorm
worden gerespecteerd: laten staan van enkele spaartelgen en aanplanten van
overstaanders na de kap. De doelstelling voor L72 luidt dan ook ‘hakhout met
overstaanders’. Op termijn kan een leeftijdsverdeling van middelhout worden bereikt.
Behalve het kappen worden bij het middelhoutbeheer ook de rabatten geruimd.
Hakhoutkap wordt vooral toegepast voor Elzenhakhout langs de Linie (cyclus 6 jaar) en
bij het mantelbeheer langs een aantal paden, in de interne bosrand (eerste 10 meter).
Bij het mantelbeheer is het niet nodig het hout te verwijderen. Het mantelbeheer wordt
standaard om de 8 jaar uigevoerd, maar een speling is toelaatbaar van 6 à 10 jaar.
Houtkanten worden eveneens met dit regime afgezet. Verder worden nog 2 bijzondere
cultuurvormen van hakhoutbeheer in ere gehouden, namelijk Sporkehakhout en
Eikenhakhout.

4.2.6

Teeltverschraling
In voormalige akkers wordt dikwijls een teeltverschraling met maïs of Italiaans raaigras
toegepast gedurende een tweetal jaren, meestal gevolgd door spontane ontwikkeling
onder extensief graasbeheer.

4.2.7

Mozaïekstructuurkap en groepen dunnen
Zoals reeds eerder in het beheerplan aangegeven, is een belangrijke doelstelling in het
zuidoosten en enkele verspreide bosjes het bereiken van een structuurrijk, fijnmazig
heterogeen bos met dominantie van inheemse loofboomsoorten. Uitgaande van de
situatie van monotoon en gelijkjarig bos (veelal Grove den), is het belangrijk om hier op
een vleksgewijze manier structureel in te grijpen (mozaïekstructuur). Het gaat hier
duidelijk om een eenmalig omvormingsbeheer.
De mozaïekstructuurkap dient bestandsoverschrijdend te worden beschouwd voor de
bestanden waar dit gebeurt. Deze maatregel wordt met name in de dennenbestanden
toegepast. Door het op terrein aanduiden van groepen, wordt als volgt een mozaïek
gecreëerd:
- 1/3 van de oppervlakte onaangeroerd laten (in groepen);
- 1/3 van de oppervlakte (in groepen) dunnen (= helft van het hout weg), bv. rond
eiken of dennen die breed mogen uitgroeien;
- 1/3 van de oppervlakte kaalkappen (in groepen).
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In bestanden met inheems loofhout wordt vaak nog gedund wanneer potentiële
structuurelementen als Zomereik voorkomen, om deze meer vrij te stellen. De dunning
gebeurt opnieuw in groepen en meestal voor 2/3 van de oppervlakte.
Het mozaïekgewijze (met groepen) kappen, dunnen en laten zal massale verjonging
veroorzaken, met een fijnmazig en structuurrijk, heterogeen patroon als resultaat. ‘Niets
doen’ is het regulier beheer.
4.2.8

Kieming in labo
Het betreft een omvormingsmaatregel voor beheereenheid L47 (doel: heischrale
vegetaties), waarbij het INBO (onder impuls van ANB Natuur) instaat voor een
kiemingsexperiment in het laboratorium, om de potenties voor ontwikkeling van
heischrale vegetaties te evalueren. Wanneer minstens één karakteristieke heidesoort
kiemt die niet Pijpenstrootje is, wordt een serie maatregelen geactiveerd die gericht zijn
op het ontwikkelen van dergelijke potenties (criteriumafhankelijk regulier beheer);
centraal staan dan plaggen, kappen en maaien.
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5

UITVOERINGSPROGRAMMA

5.1

Algemeen
In tabel 46 is per jaar weergegeven welke omvormings- en (niet-criteriumafhankelijke)
reguliere beheermaatregelen gepland zijn. De detaillering hiervan op niveau van de
beheereenheid is te vinden in bijlage 21 (jaarplanning beheertabel), met bijkomend
aanduiding van rotatie en aantal keren per jaar uit te voeren.
Het is de bedoeling dat de beheerders hun beheerplanning uitvoeren en opvolgen met
behulp van de bijgeleverde beheerdatabank. Voor een beknopte handleiding, zie 5.2.
De flexibele raadpleegbaarheid en update-mogelijkheden van dit instrument maken dat
vlot de nodige informatie / instructies kunnen worden gedestilleerd, weergegeven en
afgedrukt (tekstueel en op kaart), hetgeen een heel stuk moeilijker zou zijn door louter
raadpleging van de grote beheertabellen of de vele beheerfiches. Bovendien is het
alleen met behulp van de beheerdatabank mogelijk om het criteriumafhankelijke beheer
mee te nemen in de beheerplanning, aangezien het beoordelen van de criteria (jaarlijks)
interactief gebeurt in de beheerdatabank.
De toewijzing van beheerder en de timing van omvormings-, reguliere en
criteriumafhankelijke beheermaatregelen per beheereenheid zijn weergegeven in resp.
bijlage 17, bijlage 18 en bijlage 19. Op de figuren bij hoofdstuk 4 (uitz. figuur 4.1) is deze
informatie eveneens weergegeven, maar zoals eerder uitgelegd voor slechts één
omvormings-, reguliere en criteriumafhankelijke maatregel per beheereenheid. Voor een
aantal belangrijke sets van maatregelen (deze besproken in 4.2) zijn tevens
verspreidingskaarten met timing opgenomen in bijlage 20, met onderscheid tussen
omvormings-, regulier en criteriumafhankelijk beheer.
Alle kapbeheervormen zijn als afzonderlijke planningstabellen te vinden in bijlage 22
(kapregeling).
De timing van het omvormingsbeheer is samengevat in tabel 47. Behalve selectieve kap
(tot 2016), groepen dunnen en mozaïekstructuurkap (tot 2024) worden de
omvormingsmaatregelen voltooid in 2013. Het groepen dunnen en de
mozaïekstructuurkap hebben vooral betrekking op het zuidoostelijke gedeelte (natuurlijk
en structuurrijk bos wordt beoogd), waar dit in twee fasen zal worden uitgevoerd, een
eerste keer in het noordelijke deel (2016), een tweede keer in het zuidelijke deel (2024).
Dit zorgt wel voor een grondige verstoring, maar dit is via deze planning slechts
gedurende korte tijd. Een verder voordeel (hoewel geen argument) is de hogere
opbrengst per m³.
De timing van het regulier beheer is samengevat in tabel 48. De meeste maatregelen
worden, over het hele gebied of per doelengroep bekeken, uitgevoerd gedurende (bijna)
de volledige termijn van dit beheerplan. Wat betreft de bestrijding van Amerikaanse
vogelkers dient te worden toegevoegd dat, na de fase van nabestrijding, driejaarlijks een
monitoring moet gebeuren van deze soort, zonodig met bestrijding van eventuele
nieuwe planten. Dit is opgenomen als onderdeel van de monitoring (hoofdstuk 8).
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Beheerplan

R

O

Hakhoutkap lokaal

Hoofdbestr. Am. vogelkers

OR

R

Maaien boomopslag

Maaisel opbrengen
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O

R

R

Stootbegrazing

Stootbegrazing of maaien

O

R

R

Teeltverschraling

Verwijderen boomopslag

Wilgen knotten

Zolder vleermuizen

O

O

Strooisel afvoeren

O

R

O

O

Streekeigen aanplant

R

R

O

O

Selectieve kap

Plaggen

Rommel opkuisen

R

O

Overstaanders planten

R

O

Ontstronken

R

O

O

O

R

R

O

R

O

R

O

O

R

R

R

OR

Niets doen

O

R

R

R

OR

R

O

OR

Nabestr. Am. vogelkers

Nabestr. Am. eik

Mozaïekstructuurkap

O

OR

Maaien

Middelhoutkap

R

OR

R

R

Lokaal maaien

O

Kroonhout verwijderen

Kieming in labo

O

O

Kaalkap

Kelder vleermuizen

OR

OR

Int. begrazing rund/paard

O

O

Houtkanten planten

O

R

Hakhoutkap

R

O

R

Groepen dunnen

R

R

Grachten ruimen

R

R

R

R

2008

R

2009

Ext. begrazing rund/paard

2010

Ext. begrazing rund

Maatregel

R

2011

R

O

R

R

O

R

O

R

O

R

R

OR

OR

R

R

O

OR

O

R

R

R

R

2012
R

R

R

R

O

R

O

OR

OR

R

O

OR

R

R

R

R

R

2013
R

R

R

R

R

R

R

OR

OR

R

R

OR

R

R

R

2014
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2015
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2016
R

R

R

O

R

R

O

R

R

R

R

R

R

O

R

R

R

2017
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2018
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2019
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2020
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2021
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2022
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2023
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2024
R

R

R

R

R

O

R

R

R

R

R

R

O

R

R

R

2025
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2026
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2027
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2028
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2029
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2030
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2031
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2032
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2033
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2034
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2035
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Tabel 46: Jaarplanning van de in dit beheerplan voorkomende maatregelen (bekeken over het hele

studiegebied). O=omvormingsbeheer, R=regulier beheer (niet-criteriumafhankelijk).
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Tabel 47: Timing van omvormingsbeheermaatregelen per doelengroep. Bv. 10-24 betekent van 2010

Groepen dunnen

-

-

-

10-24

-

Hoofdbestr. Am. vogelkers

-

08-09

08-09

08-09

08-09
09-11

Houtkanten planten

-

-

09-11

-

Int. begrazing rund/paard

-

-

08-13

-

-

08-12

-

-

08-12

08-12

Kelder vleermuizen

-

-

09-09

-

-

Kieming in labo

-

-

-

-

08-08

Kaalkap

Maaien
Maaien boomopslag

-

-

07-13

-

07-13

08-13

-

08-13

-

08-13
08-24

Mozaïekstructuurkap

-

-

-

08-24

Nabestr. Am. eik

-

09-09

-

-

-

Nabestr. Am. vogelkers

-

10-12

10-12

10-12

10-12

Ontstronken

08-12

-

-

-

08-12

Plaggen

-

-

-

-

09-09

Rommel opkuisen

-

-

-

09-09

08-16

Selectieve kap

08-16

08-16

08-16

08-16

Streekeigen aanplant

-

-

-

09-11

-

Strooisel afvoeren

-

-

-

-

08-10

Teeltverschraling

-

-

06-10

06-10

-

Zolder vleermuizen

-

-

09-09

-

-

Beheerplan Stropers
Beheerplan

levensgemeenschappen, structuurrijkdom

gebieden: bijzondere soorten en

Natuurdoelstellingen in open, ± voedselarme

en natuurwaarde

Natuurdoelstellingen in bossen: structuurrijkdom

gebieden: grote structuurrijkdom en diverse fauna

Natuurdoelstellingen in (half)open, voedselrijke

vormen van bosbouw in ere herstellen

Cultuurhistorische doelstellingen: vroegere

dwarse gradiënten

Maatregel

Biodiverse en lichtrijke paden met geleidelijke

tot 2024 (bekeken over de doelengroep).
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Tabel 48: Timing van reguliere en niet-criteriumafhankelijke beheermaatregelen per doelengroep. Bv.

Criteria evalueren
Ext. begrazing rund

08-35

08-35

08-35

08-35

08-35

08-35

-

-

-

-

10-35

10-35

Ext. begrazing rund/paard

-

-

-

08-35

-

-

Grachten ruimen

-

-

-

-

-

08-35

Groepen dunnen

-

-

-

-

11-35

-

Hakhoutkap

08-35

08-35

08-35

-

08-35

-

Hakhoutkap lokaal

-

-

-

-

08-35

-

Int. begrazing rund/paard

-

-

-

08-35

-

08-35

Kroonhout verwijderen

-

-

09-35

-

-

-

Lokaal maaien

-

-

-

-

08-35

-

Maaien

-

08-35

-

08-35

-

08-35

Maaien boomopslag

08-35

08-35

-

-

-

-

Maaisel opbrengen

-

-

-

-

-

08-11

-

-

09-35

-

-

-

08-35

08-35

-

08-35

08-35

08-35

Middelhoutkap
Niets doen
Overstaanders planten

-

-

09-35

-

-

-

Plaggen

-

-

-

-

-

08-35

Stootbegrazing

-

-

-

-

08-35

08-35

Stootbegrazing of maaien

-

08-35

-

-

-

08-35

Verwijderen boomopslag

-

-

-

-

-

08-35

Wilgen knotten

-

08-35

-

-

-

-
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5.2

Beheerdatabank: beknopte handleiding

5.2.1

Systeemvereisten
De databank is ontwikkeld voor Microsoft Office Access 2002 en latere versies.

5.2.2

Installatie
GIS-viewer
De databank maakt gebruik van een GIS-viewer. Om deze binnen Access te gebruiken
moet een installatieprocedure doorlopen worden:
-Unzip het bestand ‘Install.zip’ in de directory vanwaar uit u de databank wil gebruiken.
-Dubbelklik op het bestand ‘Install_GIS.bat’. Druk op een toets wanneer het batchbestand beëindigd is.
-Open
het
installatiebestand
‘MapWinGIS42OCXOnly.exe’.
Doorloop
de
installatieprocedure en start uw computer opnieuw op.
Shape-bestanden
In het bestand ‘Install.zip’ bevindt er zich een directory met de naam ‘GISBESTANDEN’.
Zorg ervoor dat deze directory met de bijhorende shapes zich bevindt in de directory
waar de access databank zich bevindt. Binnen deze directory bevinden zich drie shapebestanden:
Naam shape

Verklaring

beheereenheden.shp

Deze shape bevat alle beheereenheden uit het goedgekeurde beheerplan.

vlakelementen_stropers_beheer.shp

Deze shape geeft de lijn en puntvormige beheereenheden die ook als vlak
kunnen worden voorgesteld. Deze shape kan als overlay gebruik worden
om deze bestanden voor te stellen.

uitbreiding.shp

Deze shape bevat bestanden en percelen binnen de perimeter die nog niet
in het beheerplan voorkomen. Vanuit deze shape kunnen polygonen
geselecteerd worden wanneer bestanden worden toegevoegd aan het
beheerplan. Zorg ervoor dat de naam in het veld “NAAM” van
beheereenheden.shp overeenkomt met de naam van het toegevoegde
bestand in de databank.

Nu bent u klaar om het Access-bestand te openen. Wanneer u de databank opent in
Access 2003 krijgt u een ‘security warning’. Klik op ‘open’.
5.2.3

Hoofdmenu
Wanneer u de databank opent ziet u het hoofdmenu (zie illustratie 15). Hieronder wordt
iedere knop van het hoofdmenu toegelicht.

5.2.3.1

Fiches beheereenheden
-Onder ‘zoek beheereenheid’ kunt u een beheereenheid selecteren waarna de
gegevens van de desbetreffende eenheid getoond worden.
-Met de pijltjes -toetsen kunt u doorheen de eenheden scrollen.
-Met de knop ‘Alle BE-fiches opvragen’ kunt u een rapport opvragen die alle
beheereenheidfiches weergeven.
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-De beheereenheidkenmerken die zich bevinden op de tab ‘Algemene kenmerken’ kunt
u aanpassen door eerst op de knop ‘BE-kenmerken wijzigen‘ te klikken.
-Op de tab beheer- en monitoringsmaatregelen kunt enkel beheermaatregelen
toevoegen en wissen. Bestaande beheermaatregelen aanpassen kan enkel binnen de
module ‘registratie en wijzigen van beheermaatregelen’. Let op : beheermaatregelen die
gedefinieerd zijn binnen het goedgekeurde beheerplan kunnen niet gewist worden. Het
veld ‘oorspronkelijke maatregel’ geeft dit aan. Indien het veld ‘oorpronkelijke maatregel’
staat aangevinkt betekent dit dat de maatregel behoort tot het oorspronkelijk
beheerplan. Bij een nadien toegevoegde maatregel staat dit veld automatisch uitgevinkt.
De gebruiker kan dit niet zelf af- en uitvinken.
-In de tab beheer- en monitoringsmaatregelen worden ook de criteria-afhankelijk
maatregelen getoond, ook indien de criteria gehaald worden. Dit is niet het geval bij het
opvragen van de beheerplanning (zie verder).
-Nieuwe beheereenheid toevoegen
Alle percelen binnen de perimeter zijn opgenomen in de databank met een Z-code.
Deze kunnen geselecteerd worden met de keuzelijst “Zoek beheereenheid”. Na selectie
van de Z-code kunnen de beheereenheidkenmerken ingevuld worden door op de knop
‘BE-kenmerken wijzigen’. Eventueel kan de naam gewijzigd worden. In de shape
‘beheereenheden.shp’ voegt u een polygoon toe (met een GIS-programma) met
dezelfde naam als de toegevoegde beheereenheid vanuit de shape uitbreiding.shp.

Illustratie 15: Openingsscherm databank.
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5.2.3.2

Beheerplanning opvragen
Met deze module kan u de beheerplanning opvragen. Dit kan op drie verschillende
manieren:
-Meerdere criteria
U kan de beheerplanning bevragen door een combinatie te maken van
beheereenheden, type beheermaatregelen, beheermaatregelen en jaar. Dit doet u door
in de keuzelijsten telkens één of meerdere beheereenheden, types, beheermaatregelen
en jaren te selecteren. Meerdere waarden binnen een keuzelijst selecteren kanu met de
Shift of de Ctrl-toets.
Daarna klikt u op de toets ‘opvragen beheerplanning’. De databank haalt dan alle
gegevens op die voldoen aan uw zoekcriteria.
U heeft ook de mogelijkheid om beheereenheden ruimtelijk te selecteren via de GISviewer. Klik daartoe op de knop ‘selectie via kaart’. U komt in de GIS-viewer terecht.
Selecteer één of meerdere beheereenheden en klik daarna op de knop ‘Gebruik
selectie’. De geselecteerde beheereenheden zijn zichtbaar in de keuzelijst met
beheereenheden. Voor uitleg over het gebruik van de GIS-viewer wordt u doorverwezen
naar hoofdstuk 4.
-Overzicht voor één jaar
Via de keuzelijst met jaren kunt u een overzicht opvragen van alle beheermaatregelen in
een bepaald jaar. De status van de maatregelen worden weergegeven (zie legende).
-Overzicht voor één maatregel
Via de keuzelijst met maatregelen kunt u opvragen in welke jaren bepaalde maatregelen
gepland zijn. De status van de maatregelen worden weergegeven (zie legende).
Wanneer u een selectie gemaakt heeft krijgt u een overzichtstabel.
-U kunt de beheereenheden visueel weergeven door op de knop ‘Toon op kaart’ te
klikken. Op die manier komt u in de GIS-viewer terecht.
-Omdat het technisch niet altijd mogelijk is om van die overzichtstabellen een rapport te
maken binnen Access heeft u de mogelijkheid om de tabel te exporteren naar een
excelbestand. Klik daartoe op de knop ‘Naar Excel’.

5.2.3.3

Registratie en wijzigen van beheerplanning
Via deze module moet u registreren of bestaande maatregelen zijn uitgevoerd. De
enige velden die u hier kunt aanpassen zijn de status en de argumentatie. Het wissen
van maatregelen is hier niet mogelijk. Wanneer u de status van een maatregel op niet
uitgevoerd zet krijgt u de vraag om een maatregel naar een later jaar te verplaatsen.
Indien u ja klikt kunt u een maatregel toevoegen. In het argumentatieveld wordt
automatisch commentaar toegevoegd die erop wijst dat het om een toegevoegde
maatregel gaat. Maatregelen wissen en toevoegen kunt u via de module
beheereenheden.
U kunt beheermaatregelen van toekomstige jaren niet wijzigen.

5.2.3.4

Criterium-afhankelijk beheer
In deze module kunt u aangeven of een criterium voor een bepaalde beheereenheid in
een bepaald jaar gehaald wordt. Standaard staat aangeduid dat het criterium gehaald
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wordt.
Wanneer u ‘criterium gehaald’ uitvinkt worden de criteriumafhankelijke
maatregelen automatisch in de planning opgenomen.
U kunt criteria van toekomstige jaren niet wijzigen.
5.2.3.5

Monitoringsplanning opvragen
Het bevragen van de monitoringsplanning verloopt gelijkaardig aan het opvragen van de
beheerplanning (zie 3.2).

5.2.3.6

Registratie uitgevoerde monitoring
De registratie van de monitoring gebeurt in tegenstelling tot de beheerplanning niet op
beheereenheidniveau. Er wordt vanuit gegaan dat een bepaalde monitoringsmaatregel
volledig of niet wordt uitgevoerd. Met de knoppen ‘uitgevoerd’ of ‘niet uitgevoerd’ kan de
status veranderd worden.

5.2.4

GIS-viewer

De GIS-viewer werkt op basis van ESRI - shapes. Via de viewer kunnen bestanden die
bekomen worden via het bevragen van de databank gevisualiseerd worden. Anderzijds
kan de GIS-viewer gebruikt worden om bestanden te selecteren en te gebruiken in
bevragingen (zie hoger).
Functies binnen de GIS-viewer:
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-kaart toevoegen: Via kaart toevoegen kan u een laag toevoegen. Dit kunnen shapes of
tiff bestanden zijn. Let op: zware tiff-bestanden zoals topografische kaarten kunnen de
applicatie vertragen.
Inzoomen
Uitzoomen
Schuiven
Selectietool: gebruik de shiftknop om meerdere
beheereenheden te selecteren.
Inzoomen
Uitzoomen
Zoom op laag
Deze knop kunt u gebruiken indien u via een
selectieformulier in de GIS-viewer terechtkomt. Na
selectie van beheereenheden, klikt u op deze knop en
zijn de bestanden geselecteerd in de keuzelijst.
Deselecteren van geselecteerde bestanden.
Kleur van de actieve laag
Dikte van de grens van polygonen, lijnen of punten
van de actieve laag
Hiermee bepaalt u de transparantie van de actieve
laag.
Hiermee verplaatst u de positie van een laag
Hiermee kunt u lagen wissen of deactiveren door uit te
vinken

Door op de knop te klikken kunt u een afbeelding
maken en opslaan van de getoonde kaart.
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6

ONTHEFFINGEN

6.1

Algemene ontheffingen
Op de verbodsbepalingen in Art. 35 §2 van het Natuurdecreet zijn ontheffingen gewenst
om:
1° individuele of groepssporten te beoefenen (in het toegankelijkheidsreglement wordt
recreatief gebruik van het gebied strikt geregeld (zie hoofdstuk 7 en bijlage 23), en
beperkt tot zachte gebruiksvormen);
2° gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten tenzij die nodig zijn voor
het beheer en de bewaking van het reservaat of voor de hulp aan personen in nood;
3° keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk (vb. vangkraal
of tent in kader van happenings rond natuureducatie e.d.);
4° de rust te verstoren (om beheerwerkzaamheden te kunnen uitvoeren) of reclame te
maken op welke wijze ook;
5° in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van
voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te
vangen of te doden; hun eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten,
voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen (om
wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken/exoten te kunnen bestrijden);
6° planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen of planten of vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen
(wetenschappelijk onderzoek/uitvoering van beheerwerkzaamheden);
7° opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te
verrichten, welk werk ook uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het
terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, boven- of
ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en aanplakbrieven te plaatsen;
8° vuur te maken (opbranden van tak- en rijshout bij knotten en hakhoutbeheer) en afval
te storten (maaisel/houtsnippers ed. tijdelijk te mogen stockeren);
9° bestrijdingsmiddelen te gebruiken (behandeling van het kapvlak van exoten met
glyfosaat, nazorg bij exotenbestrijding);
11° het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen (ikv. herstel van een
ecologisch optimale waterhuishouding).

6.2

Specifieke ontheffingen
Twee types van ontheffingen worden hier aangevraagd:
- ontheffing van de vergunningsplicht voor ontbossing ten behoeve van
natuurbehoud. Het betreft een kaalkap, gedeeltelijk voorzien binnen
natuurinrichting, gedeeltelijk binnen het beheerplan, tot het bekomen van een
permanente open plek groter dan 3 ha, namelijk in de aaneensluitende
beheereenheden 14C, 14K, L41 en L60, samen 4,33 ha (doelstelling: droge en
natte heide);
- ontheffing van de wijziging van vegetaties (besluit van de Vlaamse regering van
23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu), omwille
van de nieuwe doelstellingen. Hieronder vallen de meeste omvormings- en
sommige reguliere maatregelen, zoals opgesomd in hoofdstuk 4 en met een
jaarplanning in bijlage 17 en bijlage 19.
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Tevens dient hier vermeld te worden dat in het kader van natuurinrichting een aantal
ontheffingen zijn verkregen:
- ontheffing verbod tot ontbossing: verkregen op 6 december 2006, met als
bijkomende voorwaarde : ontbossing op de percelen Sint-Gillis-Waas 1e
afdeling sectie B met de nummers 127B (deel) = 12D bosbestand, 62 (deel) =
11A en 248 (deel) = 14K+14L dienen als open plek in functie van natuurbehoud
opgenomen te worden in het bos- en natuurbeheerplan;
- ontheffing MER-ontbossing verkregen op 13 december 2006.
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7

OPENSTELLING
LIJST VAN FIGUREN
Figuur 7.1: Bebording en voorzieningen openbare wegen
In figuur 3.5 is de visie op de toegankelijkheid van het gebied weergegeven. In
paragraaf 3.5 is de visie toegelicht.
De meeste beoogde routes volgen het traject van reeds bestaande paden. Binnen het
natuurinrichtingsproject worden door VLM en ANB de nodige maatregelen genomen om
deze trajecten in een geschikte uitgangssituatie te brengen. Het gaat daarbij om
volgende maaregelen:
- verbetering van de paden in functie van de toekomstige functie (recreatie,
beheer, ontsluiting). Dit gebeurt o.a. met mengpuin, steenslag, zand;
- voor het pad voor mindermobielen gelden enkele specifieke maatregelen
(steenslagverharding, maximale hellingsgraad, minimale niveauverschillen,
geleidelijn voor slechtzienden, zitbanken met rustplaats voor rolstoelen, houten
palen met witte kop);
- knuppelpaden op de natste plaatsen en tevens een knuppelpad als onderdeel
van het pad voor mindermobielen (dit als overgang naar het begrazingsblokzuid);
- loopplanken over sloten in begrazingsblok-zuid;
- zitbanken;
- bewegwijzering van pad voor minder mobiele personen en pad begrazingsblokzuid (gekleurde routepalen). Het centraal wandelpad en de oostelijke lus naar
Kalf worden bewegwijzerd door de Provincie (aanmaak) en de gemeenten
(plaatsing + onderhoud);
- bewegwijzering in de periferie van het gebied;
- verwijderen van niet meer toepasselijke bewegwijzering;
- plaatsen van grotere en kleinere infoborden en verplaatsen van sommige
bestaande infoborden;
- inrichting van een reliëfrijke speelzone (Kalf). De niveauverschillen worden
gecreëerd door opbrengen van grond. Deze is bedoeld voor spelende kinderen
(met natuurlijke speelelementen: stammen en stronken);
- inrichten van de 3 gebiedstoegangen (o.a. parking, groenaanleg, picknickset,
zitbank, infobord, afvalbak, fietsenstalling – niet steeds op alle 3 locaties).
In het projectuitvoeringsplan (AMINAL Afdeling Natuur & Vlaamse Landmaatschappij
2006) staan deze maatregelen in verder detail beschreven (www.vlm.be). Hieronder
wordt verder toelichting gegeven over enkele materiaaltechnische aspecten van de
verharding (op basis van bestekken voor uitvoering van PUP):
-

ophogen met zandig materiaal;

-

ophogen met mengpuin en afdekken met porfiersteenslag;

-

ophogen met mengpuin en afdekken met zandig materiaal, opvullen putten met zandig materiaal;

-

aanleggen van een ruiterpad;

-

aanleggen van een knuppelpad;

-

aanleggen van loopplanken (over grachten).
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Het gaat om porfiersteenslag met kaliber 0/3 mm en om gebroken mengpuin met kaliber 0/32 mm. De
ruiterpaden bestaan uit ongeveer 10 cm zand, de wandelpaden uit 5-10 cm zand met eventueel 10-20 cm
gebroken mengpuin onder, voor de stabiliteit. Deze hoeveelheden verschillen weliswaar heel sterk per
locatie.

Dit openstellingsplan voorziet voor de periode 2008-2035 de regeling van onderhoud en
toegankelijkheid. De toegankelijkheid is geregeld via het toegankelijkheidsreglement in
bijlage 23, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeentes Stekene en SintGillis-Waas als politiereglement van de politiezone SInt-Gillis-Waas - Stekene.
Aanvullend op dit toegankelijkheidsreglement (politiereglement) wordt de beide
gemeentes gevraagd een gemeentelijk aanvullend reglement op te stellen - opgesplitst
per gemeente - met de bedoeling de volgende openbare wegen af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer, onverminderd de eventuele verdere gebruiksbeperkingen die
volgen uit figuur 3.5 van het Geïntegreerd Bos- en Natuurbeheerplan van Stropersbos
en de artikels 4, 5 en 6 van het toegankelijkheidsreglement Stropers, opgenomen als
politiereglement: Braemstraat tussen N403 en Stroperstraat, Stroperstraat vanaf de
Braemstraat tot aan de spoorwegbedding, Liniedreef, Groenstraat, Zavelstraat
(gedeeltelijk), Kolshoekstraat (gedeeltelijk), spoorwegbedding (op de figuur als LF38
Dender-Waaslandroute). Deze openbare wegen en de bijhorende bebording en
voorzieningen zijn weergegeven in figuur 7.1, die zal dienen als basis voor de
gemeentelijke aanvullende reglementen.
Paden doorheen rustzones worden niet meer apart onderhouden en ondergaan het
beheer van de rustzone (kan ook ‘niets doen’ zijn). Wat de Douglasdreef betreft, wordt
gewacht met deze uitdoving tot de criteriumafhankelijke kap van Douglas heeft
plaatsgevonden. In bestanden 27A en 27B geldt recht van doorgang voor de jacht.
Het onderhoud van de paden bestaat in het jaarlijks verifiëren van de in het
projectuitvoeringsplan en in dit beheerplan beoogde staat van de recreatieve en
educatieve infrastructuur, met inbegrip van de speelzone, en waar nodig meteen
herstellings- of verbeteringswerken uit te voeren, indien mogelijk met dezelfde of althans
even functionele, steeds ecologisch verantwoorde materialen.
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8

MONITORING
LIJST VAN FIGUREN
Figuur 8.1: Classificatie van natuurstreefbeelden tot doelengroepen
In het projectuitvoeringsplan (PUP: AMINAL Afdeling Natuur & Vlaamse
Landmaatschappij 2006) is reeds voorzien in een monitoringsprogramma, lopend tot
2018. Los hiervan is bij het opstellen van dit beheerplan bekeken welke noden voor
monitoring wenselijk en/of haalbaar zijn, en dit binnen het kader van de
monitoringprotocollen van het INBO (volgens De Cock et al. 2007). Daarnaast is
nagegaan in welke mate hiermee aangesloten zal worden bij de monitoring van het PUP
of bij reeds bestaande datasets die volgens een vrij gestandaardiseerde methode zijn
verzameld (zie datasets vermeld in hoofdstuk 2).
Het monitoringsplan is weergegeven in bijlage 24, waarbij de laatste 5 kolommen het
feitelijke monitoringsprogramma omvatten, voorzien in dit beheerplan, met de nodige
toelichting. De analyse in de voorgaande kolommen documenteert verder de
aanwezigheid van eventuele bestaande gegevens.
Monitoring komt neer op het opvolgen van een aantal kenmerken van het gebied of het
beheer, alsook het verwerken en beoordelen hiervan. Naar deze kenmerken wordt
verwezen met de algemene term ‘parameters’. Er is onderscheid tussen:
- stuurparameters: dit betreft vooral controle over uitvoering van het beheerplan
(evaluatie van criteria, beheeruitvoering en monitoring)
- tussenparamaters: dit betreft enkele abiotische kenmerken van het gebied, die
een gewenste toestand moeten bereiken in functie van de doelstelling per
beheereenheid;
- doelparameters: hiermee wordt het resultaat van het beheer gemeten op het
niveau van flora, fauna, cultuurhistorie en infrastructuur.
De meeste monitoringactiviteiten worden uitgevoerd over een grotere zone (zie kolom
‘gebied van interesse’), vaak het hele studiegebied – dit betekent geenszins dat elke
beheereenheid in de zone onderzocht moet worden. Veelal wordt in de methodiek
aangegeven een steekproef te nemen (het eerste jaar worden dan bv. PQ’s of een
aantal vaste trajecten gekozen). Soms gaat het echter wel om een vlakdekkende
kartering of GIS-analyse. In de beheerdatabank kunnen tevens overzichtskaarten
worden geraadplaagd om te weten op welke deelzone de monitoring betrekking heeft.
Omdat de zones soms gedefinieerd zijn op het niveau van doelengroepen (zie 3.2.1),
zijn de doelengroepen weergegeven op kaart in figuur 8.1.
Op deze ruwe zonering zijn enkele uitzonderingen, waarvan één zeer belangrijke het
evalueren van criteria. Het betreft hier het verifiëren van een bepaalde toestand, waarbij
het niet voldoen hieraan één of meer extra (criteriumafhankelijke) maatregelen inroept.
Afhankelijk van de beheereenheid dient de evaluatie van criteria in een andere periode
of met een andere frequentie te gebeuren (zie het planningsoverzicht van de reguliere
beheermaatregelen, waarin dit is opgenomen: bijlage 18). De jaarplanning van de
criteriumevaluatie per beheereenheid is daarom apart opgenomen in bijlage 25, met
telkens het bijhorende criterium.
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9

KOSTENRAMING

9.1

Beheer
Aan de verschillende maatregelen zijn kosten toegekend, op basis van Staatsbosbeheer
(2001), AMINAL Afdeling Natuur Limburg (2005) en het ministerieel besluit van 12
november 2003 tot vaststelling van de werkzaamheden die op fofaitaire basis in
aanmerking komen voor een premieverlening in toepassing van het premiestelsel voor
beschermde landschappen. Via diverse omrekeningen zijn de kosten teruggebracht op
hectareniveau, zodat aanwending in de beheerdatabank mogelijk is (waarin van elke
beheereenheid de oppervlakte is gekend). Deze eenheidskosten zijn weergegeven in
tabel 49. De opbrengsten van geproduceerd hout zijn hier niet in meegerekend. Bij
maaien, kappen, plaggen e.d. is afvoer steeds inbegrepen.
Tabel 49: Eenheidsprijzen per hectare voor beheermaatregelen in Stropers, met aanduiding welke
werken normaliter in eigen regie gebeuren, voorts de totale kost binnen het beheerplan per maatregel
met telkens de kost en oppervlakte per jaar, opgesplitst volgens type (omvorming / regulier).

Maatregel

In

Kost

eigen

per ha

regie

in EUR

Kost Omvormingsbeheer

Kost Regulier beheer
113963 € (28
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Criteria evalueren

X

30

gem. 135.68 ha of 4070.11 €)
5880 € (14 uitvoeringsja(a)r(en);

Grachten ruimen

1500

per jaar gem. 0.28 ha of 420 €)
9360 € (3

Groepen dunnen

X

1000

uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

16440 € (4 uitvoeringsja(a)r(en);

gem. 3.12 ha of 3120 €)

per jaar gem. 4.11 ha of 4110 €)
402570 € (28
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Hakhoutkap

X

4200

gem. 3.42 ha of 14377.5 €)
27140 € (14
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Hakhoutkap lokaal

X

1000

gem. 1.94 ha of 1938.57 €)
31205 € (2
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Hoofdbestr. Am. vogelkers

X

500

gem. 31.2 ha of 15602.5 €)
26460 € (2
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Houtkanten planten

X

6000

gem. 2.2 ha of 13230 €)
54978 € (5
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Kaalkap

4200

gem. 2.62 ha of 10995.6 €)
1280 € (1
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Kieming in labo

4000

gem. 0.32 ha of 1280 €)
21112 € (14
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Kroonhout verwijderen

X

400

gem. 3.77 ha of 1508 €)
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Maatregel

In

Kost

eigen

per ha

regie

in EUR

Kost Omvormingsbeheer

Kost Regulier beheer
27140 € (28
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Lokaal maaien

Maaien

X

X

500

1700

Maaien boomopslag

X

1900

Maaisel opbrengen

X

200

gem. 1.94 ha of 969.29 €)
121142 € (7

998189 € (28

uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

gem. 10.18 ha of 17306 €)

gem. 20.97 ha of 35649.61 €)

16891 € (5

303145 € (28

uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

gem. 1.78 ha of 3378.2 €)

gem. 5.7 ha of 10826.61 €)
968 € (4 uitvoeringsja(a)r(en);
per jaar gem. 1.21 ha of 242 €)
221676 € (14
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Middelhoutkap

X

4200

gem. 3.77 ha of 15834 €)
244104 € (3
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Mozaïekstructuurkap

4200

gem. 19.37 ha of 81368 €)
1320 € (1
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Nabestr. Am. eik

X

350

gem. 3.77 ha of 1320 €)
23440 € (3
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Nabestr. Am. vogelkers

X

350

gem. 22.32 ha of 7813.33 €)
31350 € (5
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Ontstronken

2500

gem. 2.51 ha of 6270 €)
63336 € (14
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Overstaanders planten

Plaggen

X

X

1200

3700

gem. 3.77 ha of 4524 €)
5698 € (1

14504 € (14

uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

gem. 1.54 ha of 5698 €)

gem. 0.28 ha of 1036 €)

120 € (1 uitvoeringsja(a)r(en);
per jaar gem. 0.24 ha of 120
Rommel opkuisen

X

500

€)
67830 € (5
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Selectieve kap

X

2100

gem. 6.46 ha of 13566 €)
188552 € (28
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Stootbegrazing

X

200

gem. 33.67 ha of 6734 €)
184428 € (28
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Stootbegrazing of maaien

X

600

gem. 10.98 ha of 6586.71 €)
27984 € (3
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Streekeigen aanplant

X

2400

gem. 3.89 ha of 9328 €)
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Maatregel

In

Kost

eigen

per ha

regie

in EUR

Kost Omvormingsbeheer

Kost Regulier beheer

5100 € (3
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar
Strooisel afvoeren

850

gem. 2 ha of 1700 €)
19420 € (5
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Teeltverschraling

400

gem. 9.71 ha of 3884 €)
50008 € (28
uitvoeringsja(a)r(en); per jaar

Verwijderen boomopslag

X

1900

Wilgen knotten

X

6600

gem. 0.94 ha of 1786 €)
2772 € (6 uitvoeringsja(a)r(en);
per jaar gem. 0.07 ha of 462 €)

In bijlage 26 is de kostenraming van het niet-criteriumafhankelijke beheer weergegeven.
De totalen per maatregel, en opgesplitst volgens omvormings- of regulier beheer, zijn
tevens getotaliseerd in tabel 49. De totale kost komt op ca. 3.322.291 euro voor de
volledige uitvoering van het beheerplan, zonder bijkomende criteriumafhankelijke
maatregelen. In illustratie 16 is te zien hoe de jaarlijkse kosten fluctueren.
Illustratie 16: De beheerkosten fluctueren sterk van jaar tot jaar.
250.000 €

200.000 €

150.000 €
Kost

Omvormingsbeheer
Regulier beheer
Totaal
100.000 €

50.000 €

2035
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0€

Jaar

Tevens is in bijlage 26 aangegeven wat per jaar de gemiddelde kosten zijn per
beheerde hectare en per hectare studiegebied. Over de jaren is dit gemiddeld 726,35
resp. 414,54 euro.
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9.2

Monitoring
In tabel 50 is de kostenraming weergegeven van het monitoringprogramma (zie
hoofdstuk 8). In totaal is dit programma geraamd op 217.620 euro, waarvan 64% voor
uitvoering (dataverzameling) en 36% voor verwerking en beoordeling.
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Tabel 50: Kostenraming van het monitoringprogramma. Frequentie = 5 betekent 5-jaarlijks. De
monitoring wordt in het beheerplan voorzien tot en met 2035.
Totale kost
PARAMETERS

Frequ-

MONITORING

entie

Startjaar

Totaalkost

Totale

verwerking

Coördinatie/

kost

&

Algemeen

per jaar
van

uitvoer

uitvoering

beoordeling

totaal

uitvoering

Tussenparameters (abiotische toestand)
Grond- en
oppervlaktewaterpeilen

1

2019

ANB Natuur

0€

8.160 €

8.160 €

480 €

Grondwaterkwaliteit

5

2013

ANB Natuur

4.800 €

4.800 €

9.600 €

1.920 €

Oppervlaktewaterkwaliteit

5

2023

ANB Natuur

1.440 €

1.440 €

2.880 €

960 €

Typologie bodemtoplaag

5

2009

ANB Natuur

1.440 €

1.440 €

2.880 €

480 €

5

2008

Natuurpunt

0€

0€

0€

0€

Temperatuur en
luchtvochtigheid

Doelparameters (natuur, cultuurhistorie, recreatie & educatie)
Structuurrijkdom
Structuurrijkdom
Elzenbos

5

2008

ANB Natuur

2.880 €

2.880 €

5.760 €

960 €

5

2023

ANB Natuur

7.200 €

2.880 €

10.080 €

3.360 €

5

2023

ANB Natuur

7.200 €

2.880 €

10.080 €

3.360 €

5

2008

ANB Natuur

5.760 €

2.880 €

8.640 €

1.440 €

5

2023

ANB Natuur

7.200 €

2.880 €

10.080 €

3.360 €

1

2008

ANB Natuur

60.480 €

26.880 €

87.360 €

3.120 €

5

2008

ANB Natuur

4.320 €

2.880 €

7.200 €

1.200 €

5

2008

ANB Natuur

17.280 €

8.640 €

25.920 €

4.320 €

5

2008

ANB Natuur

2.880 €

2.880 €

5.760 €

960 €

1

2008

ANB Natuur

1.680 €

840 €

2.520 €

90 €

5

2008

ANB Natuur

360 €

180 €

540 €

90 €

Structuurrijkdom
Heischrale vegetaties en
struwelen
(wastinelandschap)
Structuurrijkdom
Voedselrijk bos, ruigtes
en grazige plekken
(wastinelandschap)
Flora en vegetatie
Flora en vegetatie
Elzenbos
Flora en vegetatie
Heischrale vegetaties en
struwelen
(wastinelandschap)
Fauna
Fauna Elzenbos:
invertebraten en reptielen
Fauna Elzenbos:
amfibieën
Fauna Heischrale
vegetaties en struwelen
(wastinelandschap)
Fungi en (korst)mossen
Fungi en (korst)mossen
Elzenbos
Cultuurhistorie
Aarden wal Linie
Landschappelijk aspect
Linie
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Totale kost

Totaalkost

Totale

verwerking

Coördinatie/

kost

&

Algemeen

van

Startjaar

uitvoer

uitvoering

beoordeling

totaal

uitvoering

1

2008

ANB Natuur

6.720 €

1.680 €

8.400 €

300 €

markeringen

1

2008

ANB Natuur

3.360 €

1.680 €

5.040 €

180 €

Voorzieningen speelbos

1

2008

ANB Natuur

2.520 €

1.680 €

4.200 €

150 €

1

2008

ANB Natuur

840 €

1.680 €

2.520 €

90 €

138.360 €

79.260 €

217.620 €

PARAMETERS

Frequ-

MONITORING

entie

per jaar

Recreatie en educatie
Paden
Wegwijzers en

Andere voorzieningen
(picknicksets, infoborden,
fietsenrek,
vuilnisemmers, ...)
TOTAAL

Beheerplan Stropers
Beheerplan

816751/R9/FVH/Mech
- 117 -

12 juli 2007

10

LITERATUUR
AMINAL Afdeling Natuur, Vlaamse Landmaatschappij, 2002. Natuurinrichtingsproject
Stropers. Projectrapport. VLM, Gent, 148 pp. + kaartmateriaal.
AMINAL Afdeling Natuur, Vlaamse Landmaatschappij, 2006. Natuurinrichtingsproject
Stropers. Projectuitvoeringsplan. VLM, Gent, 165 pp. + kaartmateriaal.
AMINAL Afdeling Natuur Limburg, 2005. Natuurbeheersrapport Limburg Vlaamse
natuurreservaten & militaire domeinen – 2004. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Hasselt, 68 pp. + bijlagen.
Bonte, D., Grootaert, P. (red.), 2003. Onderzoek naar de herstelmogelijkheden t.b.v. het
behoud van de specifieke entomofauna van de landduinen in Oost-Vlaanderen: natte
gebieden. Rapport ENT.2003.01. KBIN & UGent in opdracht van Afdeling Natuur, OostVlaanderen.
De Cock, R., Maes, D., Hoffmann, M., De Blust, G., 2007. Begeleiding en opvolging van
de beheermonitoring van de Vlaamse Natuurreservaten: samenvatting protocols. INBO,
Brussel, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
De Keersmaeker, L., Rogiers, N., Lauriks, R., De Vos, B., 2001. PNV-kaart uitgewerkt
voor project VLINA C97/06 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', studie uitgevoerd voor
rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams
Impulsprogramma Natuurontwikkeling in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd
voor natuurbehoud.
De Keersmaeker, L., Rogiers, N., Lauriks, R., De Vos, B., 2001. GIS-data met
bebossing op historische kaarten uitgewerkt voor project VLINA C97/06
'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse
Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling
in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud.
Dekoninck, W., Bonte, D., Grootaert, P. (red.), 2000. Onderzoek naar de
herstelmogelijkheden t.b.v. het behoud van de specifieke entomofauna van de
landduinen in Oost-Vlaanderen. Rapport ENT.2000.05. KBIN & UGent in opdracht van
Afdeling Natuur, Oost-Vlaanderen.
Demeulenaere, E., Schollen, K., Vandomme, V., T’Jollyn, F., Hendrickx, F., Maelfait,
J.P., Hoffmann, M., 2002. Een hiërarchisch monitoringssysteem voor beheersevaluatie
van de natuurreservaten in Vlaanderen. Universiteit Gent en Instituut voor
Natuurbehoud. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 2002.xx, 158 pp.
Envico
(nu
Haskoning
Belgium),
2002.
Ecohydrologische
studie
voor
vernattingsmaatregelen in het Stropersbos te Sint-Gillis-Waas. Studie in opdracht van
AMINAL Afdeling Natuur.
Haskoning Belgium, 2005. Milieueffectrapport over de uit te voeren
waterhuishoudkundige maatregelen in het kader van het Natuurinrichtingsproject
Stropers. Studie in opdracht van AMINAL Afdeling Water.
Beheerplan Stropers
Beheerplan

816751/R9/FVH/Mech
- 118 -

12 juli 2007

Haskoning Belgium, 2006. Bijkomende modelberekening Stropers. In kader van
studieopdracht
“Milieu-effectenrapport
met
ecohydrologische
studie
voor
vernattingsmaatregelen in het Stropersbos te Sint-Gillis-Waas en Stekene”. Kenmerk
06/1888. Agentschap voor Natuur en Bos.
Hill, M.O., Šmilauer, P., 2005. TWINSPAN for Windows version 2.3. Centre for Ecology
and Hydrology & University of South Bohemia, Huntingdon & Ceske Budejovice.
Honnay, O., De Groote, B., Hermy, M., 1998. Ancient-forest plant species in western
Belgium: a species list and possible ecological mechanisms. Belg. J. Bot. 130: 139-154.
Maes, B. (red.), 2005. Autochtone bomen en struiken in de houtvesterij Gent, Provincie
Oost-Vlaanderen. Een inventarisatie en evaluatie van oorspronkelijk inheemse
genenbronnen. AMINAL Afdeling Bos en Groen, Brussel, 85 pp.
Paelinckx, D., Wils, C., Sterckx, G., Vandekerkhove, K., 2002. Indicatieve situering van
de NATURA 2000 habitats binnen en buiten habitatrichtlijngebieden op basis van de
Biologische Waarderingskaart (BWK). Digitaal bestand Instituut voor Natuurbehoud,
Brussel, 9 pp.
Roelandt, B., 2005. Vegetatie-analyse in het kader van uitgebreide bosbeheerplannen
mbv het Bos & Groen Vegetatieanalyse pakket. Handleiding horend bij de Access 97
databanken: Deter-CD, Deter-CE, Tropres, Syntabel, Spectrum en Rogister. v2.3 (dec
2005). Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Bos & Groen, 144
pp.
Staatsbosbeheer, 2001. Normenboek Staatsbosbeheer 2000-2001. Normen voor
uitvoering van werkzaamheden in bosbouw, natuurbeheer en landschapsverzorging.
Staatsbosbeheer, Driebergen, 141 pp.
Vandekerkhove, K., Cosyns, E., Van Braeckel, A., Hoffmann, M., 2002. Advies
betreffende de gebiedsvisie voor het natuurinrichtingsproject ‘De Stropers’ en de
mogelijkheden van begrazing als middel om een structuurrijker vegetatiebeeld te
realiseren. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer & Instituut voor Natuurbehoud, 9 pp.
Verkem, S., De Maeseneer, J., Vandendriessche, B., Verbeylen, G., Yskout, S., 2003.
Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002. Natuurpunt
Studie en JNM-Zoogdierenwerkgroep, Mechelen en Gent.
Waterinckx, M., Roelandt, B., 2001. De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest.
Resultaten van de eerste inventarisatie 1997-1999. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 486 pp.

Beheerplan Stropers
Beheerplan

816751/R9/FVH/Mech
- 119 -

12 juli 2007

Bijlage 1:
Kadastrale gegevens
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Bijlage 2:
Bestandstypologie
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Bijlage 3:
Hoofdboomsoort en leeftijdsklasse per bestand
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Bijlage 4:
Dendrometrische gegevens per bestand
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Bijlage 5:
Synoptische tabel vegetatieopnamen in bos
P = presentie (%)
KB = karakteristieke bedekking (klassen)
N = aantal opnamen
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Bijlage 6:
Sterdiagrammen bostypes
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Bijlage 7:
Opnamentabel open terreinen met Twinspantypologie
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Bijlage 8:
Toelichting terreinkartering 2001 (figuur 2.15)
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Werkwijze
In het gebied is in de eerste helft van mei (bos) en juli (grasland en open plekken)
(2001) een kartering uitgevoerd. Volgende werkwijze werd gehanteerd : de percelen
werden doorkruist waarbij voor homogene vegetaties opnames aan de hand van
Tansleyschaal gemaakt zijn. In totaal zijn 234 opnames ingevoerd. Deze dataset is in
Turboveg door middel van een Two Way Indicator Analysis (TWINSPAN) verwerkt tot
15 relevante vegetatietypes. Een overzicht van de ruimtelijke verspreiding van deze
vegetatietypes is weergegeven in de vegetatiekaart (kaart 10). Deze lokale typologie
wordt geconfronteerd met de “standaard vegetatietypologie” uit Nederland (Schaminee
et al.) en Groot-Brittanië (Rodwell et.al.). Met behulp van deze standaardtypologie wordt
reeds een eerste beeld verkregen van de aanwezige ecosystemen en hun abiotische
randvoorwaarden. Naast deze perceelsgewijze kartering is voor een aantal
indicatorsoorten gedetailleerd de verspreiding vastgelegd.
De samenhang tussen de verkregen vegetatietypes is weergegeven in een dendrogram.
De eerste opsplitsing die gemaakt wordt in de vegetatieopnames komt overeen met het
onderscheid tussen bossen en open terreinen. In de tekst worden deze twee groepen
achtereenvolgens besproken. Telkens worden de belangrijkste kenmerken van de
verschillende onderscheiden vegetatietypes besproken en samengevat in een
synoptische tabel.
BOSSEN
De bossen worden algemeen gekenmerkt door een soortenarme flora, waarbij mossen
en varens veelal de hoofdmoot uitmaken van de ondergroei. Wegens het veelvuldig
voorkomen van grachten in het studiegebied wordt hieronder een onderscheid gemaakt
tussen soorten die op de percelen of de rabatten groeien enerzijds en de soorten die
langs of in de waterlopen groeien anderzijds.
Soorten van de percelen
De belangrijkste boomsoorten in het gebied zijn :
− zwarte els, ruwe en zachte berk en zomereik in de hakhoutbestanden ;

−

zomereik, ruwe berk en lijsterbes in de hooghoutbestanden met loofhout ;

−

grove den, douglas/fijnspar en Europese lork in de naaldhoutbestanden ;

−

lijsterbes en sporkehout, lokaal ook de exoten Drents krentenboompje en
Amerikaanse vogelkers in de struiklaag.

De belangrijkste varensoorten zijn volgens afnemend belang brede stekelvaren,
adelaarsvaren en smalle stekelvaren. Al deze soorten zijn typisch voor eerder zure,
zandige gronden. De eerste soort komt in de meeste bospercelen als een frequente tot
dominante plant voor en wijst op de aanwezigheid van vochtige bodems. In drogere
bestanden kan de aanwezigheid van liggend dood hout een gepaste kiemplaats zijn
wegens het grotere vochthoudend vermogen van dood hout in vergelijking met
zandbodem. De smalle stekelvaren wijst op iets nattere omstandigheden en verdraagt
minder goed beschaduwing. Deze soort komt waarschijnlijk even verspreid voor
(wegens de kleinere en ijlere verschijning valt de soort niet goed op) als de grotere
brede stekelvaren, maar steeds als weinig abundant en veelal langs de grachten. Beide
stekelvarensoorten zijn constante soorten voor de verschillende types elzenbroeken. Bij
verdroging kunnen deze soorten langs blijven voorkomen. Adelaarsvaren ten slotte is
een plant die enkel onder naaldbomen voorkomt in het Stropersbos en slechts in een
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aantal zones. Aangezien deze soort zijn eigen milieu creëert wegens zijn slecht
verterend strooisel is de adelaarsvaren veelal dominant waar hij voorkomt. Deze soort
komt typisch voor in akkerranden in zandgebieden, van waaruit hij zich uitbreidt bij
bebossing. Adelaarsvaren wordt soms aanzien als een indicator voor oud bos, alhoewel
ook andere factoren zoals brand en begrazing een rol kunnen spelen bij zijn vestiging
en uitbreiding.
Diverse soorten mossen vormen in de meeste percelen een belangrijke bodembedekker. Soms zijn het vrijwel de enige planten die voorkomen. Wegens de moeilijke
velddeterminatie is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten.
Veenmos komt meestal voor langs de grachten, maar op sommige plaatsen komt zij ook
gewoon op de rabatten of op oude paden voor. In het laatste geval wijst het voorkomen
van veenmos op zeer natte situaties, die eventueel door verdichting van de bodem
ontstaan kunnen zijn. Meer algemeen wijst het voorkomen van veenmossen op een
voeding met ionenarm water, veelal regenwater.
Naast varens en mossen zijn de meest verspreide voorkomende kruiden : valse salie,
kamperfoelie en bramen. Valse salie heeft een beperkte tot abundante positie en is
typerend voor kalkarme, droge zandgronden. In Nederland komt de soort opvallend voor
in hakhout op de overgang van beekdalen naar zandgronden. Kamperfoelie voelt zich in
het gebied goed thuis wegens de zure en voedselarme omstandigheden en komt
verspreid voor in de loofhoutbestanden. De verschillende bramensoorten wijzen op
verruiging. Door verdroging van elzenbroek (successie naar vochtig eikenberkenbos)
kan de soort een explosieve groei kennen. Ook bij verhoogde lichtinval (bv. op de
vroegere paden en in plekken met veel windval) komen bramen sterk abundant voor.
Soorten van de grachten
De grachten zelf bevatten in de meeste gevallen geen begroeiing. Soms vormt
sterrenkroos een dichte begroeiing. Gele lis en bitterzoet komen wijd verspreid voor in
de grachten. In zones waar kwelwater uittreedt in de grachten komt waterviolier voor; in
grachten met voldoende lichtinval komt deze soort veelvuldig voor en bloeit uitbundig.
Het voorkomen van waterviolier wijst op nutriëntenarm en CO2-rijk water.
De verspreiding van de soort is weergegeven in figuur 14b en kan worden gebruikt als
een indicatie van het voorkomen van kwelzones. Veenmos groeit soms in de grachten,
maar vormt vaker op de oever dichte pakketten.
Andere soorten die typisch langs de oevers voorkomen zijn hoge cyperzegge,
elzenzegge, ijle zegge, blauw glidkruid en moeraswalstro. De verspreiding van de drie
zeggensoorten hangt sterk samen met het voorkomen van rabatten. De eerste soort
komt het laagst aan de oever voor en wijst op voedselrijke standplaatsen. Vaak
begeleiden gele lis en bitterzoet deze soort. Elzenzegge is typisch voor elzenbroek in
zandige beekdalen. In natte elzenbroeken komt de soort over de percelen voor, terwijl
ze zich in minder natte bossen (zoals het Stropersbos) beperkt tot verspreide pollen
langs de greppels. Elzenzegge is zeer kritisch voor de stabiliteit van de
vochtvoorziening, zodat zijn voorkomen een belangrijke indicatie vormt voor de
continuïteit van de waterhuishouding. IJle zegge komt vaak samen met de vorige soort
voor, maar verkiest iets drogere plaatsen zodat deze zegge iets hoger op de oever
voorkomt.
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Blauw glidkruid en moeraswalstro komen ook in grachten buiten het rabatsysteem voor.
De eerste soort staat op plaatsen die in de winter overstromen en in de zomer
droogstaan. Naast lange grachten komt deze soort ook vaak voor op drassige paden.
De soort wijst ook op een stikstofrijke en humusrijke tot venige standplaats.
Moeraswalstro en drienerfmuur zijn beide soorten die wijzen op het optreden van
wisselende waterstanden en de daarmee gepaard gaande snelle afbraak van organisch
materiaal.
Op de overgang van de grachten naar de percelen zelf komt af en toe dubbelloof voor.
Deze kalkmijdende soort van vochtige, humusrijke zure grond werd vroeger zelfs
grachtvaren genoemd.
Vegetatietypes
Binnen de bosopnames worden negen verschillende vegetatietypes onderscheiden.

−

Bostype 1 : spar met broekbos ondergroei (11 opnames)

Deze bossen hebben een grote potentie om zich te ontwikkelen tot broekbossen. In
sommige percelen zijn de kenmerkende soorten voor broekbossen vertegenwoordigd
(o.a. gele lis, bitterzoet, blauw glidkruid). De ondergroei van dit type is dan ook vrij goed
te vergelijken met type 8. In andere bestanden komen enkel de minder typische
stekelvarens voor, wat wijst op verdroging. Deze eerder open bestanden kennen vaak
ingroei van berk.

−

Bostype 2 : soortenarme sparrenbossen (6 opnames)

Dit bostype omvat ecologisch weinig interessante percelen met een zwak ontwikkelde
ondergroei. Enerzijds zijn dit de zeer dichte en dus donkere bossen die weinig hogere
planten herbergen. Anderzijds behoren ook een aantal bestanden met een ruige
ondergroei hiertoe (grote brandnetel).

−

Bostype 3 : dennenbossen met dominantie van adelaarsvaren (8 opnames)

Adelaarsvaren is een zeer dominerende soort, zodat in deze percelen nauwelijks andere
plantensoorten aanwezig zijn. De aanwezigheid van de plant kan eventueel wijzen op
het “oud bos” karakter van de percelen. Vergelijking van de verspreiding van de soort
(Figuur 14a) met de Ferrariskaart (Figuur 5) toont aan dat de percelen waar
adelaarsvaren voorkomt, bos waren in de 18de eeuw. Het is echter niet gezegd dat deze
percelen tussenin ook steeds bebost zijn gebleven.

−

Bostype 4 : dennenbossen met stekelvarens en braam (29 opnames)

Beide soorten stekelvarens bereiken in dit type hun optimum. Mogelijks is dit te wijten
aan een sterke aanwezigheid van afgevallen takhout in naaldhoutbestanden. Ook in
drogere bestanden kunnen de stekelvarens hierdoor uitbreiden. In zeer beperkte mate is
in dit type pijpestrootje aanwezig. Deze soort kan wijzen op de potentie tot ontwikkeling
van heide.

−

Bostype 5 : voedselrijkere bossen met milde humus (11 opnames)

De meeste populierenbossen zijn hierin opgenomen, maar ook bestanden met berk en
lork komen voor. Wilg komt ook frequent voor. De ondergroei wordt gekenmerkt door
grote brandnetel, braam, hondsdraf, harig wilgenroosje en gewone vlier (N-ruderalen!).
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−

Bostype 6 : gemengde droge zure bossen (15 opnames)

Dit bostype is gekenmerkt door een belangrijke dominantie van mos, varens en valse
salie. Veenmos komt frequent voor langs de grachten.

−

Bostype 7 : eikenberkenbos (28 opnames)

Dit type is vrij vergelijkbaar met bostype 6, maar kent een beter ontwikkelde vegetatie
die te catalogeren is onder het verbond van het eikenberkenbos.

−

Bostype 8 : nat elzenbroek (11 opnames)

Hakhout- en middelhoutbossen van voornamelijk zwarte els en berk behoren tot dit type.
In de grachten komen de typische soorten zoals elzenzegge, hoge cyperzegge,
pinksterbloem, waterviolier,… voor. Vegetatiekundig kan worden gesproken van
elzenzegge-elzenbroek, waarbij deze soorten (behalve waterviolier) wel vlakdekkende
vegetaties vormen. In het Stropersbos zijn de typische soorten teruggetrokken in de
grachten. Zowel de subassociaties typicum als (in mindere mate en minder duidelijk
ontwikkeld) ribetosum nigri zijn terug te vinden. Met het beperkt aantal opnames zijn
deze subassociaties niet van elkaar te onderscheiden. Lijsterbes komt veelvuldig voor in
de struiklaag. Op de rabatten komen valse salie, kamperfoelie en braam voor.

−

Bostype 9 : droog elzenbroek (40 opnames)

Dit type is een drogere variant van het vorige type. Er zijn iets frequenter soorten van
drogere milieus aangetroffen (valse salie, wilde kamperfoelie en de beide stekelvarens).
Het gaat hierbij om hakhoutbossen met een opvallende aanwezigheid van berk en
zomereik als hakhout. De vegetatie in de grachten is minder goed ontwikkeld.
OPEN TERREINEN
Onder de noemer open terreinen zijn drie zones met een verschillend beheer
samengenomen :
− de gehooide (heischrale of voedselrijke) graslanden : de open plekken in het

voor de rest beboste noordelijke deel en de hooilanden in het zuiden van het
studiegebied (de Gavers) ;
−

de beweide graslanden : de graslanden die nog een intensief landbouwgebruik
kennen en de graslanden die in eigendom zijn van afdeling Natuur en een
extensief graasbeheer (zullen) krijgen ;

−

de regelmatig geploegde en ingezaaide vaag in het noorden van het gebied (de
Lange vaag, beheerd door de Wielewaal).

Voor de belangrijkste bospaden – zowel momenteel nog in gebruik zijnde als reeds
deels overgroeide – in het noordelijk deel van het studiegebied zijn in de jaren ’90
soortenlijsten opgesteld door Monumenten en Landschappen (Regi De Meirsman). In
eerste instantie zijn deze gegevens mee opgenomen in de dataset. Aangezien het
hierbij echter niet om opnames gaat (voor de soorten wordt geen abundatie vermeld) en
vaak boomsoorten mee opgenomen zijn, werden de bospaden bij het opsplitsen van de
vegetaties direct als afzonderlijke groep beschouwd. Nochtans zijn er logischerwijs
sterke gelijkenissen met de vegetaties van zowel open terrein als bos. De meest
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kenmerkende soorten van de bospaden worden daarom na de weerhouden
vegetatietypes besproken.
Vegetatietypes
Binnen de opnames van de open terreinen worden zes verschillende vegetatietypes
onderscheiden. De eerste drie zijn overwegend schrale vegetaties, de laatste drie zijn
voedselrijker.

−

Open terrein type 1 : pioniersoorten (5 opnames)

Tot dit type behoren een deel van de Lange vaag en een aantal braakliggende akkers,
waardoor binnen dit type nog sterke verschillen voorkomen. Aangezien het steeds over
pioniersvegetaties gaat, is er toch voor gekozen om ze als één type te weerhouden.
Bleke klaproos, zandblauwtje, eenjarige hardbloem, klein tasjeskruid, bolderik,
driekleurig viooltje zijn enkele van de typische oude akkersoorten die voorkomen op de
Lange vaag. Deze pioniersvegetatie behoort tot het verbond van dwerghaver [TheroAirion] (Schaminé, 1995).
Soorten als melganzevoet, Canadese fijnstraal, stijve klaverzuring en akkerviooltje zijn
typerend voor de pionierssituatie op zwaarder bemeste akkers. De aanwezigheid van
greppelrus wijst op verslemping van de bodem bij gebruik van zwaar materiaal op natte
gronden (verlaten akker met peilbuis 24/25). De aanwezigheid van schapezuring en
liggend hertshooi wijst op de nog steeds relatief geringe voedselrijkdom, zeker de
historiek als maïsakkers indachtig.
Gelijkaardige pionierssoorten zijn ook aangetroffen op een verstoorde zone van een
grasland (werken plaatsen afsluiting afdeling Natuur). Kleine leeuweklauw en gewone
spurrie zijn soorten van zandige akkers.

−

Open terrein type 2 : droog schraal grasland (8 opnames)

Dit type grasland kent weinig permanente soorten. Struisgras, pitrus en bramen vormen
de belangrijkste soorten. Beide laatste soorten wijzen op verstoring. Een aantal soorten
tonen aan dat deze graslanden gekenmerkt worden door voedselarme en drogere
omstandigheden : tijmereprijs, zandhoornbloem, pilzegge. De laatste soort groeit steeds
buiten het grondwaterbereik. Een deel van de Lange vaag, de open plekken in de
boszone ten noorden van de Linie en enkele graslanden ten zuiden van de Linie dragen
dit vegetatietype.

−

Open terrein type 3 : vochtig schraal grasland (9 opnames)

Dit derde type leunt – zowel wat betreft soortensamenstelling als ruimtelijke verspreiding
– dicht aan bij het tweede type. Soorten als kruipganzerik, hazezegge, zomprus en grote
wederik wijzen op een hogere grondwaterstand. De eerste soort is kenmerkende voor
een sterk wisselende grondwaterstand. Hazezegge en grote wederik wijzen op een iets
grotere voedselrijkdom, wat in sommige percelen bevestigd wordt door de aanwezigheid
van harig wilgenroosje. Dit vegetatietype wijst vermoedelijk op de nog sterker
aanwezige invloed van vroegere bemesting. In dit type komen op beperkte schaal ook
nog soorten voor die wijzen op de vroegere aanwezigheid van heidevegetaties. Het
betreft hier voornamelijk pijpestrootje en trekrus.
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Deze vegetaties zijn onder te brengen bij de orde van pijpestro (Schamine, 1995). Het is
evenwel niet duidelijk in welke richting deze vegetaties zich verder ontwikkelen. In
principe hebben ze de potentie om te ontwikkelen tot blauwgraslanden of
dottergraslanden. Het uiteindelijke type is sterk afhankelijk van de nutriënten- en
mineralenrijkdom, evenals de grondwaterstand of eventuele overstromingen.

−

Open terrein type 4 : mesofiel grasland (7 opnames)

Deze groep omvat de graslanden die (tot voor kort) een landbouwkundige uitbating
kennen. De kenmerkende soorten voor aangerijkte gronden en graasbeheer zijn Engels
raaigras, witte klaver, gewone rolklaver, kruipende boterbloem, ringelwikke, akkerdistel,
ridderzuring. Het gaat hierbij nog steeds om slechts matig voedselrijke situaties, zoals
de aanwezigheid van struisgras, jacobskruiskruid, grote ratelaar, gewone brunel en
veelkleurig vergeetmijnietje aantoont.

−

Open terrein type 5 : vochtig mesofiel grasland (7 opnames)

Dit type is zowel wat betreft waterhuishouding als voedselrijkdom te situeren tussen het
vierde en zesde type in.

−

Open terrein type 6 : dottergrasland (4 opnames)

Deze gemengde groep omvat de mooi ontwikkelde dottergraslanden van de Gavers en
twee andere natte graslanden. Kenmerkende soorten als moerasspirea, dotterbloem,
tweerijige zegge, blaaszegge, echte koekoeksbloem en rietorchis komen voor.

−

Bospaden

De zeldzaamste soorten – die ook de hoogste indicatorwaarde hebben – worden hier
vermeld. De pionierssoorten waterpostelein, borstelbies en grondster zijn volgens de
Ecologische flora (Weeda et al, 1991) “kwaliteitsindicatoren van het cultuurlandschap,
niet onbedreigd maar evenmin kansloos geworden.” Deze vegetaties zijn onder te
brengen bij de pioniersvegetaties van het verbond van borstelbies, de associatie van
grondster [Digitario-Illecebretum] (Schaminé, 1995).
In hetzelfde rijtje hoort liggend hertshooi thuis, aangetroffen op een braakliggende akker
(Open terreinen type 1). Deze soorten prefereren minstens tijdelijk natte standplaatsen.
Egelboterbloem en waternavel die ook in het gebied aangetroffen worden komen in
gelijkaardige omstandigheden voor.
Op een aantal paden komen ook restanten van heidevegetaties voor, met soorten als
struikhei en trekrus.
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Bijlage 9:
Socio-ecologische groepen
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Op basis van beschikbare inventarisaties zullen we de opmerkelijkste socio-ecologische
groepen volgens Stieperaere en Fransen (1982) voor dit gebied bespreken. De
inventarisaties dateren uit verschillende perioden sinds het midden van de 20ste eeuw.
De belangrijkste plantensoorten worden becommentarieerd. Sommige soorten werden
recent niet gevonden. Ze zijn daarom niet verdwenen maar kunnen latent nog aanwezig
zijn in de zaadbank. Na een beheeringreep kunnen ze opnieuw te voorschijn komen.
In de groep van de pioniers van sterk antropogeen gestoorde plaatsen – akkers,
wegranden en droge ruigten – vallen hoofdzakelijk de akkers op relatief voedselarme
kalkarme grond op. Deze voedselarme akkers zijn zeer zeldzaam geworden op zandige
bodems. We treffen de soorten die tot deze groep behoren dan ook nog slechts zelden
aan. Ze worden in het gebied aangetroffen langs de spoorwegberm, op enkele akkers
ter hoogte van het Fort Sint-Jan (als relictsoorten) en op de “Lange Vaag”, een
reservaat van Natuurpunt.
Buiten de “Lange Vaag” worden enkel nog de minst zeldzame soorten aangetroffen met
uitzondering van veelkleurig vergeet-mij-nietje (Myosotis discolor), eenjarige hardbloem
(Scleranthus annuus), groene naaldhaar (Setaria viridis), akkerandoorn (Stachys
arvensis). Op de “Lange Vaag” worden nog zeldzame plantensoorten aangetroffen die
nog slechts op enkele percelen in het Waasland worden aangetroffen : korensla
(Arnoseris minima), korenbloem (Centaurea cyanus), kromhals (Lycopus arvensis) en
driekleurig viooltje (Viola tricolor).
Langs de spoorwegberm komen vele soorten van ruigten op weinig betreden kalkrijke,
niet humeuze, droge grond voor. Te onthouden zijn : grote zandkool (Diplotaxis
tenuifolia), slangekruid (Echium vulgare), grote teunisbloem (Oenothera erythrosepala),
kleine teunisbloem (Oenothera parviflora), wouw (Reseda luteola), Hongaarse raket
(Sisymbrium altissimum) en koningskaars (Verbascum thapsus). Opvallend voor de
ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond is het voorkomen
van Canadese guldenroede (Solidago canadensis) in het zuidwesten van het gebied.
De pioniers van meer natuurlijke gestoorde plaatsen, op open, vochtige tot natte
humusarme grond omvatten soorten van relatief voedselrijke plaatsen met wisselende
waterstand of sterk fluctuerende milieuomstandigheden. Fragmenten van deze
gemeenschap komen verspreid voor over het gehele gebied. Ze worden gevonden
langs paden, in weilanden, langs grachtkanten en de spoorwegberm, steeds in vochtige
omstandigheden. De soorten uit deze gemeenschap zijn meestal vrij algemeen in onze
landschappen. Zeldzamer worden of zijn geknikte vossenstaart (Alopecurus
geniculatus), rietzwenkgras (Festuca arundinacea), platte rus (Juncus compressus),
tengere rus (Juncus tenuis), witte munt (Mentha suaveolens) en rode ogentroost
(Odontites verna subsp. serotina).
Daarnaast komen soorten van open, matig voedselrijke tot voedselarme vochtige grond
voor. Deze soorten moeten vroeger in het gebied rijkelijk voorgekomen zijn. Nu worden
deze door andere pioniers vervangen omdat het gebied algemeen voedselrijker
geworden is of omdat hun groeiplaatsen op paden opgehoogd zijn. Recent werden
muizenstaart (Myosurus minimus) en grondster (Illecebrum verticillatum) gevonden.
Verder worden waterpostelein (Peplis portula) en borstelbies (Scirpus setaceus) nog op
paden gevonden. In droogvallende sloten wordt soms kleine duizendknoop (Polygonum
minus) aangetroffen. De hier vermelde soorten worden als zeer zeldzaam geschat in het
Vlaams district.
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De algemenere soorten van zoete tot matig brakke (matig) voedselrijke wateren
(overwegend obligate waterplanten) komen in het gebied voor. Overal in Stropers,
meestal in vrij diepe grachten (o.a. delen van de Linie) kan men sterrenkroos aantreffen.
De met zekerheid aangetroffen soorten zijn haaksterrenkroos (Callitriche hamulata) en
gewoon sterrenkroos (Callitriche platycarpa). Daarnaast vinden we ook brede waterpest
(Elodea canadensis), waterviolier (Hottonia palustris), klein kroos (Lemna minor),
puntkroos (Lemna trisulca) en grote waterranonkel (Ranunculus peltatus). Andere
soorten komen in recent gegraven vijvers voor langs de spoorwegberm : grof hoornblad
(Ceratophyllum demersum), aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), gekroesd
fonteinkruid (Potamogeton crispus) en drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans).
Andere soorten die gemeld worden voor het gebied maar waarvan het bestaan ervan
recent niet is aangetoond, behoren tot de zeldzaamste klasse binnen het Vlaams
district: kikkerbeet (Hydrocharis morsuranae), krabbescheer (Stratiotes aloides), loos
blaasjeskruid (Utricularia australis) en wortelloos kroos (Wolffia arrhiza).
De groep van de zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers
wordt heel slecht vertegenwoordigd in Stropers, maar het betreft hier dan ook soorten
die als uiterst zeldzaam kunnen worden beschouwd in het Waasland of er vermoedelijk
zelfs in de laatste eeuwen niet voorkwamen. Ze zijn echter als zeer typisch te
beschouwen langs de dekzandrug Maldegem-Stekene waarvan Stropers een uitloper
vormt. Met zekerheid kunnen we stellen dat knolrus (Juncus bulbosus subsp. bulbosus)
en duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius) hier nog voorkomen. Ze zijn
opnieuw aan het licht gekomen door beheerwerken van de Natuurpunt in het Vlaams
natuurreservaat langs de rand met de vermelding dekzandrug. Fragmenten van de
plantengemeenschappen die tot de groep van de verlandingsvegetaties in zoete, matig
voedselrijke, stagnerende of lichtstromende, ondiepe tot diepe wateren, dikwijls
veenvormend, behoren, treft men overal aan doorheen Stropers tot in de
perceelsgrachten tussen de akkers. Men vindt hier dan wel de meest algemene soorten
terug zoals riet (Phragmites australis), gele lis (Iris pseudacorus), waterzuring (Rumex
hydrolapathum) en watermunt (Mentha aquatica).
Verder verwijderd van deze akkers in of langs de grachten in weilandcomplexen of
recent omgezette graslanden naar akker, groeien tussen de vermelde soorten ook stijve
zegge (Carex elata), hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus) en blauw glidkruid
(Scutellaria galericulata). Waar veen gevormd is, worden daarbij ook nog blaaszegge
(Carex vesicaria) en holpijp (Equisetum fluviatile) vastgesteld. Deze soorten kunnen tot
in de beboste gedeelten voorkomen waar voldoende lichtinval is. Bijna alle vermelde
soorten komen samen voor in het reservaat “De Gavers”, een hooilandcomplex.
De verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende
wateren, niet veenvormend, zijn over het ganse gebied vertegenwoordigd. Hoe
voedselrijker de plaatsen, hoe meer fragmentair ze voorkomen. We vinden dan nog wel
grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), rietgras (Phalaris arundinacea) en
gele waterkers (Rorripa amphibia). Andere soorten worden nog met mondjesmaat
aangetroffen of zijn vermoedelijk verdwenen uit het gebied : slanke waterweegbree
(Alisma lanceolatum), zwanebloem (Butomus umbellatus), pijptorkruid (Oenanthe
fistolosa) en beekpunge (Veronica beccabunga).
Matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond zijn aanwezig maar bereiken hier
geen optimum. Het zijn doorgaans linten en vormen zelden uitgebreide groeiplaatsen in
minder intensief beweide graslanden. Verschillende soorten uit de groep zijn
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aangetroffen langs de spoorwegberm. Te vermelden soorten zijn – omdat ze stilaan
verdwijnen onder intensieve beweiding of omdat ze zeldzaam zijn – grote vossenstaart
(Alopecurus pratensis), hazezegge (Carex ovalis), kamgras (Cynosurus cristatus),
beemdlangbloem (Festuca pratensis), beemdkroon (Knautia arvensis), kruipganzerik
(Potentilla anglica), viltig kruiskruid (Senecio erucifolius) en gele morgenster
(Tragopogon pratensis).
De matig bemeste graslanden op natte grond zijn nog duidelijk aanwezig in het gebied.
Van de vorige groep werd reeds opgemerkt dat ze stilaan verdwijnt uit het Waasland,
maar deze groep staat nog meer onder druk. Het samen voorkomen van vrij zeldzame
tot zeldzame plantensoorten als wilde bertram (Achillea ptarmica), kruipend zenegroen
(Ajuga reptans), gewone dotterbloem (Caltha palustris), tweerijige zegge (Carex
disticha), gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum) en echte koekoeksbloem
(Lychnis flos-cuculi) is beperkt tot enkele locaties. Hier en daar, als relicten van
vroegere populaties, treft men in de kanten tot in de beboste delen (ook langs de paden)
dergelijke soorten aan. Speciale vermelding verdient hier grote ratelaar (Rhinanthus
angustifolius), een zeer zeldzame plantensoort die tot voor kort buiten het gebied langs
de spoorwegberm onder de expresweg nog aanwezig was. De groeiplaats is
waarschijnlijk vernietigd door de aanleg van een fietspad.
De graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig
kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond, treffen we aan in het noorden van het
gebied op de dekzandrug en de spoorwegberm die dwars door het gebied loopt. Ze
groeien doorgaans samen met de soorten van de graslanden op droge, voedselarme,
zure grond. Andere meer zeldzame soorten werden er gevonden zoals zandzegge
(Carex arenaria), zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum), kleine leeuwentand
(Leontodon saxatilis) en ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramosissima). Hiertoe behoren
ook soorten die in recente tijden niet meer gerapporteerd werden zoals
akkerhoornbloem (Cerastium arvense) en lathyruswikke (Vicia lathyroides).
Verschillende zeer zeldzame soorten van de graslanden op droge, voedselarme, zure
grond werden hier ooit en worden nog in Stropers gevonden. Volgende soorten werden
recent nog aangetoond langs de spoorwegberm of langs de rand van een vijver in het
noorden van het gebied. We beperken ons tot het vrij zeldzame zilverhaver (Aira
caryophyllea), buntgras (Corynephorus canescens), zandblauwtje (Jasione montana),
eekhoorngras (Vulpia bromoides), zandstruisgras (Agrostis vinealis), dwergviltkruid
(Filago minima), heidespurrie (Spergula morisonii) en klein tasjeskruid (Teesdalia
nudicaulis) die in de jaren ‘70 door Marc Leten voor het gebied gerapporteerd werden.
Soorten van matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen komen en
kwamen over gans het gebied verspreid voor. Het is duidelijk dat dit voorkomen zich
beperkt tot natte omstandigheden. Van de soorten die minstens vrij zeldzaam zijn,
kunnen worden vermeld : moerasstruisgras (Agrostis canina), ruw walstro (Galium
uliginosum), waternavel (Hydrocotyle vulgaris), melkeppe (Peucedanum palustre),
egelboterbloem (Ranunculus flammula) en schildereprijs (Veronica scutellata). Verschillende groeiplaatsen van deze groep zijn door ophoging van de paden verloren
gegaan of vermoedelijk overgroeid waardoor ze niet aantoonbaar zijn. Ook bevertjes
(Briza media), sterzegge (Carex echinata), zwarte zegge (Carex nigra) en zeegroene
muur (Stellaria palustris) kwamen enkele jaren geleden nog voor.
Soorten van onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond
komen slechts in beperkte mate voor omdat het hier een zeer uitzonderlijke groep
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betreft. De soorten die ooit in het gebied aangetroffen werden, beschouwen we als
begeleiders bij andere groepen. Het betekent niet dat een dergelijk milieu en zijn
aangepaste soorten hier nooit bestaan zou hebben. We vermelden blauwe zegge
(Carex panicea).
Op pijpenstrootje (Molinea caerulea) na zijn de hieronder vermelde soorten van natte
heiden en onbemeste graslanden op natte zeer voedselarme, zure, humeuze grond
zeer zeldzaam in het Waasland en het Vlaams district. Gewone dophei (Erica tetralix),
wilde gagel (Myrica gale) en trekrus (Juncus squarrosus) werden ooit door Marc Leten
vastgesteld in het gebied. Sindsdien is de eerste soort niet meer waargenomen. Zo lang
ze nog aanwezig zijn in de zaadbank, hoeven deze soorten niet volledig verdwenen te
zijn.
Struikhei (Calluna vulgaris), pilzegge (Carex pilulifera) en brem (Sarothamnus
scoparius) behoren tot droge heiden op zeer voedselarme grond en worden nog vrij veel
aangetroffen op geschikte groeiplaatsen. Op gekapte percelen kunnen deze soorten
opnieuw de kop opsteken. Een recent gekapt perceel in het noordoosten verdient
daarom zeker aandacht. Stekelbrem (Genista anglica) werd ooit vermeld, maar is recent
niet meer gevonden.
Enkele soorten van onbemeste, heischrale graslanden op matig tot droge, voedselarme,
zure, humeuze grond zoals tandjesgras (Sieglingia decumbens), mannetjesereprijs
(Veronica officinalis) en hondsviooltje (Viola canina) werden ook langs de
spoorwegberm aangetroffen. Een andere belangrijke soort, borstelgras (Nardus stricta),
werd recent nog net buiten het gebied aangetroffen. Tormentil (Potentilla erecta) werd
nog langs de De Stropersstraat aangetroffen, maar recent niet meer opgemerkt.
Kaalslagen en/of dunningen zijn vrij beperkt in het studiegebied. Doorgaans zijn de
percelen begroeid met bramen. De soorten van kaalslagen, jonge aanplanten en zomen
van eerder voedselrijke grond zijn sterk vertegenwoordigd. De aanwezige soorten
worden over het algemeen in de zomen en als linten door het gebied aangetroffen.
Bosplanten op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden zijn
sterk vertegenwoordigd. Het grootste deel van de beboste oppervlakte van het gebied
komt hiervoor in aanmerking voor wat betreft de vochtigste stukken. Waar de bodem in
singels werd gelegd, is dit een visuele indicatie voor de aanwezigheid van de groep. De
bossen waarin ze voorkomen, worden doorgaans ook mesofiele elzenbossen genoemd.
Belangrijke soort is de elzenzegge (Carex elongata), met hennegras (Calamagrostis
canescens) en ijle zegge (Carex remota) als belangrijkste begeleidende kenmerkende
soorten.
Bosplanten op matig voedselarme, droge, zure grond zijn zeer sterk vertegenwoordigd.
De groeiplaatsen van de soorten worden door het ganse gebied aangetroffen op de
drogere stukken. Te vermelden soorten zijn dubbelloof (Blechnum spicant) en bochtige
smele (Deschampsia flexuosa). Op vrij veel plaatsen wordt nu dominantie van
adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) onder naaldhout vastgesteld. Een homogene
adelaarsvarenvegetatie komt voor in de meest zuidelijk gelegen terreinen van afdeling
Natuur.
Het voorkomen van de bosbestanden is enerzijds gelinkt aan de variatie in fysische
omstandigheden, zoals bodemtype (textuur, drainageklasse en profielontwikkeling) en
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reliëf, maar anderzijds ook aan de eigendomsstructuur, de voorgeschiedenis van het
perceel en het feit of er al dan niet een beheervisie aanwezig is bij de huidige eigenaar
of gebruiker.
De bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge
grond komen samen voor met bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale
tot kalkhoudende grond en bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge
grond. De soorten die binnen het gebied aangetroffen worden, zijn aangeplante bomen
en struiken of zijn de meest mobiele soorten.
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Bijlage 10:
Streeplijsten Monumenten en Landschappen
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Bijlage 11:
Toelichting bij de PNV-kaart
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Bijlage 12:
Beschrijving Duraveg
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Bijlage 13:
Fungi in de Stropers
(Walleyn R., zomer 2002)
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Fungi in de Stropers
(Walleyn R., zomer 2002)
De mycologische gegevens van het natuurgebied “De Stropers” zijn afkomstig van
FUNBEL, het databestand van de Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring v.z.w.
Bijzondere soorten zijn onderlijnd; waar voorhanden, zijn ook Rode-Lijstcategorieën
aangegeven (Walleyn & Verbeken, 2000).

MYXOMYCOTA (Slijmzwammen)
Arcyria cinerea
Arcyria denudata
Arcyria incarnata
Arcyria obvelata
Arcyria pomiformis
Ceratiomyxa fruticulosa
Didymium clavus
Enteridium lycoperdon
Enteridium splendens
Fuligo septica
Lycogala epidendrum
Metatrichia floriformis
Physarum nutans
Physarum viride
Stemonitis axifera
Stemonitis fusca

Asgrauw netwatje
Karmijnrood netwatje
Grootmazig netwatje
Lang netwatje
Kluwennetwatje
Gewoon ijsvingertje
Spijkerkristalkopje
Zilveren boomkussen
Rossig boomkussen
Heksenboter
Gewone boomwrat
Donkerbruin kelkpluisje
Knikkend kalkkopje
Geelgroen kalkkopje
Roodbruin netpluimpje
Gebundeld netpluimpje

EUMYCOTA
Microfungi (roesten, branden en schimmels/fungi imperfecti)
Ditapella ditopa
Erysiphe cynoglossi
Kuehneola uredinis
Microsphaera alphitoides
Pilobolus crystallinus
Puccinia caricina var. urticae-hirtae
Puccinia phragmitis
Puccinia punctiformis
Sphaeropsis sapinea

Smeerwortelmeeldauw
Braamroest
Eikenmeeldauw
Gewone kogelschieter
Grauwe rietroest
Akkerdistelroest

Macrofungi (paddestoelen)
Agrocybe pediades
Agrocybe praecox
Alnicola escharoides

Grasleemhoed
Vroege leemhoed
Bleke elzezompzwam
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Amanita fulva
Amanita muscaria
Amanita rubescens
Arachnopeziza aurata
Armillaria mellea
Armillaria ostoyae
Ascocoryne cylichnium
Ascocoryne sarcoides
Bjerkandera adusta
Boletus badius
Boletus chrysenteron s.lato
Botryobasidium subcoronatum
Bovista plumbea
Calocera cornea
Calocera pallidospathulata
Calocera viscosa
Calocybe carnea
Calvatia excipuliformis
Calycina herbarum
Camarops microspora
Cantharellus cibarius
Cejpia hystrix
Cerocorticium confluens
Cerocorticium molare
Chondrostereum purpureum
Ciboria caucus
Claviceps microcephala
Clavulina coralloides ss. str.
Clitocybe vibecina
Collybia butyracea
Collybia cookei
Collybia dryophila
Collybia maculata
Conocybe lactea
Coprinus angulatus
Coprinus atramentarius
Coprinus auricomus
Coprinus domesticus
Coprinus Ieiocephalus
Coprinus miser
Coprinus plicatilis
Cordyceps militaris
Cortinarius alnetorum
Cortinarius flabellus
Cortinarius hemitrichus
Cortinarius hinnuleus var. furfuraceus
Cortinarius umbrinolens
Cortinarius vespertinus
Crepidotus luteolus
Crepidotus variabilis
Cudoniella clavus

Roodbruine slanke amaniet
Vliegenzwam
Parelamaniet
Beukespinragschijfje
Echte honingzwam
Sombere honingzwam
Grootsporige paarse knoopzwam
Paarse knoopzwam
Grijze buisjeszwam
Kastanjeboleet
Roodsteelfluweelboleet
Gespentrosvlies
Loodgrijze bovist
Geel hoorntje
Spatelhoorntje
Kleverig koraalzwammetje
Roze pronkridder
Plooivoetstuifzwam
Gewoon poederkelkje
Maggikogelzwam
Hanekam (RL 3)
Pijpenstrootjeskelkje
Ziekenhuisboomkorst
Getande boomkorst
Paarse korstzwam
Populieremummiekelkje
Pijpestrootjemoederkoren
Witte koraalzwam
Gestreepte trechterzwam
Botercollybia
Okerknolcollybia
Eikebladzwammetje
Roestvlekkenzwam
Isabelkleurig breeksteeltje
Brandplekinktzwam
Kale inktzwam
Kastanje-inktzwam
Grote viltinktzwam
Geelbruin plooirokje
Klein mestplooirokje
Plooirokje
Rupsendoder
Gegordelde elzengordijnzwam
Witschubbige gordijnzwam
Bietengordijnzwam
Gelig oorzwammetje
Wit oorzwammetje
Waterknoopje
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Cylindrobasidium laeve
Cystoderma amianthinum ss. str.
Dacrymyces capitatus*
Dacrymyces stillatus ss. str.
Daedaleopsis confragosa
Delicatula integrella
Diatrype stigma
Diatrypella favacea
Entoloma conferendum
Epichloe typhina s.l.
Galerina allospora
Galerina cinctula
Galerina heimansii
Galerina hypnorum
Galerina laevis
Galerina pumila
Galerina stylifera
Galerina vittiformis
Gymnopilus sapineus
Hebeloma crustuliniforme s.l.
Hebeloma mesophaeum
Helvella lacunosa
Heterobasidion annosum
Hirneola auricula-judae
Hyaloscypha aureliella
Hydnotria tulasnei
Hygrocybe fornicata
Hygrocybe miniata
Hygrophoropsis aurantiaca ss. str.
Hymenoscyphus salicinus
Hyphoderma puberum
Hypocrea pulvinata
Hypocrea rufa
Hypoxylon fuscum
Hypoxylon multiforme
Inocybe dulcamara ss. str.
Inocybe jacobi
Inocybe lacera
Inonotus radiatus
Laccaria laccata ss. str.
Laccaria proxima
Laccaria tortilis
Lachnellula subtilissima
Lachnum apalum
Lachnum virgineum
Lacrymaria lacrymabunda
Lactarius hepaticus
Lactarius lilacinus
Lactarius necator
Lactarius obscuratus
Lactarius omphaliformis

Donzige korstzwam
Okergele korrelhoed
Gesteelde druppelzwam
Oranje druppelzwam
Roodporiehoutzwam
Plooiplaatzwammetje
Korstvormig schorsschijfje
Berkeschorsschijfje
Sterspoorsatijnzwam
Halmverstikker
Geelplaatmosklokje
Strooiselmosklokje
Elzenmosklokje
Geelbruin mosklokje
Grasmosklokje
Honinggeel mosklokje
Kleverig mosklokje
Kaal barnsteenmosklokje
Dennevlamhoed
Radijsvaalhoed
Tweekleurige vaalhoed
Zwarte kluifzwam
Dennemoorder
Echt judasoor
Harsig waterkelkje
Rosse doolhoftruffel
Ridderwasplaat (RL 3)
Gewoon vuurzwammetje
Valse hanekam
Wilgehoutvlieskelkje
Fluwelig harskorstje
Poederige kussentjeszwam
Rossige kussentjeszwam
Gladde kogelzwam
Vergroeide kogelzwam
Gewone viltkop
Vals poedersteeltje
Zandpadvezelkop
Elzenweerschijnzwam
Gewone fopzwam
Schubbige fopzwam
Gekroesde fopzwam
Denneviltkelkje
Pitrusfranjekelkje
Gewoon franjekelkje
Tranende franjehoed
Levermelkzwam
Lila melkzwam (RL 3)
Zwartgroene melkzwam
Groenige elzemelkzwam
Rossige elzemelkzwam
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Lactarius quietus
Lactarius rufus
Lactarius tabidus
Lasiosphaeria ovina
Lentinus tigrinus
Leptosphaeria acuta
Leptosphaeria eustoma
Lophodermium pinastri
Lycoperdon lividum
Lycoperdon perlatum
Marasmiellus vaillantii
Marasmius androsaceus
Marasmius oreades
Megacollybia platyphylla
Megalocystidium lactescens
Melanconis stilbostoma
Meruliopsis corium
Mollisia cinerea
Mycena acicula
Mycena adscendens
Mycena amicta
Mycena cinerella
Mycena galericulata
Mycena galopus
Mycena leptocephala
Mycena olivaceomarginata
Mycena sanguinolenta
Mycena vitilis
Mycosphaerella punctiformis
Myxarium nucleatum
Nectria cinnabarina
Nectria episphaeria
Oligoporus caesius ss. str.
Oligoporus fragilis ss. str.
Oligoporus tephroleucus
Omphalina pyxidata
Orbilia delicatula
Orbilia inflatula
Panaeolus acuminatus
Panaeolus fimicola
Panaeolus fimiputris
Panaeolus foenisecii
Panaeolus sphinctrinus
Panellus serotinus
Paxillus involutus
Peniophora cinerea
Peniophora incarnata
Peniophora quercina
Pezizella amenti
Phaeolus schweinitzii
Phaeomarasmius erinaceus

Kaneelkleurige melkzwam
Rossige melkzwam
Eivormig ruigkogeltje
Tijgertaaiplaat

dennennaaldspleetlip
Melige stuifzwam
Parelstuifzwam
Halmruitertje
Paardehaartaailing
Weidekringzwam
Breedplaatstreephoed
Gewone melkkorstzwam
Papierzwammetje
Gedrongen mollisia
Oranje dwergmycena
Suikermycena
Donzige mycena
Grijze mycena
Helmmycena
Melksteelmycena
Stinkmycena
Bruinsnedemycena
Kleine bloedsteelmycena
Papilmycena
Klontjestrilzwam
Gewoon meniezwammetje
Kogelmeniezwammetje
Blauwe kaaszwam
Vlekkende kaaszwam
Asgrauwe kaaszwam
Roodbruin trechtertje
Niersporig wasbekertje
0
Spitse vlekplaat
Grauwe vlekplaat
Geringde vlekplaat
Gazonvlekplaat
Franjevlekplaat
Groene schelpzwam
Gewone krulzoom
Asgrauwe schorszwam
Oranjerode schorszwam
Paarse eikeschorszwam
Wilgekatschoteltje
Dennevoetzwam
Egelzwammetje
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Phallus impudicus
Pholiota gummosa
Piptoporus betulinus
Pleurotus ostreatus
Pluteus cervinus
Pluteus podospileus
Pluteus salicinus
Polydesmia pruinosa
Polyporus brumalis
Psathyrella candolleana
Psathyrella casca*
Psathyrella corrugis ss. str.
Psathyrella frustulenta
Psathyrella prona
Psilocybe fascicularis
Psilocybe marginata
Psilocybe montana ss. str.
Psilocybe sublateritia
Rhopographus filicinus
Rickenella fibula
Rickenella swartzii
Rosellinia aquila
Russula pumila
Russula amoenolens
Russula atrorubens
Russula betularum
Russula fragilis ss. str.
Russula ionochlora
Russula nitida
Russula ochroleuca
Russula parazurea
1
Russula sphagnophila ?
Russula subrubens
Russula xerampelina ss. str.
Schizophyllum commune
Schizopora paradoxa ss. str.
Scleroderma areolatum
Scleroderma citrinum
Scutellinia scutellata
Steccherinum fimbriatum
Stereum hirsutum
Stereum ochraceoflavum
Stereum rugosum
Stereum sanguinolentum
Stereum subtomentosum
Strobilurus esculentus ss. str.
Strobilurus stephanocystis
Strobilurus tenacellus
Stropharia caerulea
1

Grote stinkzwam
Bleekgele bundelzwam
Berkezwam
Gewone oesterzwam
Gewone hertezwam
Fluweelhertezwam
Grauwgroene hertezwam
Kernzwamknopje
Winterhoutzwam
Bleke franjehoed
Holsteelfranjehoed
Sierlijke franjehoed
Roodbruine franjehoed
Kleine grasfranjehoed
Gewone zwavelkop
Zilversteelzwavelkop
Zandkaalkopje
Rode zwavelkop
adelaarsvarenstreepzwam
Oranjegeel trechtertje
Paarsharttrechtertje
Lentetepelkogeltje
Elzenrussula (RL B)
Scherpe kamrussula
Zwartrode russula
Roze berkerussula
Broze russula
Violetgroene russula
Kleine berkerussula
Geelwitte russula
Berijpte russula
Veenmosrussula ? (RL 3)
Wilgerussula (RL B)
Roodvoetrussula
Waaiertje
Witte tandzwam
Kleine aardappelbovist
Gele aardappelbovist
Gewone wimperzwam
Geveerde raspzwam
Gele korstzwam
Twijgkorstzwam
Gerimpelde korstzwam
Dennebloedzwam
Waaierkorstzwam
Sparrekegelzwam
Gewone dennekegelzwam
Bittere dennekegelzwam
Valse kopergroenzwam

waarschijnlijk foute determinatie volgens R. Walleyn, soort eigenlijk nietmet zekerheid uit Vl bekend
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Stropharia semiglobata
Suillus grevillei
Tarzetta cupularis
Tephrocybe atrata
Tephrocybe tylicolor
Thelephora terrestris
Trametes versicolor
Tremella penetrans
Trichaptum abietinum
Tricholomopsis rutilans
Tubaria conspersa
Tubaria furfuracea
Tulasnella eichleriana
Tympanis alnea
Typhula erythropus
Ustulina deusta
Valsa ambiens
Valsa cerataphora
Valsa ceratosperma
Vascellum pratense
Xylaria hypoxylon

Kleefsteelstropharia
Gele ringboleet
Klein leemkelkje
Gladsporig pekzwammetje
Kleine grauwkop
Gewone franjezwam
Gewoon elfenbankje
Doordringende trilzwam
Paarse dennezwam
Koningsmantel
Zemelig donsvoetje
Gewoon donsvoetje
Roze waaszwam
Elzebundelbekertje
Roodvoetknotsje
Korsthoutskoolzwam
Braamkromspoorkogelzwam
Afgeplatte stuifzwam
Geweizwam
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Bijlage 14:
Vangresultaten Entomofauna 1999-2000: droge sites
(Dekoninck et al. 2000)

Beheerplan Stropers
Beheerplan

816751/R9/FVH/Mech
12 juli 2007

In onderstaande tabel worden alle vangresultaten van het droge-landduinenproject
weergegeven; voor vliegende insekten uit 1999, voor de andere diergroepen uit 19992000. Voor algemene toelichting, zie 2.3.4.4. De stations zijn weergegeven op figuur
2.20. Verdere informatie (tevens uitgebreide behandeling per diergroep) is in het
basisrapport terug te vinden (Dekoninck et al. 2000).

Groep / soort

Rode Lijst

SA

SB

SC

SD

Totaal

Dagvlinders
Araschnia levana

Momenteel niet bedreigd

2

2

Celastrina argiolus

Momenteel niet bedreigd

1

1

Gonepteryx rhamni

Momenteel niet bedreigd

1

Limenitis camilla

Kwetsbaar

1

Lycaena phlaeas

Momenteel niet bedreigd

13

Maniola jurtina

Momenteel niet bedreigd

7

Pararge aegeria

Momenteel niet bedreigd

2

Pieris brassicae

Momenteel niet bedreigd

1

Pieris napi

Momenteel niet bedreigd

1

Pieris rapae

Momenteel niet bedreigd

3

Polyommatus icarus

Momenteel niet bedreigd

Pyronia tithonus

Momenteel niet bedreigd

6

26

1
1

30

3

1

2

40

2

39

1

5
1

1

2

3

3

10

2

2

31

37

Dansvliegen
Crossopalpus abditus Kovalev, 1972

Zeldzaam

1

1

Crossopalpus flexuosus (Loew, 1840)

Zeldzaam

1

1

Crossopalpus nigritellus (Zetterstedt, 1842)

Momenteel niet bedreigd

2

2

1

1

Crossopalpus setiger (Loew, 1859)

Zeldzaam

Drapetis parilis Collin, 1926

Momenteel niet bedreigd

1

Drapetis pusilla Loew, 1859

Momenteel niet bedreigd

1

5

Drapetis simulans Collin, 1961

Momenteel niet bedreigd

1

1

2

Empis (Coptophlebia) vitripennis Meigen, 1822

Momenteel niet bedreigd

12

21

17

50

Empis (Empis) aestiva Loew, 1867

Momenteel niet bedreigd

48

27

104

449

628

Empis (Empis) chioptera Meigen, 1804

Momenteel niet bedreigd

64

50

50

128

292

Empis (Empis) nigripes Fabricius, 1794

Momenteel niet bedreigd

7

1

3

11

1
6

Empis (Empis) pennipes Linnaeus, 1758

Nieuw voor Vlaanderen

1

1

Empis (Empis) praevia Collin, 1927

Momenteel niet bedreigd

16337

12799

7583

15484

52203

Empis (Empis) prodromus Loew, 1867

Momenteel niet bedreigd

18

2

3

11

34

1

1

2

4

3

7

16

Empis (Empis) serotina Loew, 1867

Bedreigd

Empis (Euempis) tessellata (Fabricius, 1794)

Momenteel niet bedreigd

Empis (Kritempis) livida Linnaeus, 1758

Momenteel niet bedreigd

Empis (Polyblepharis) opaca Meigen, 1804

Momenteel niet bedreigd

Empis (Xanthempis) punctata Meigen, 1804

Zeldzaam

1

Heleodromia immaculata Haliday, 1833

Bedreigd

1

Hilara chorica (Fallén, 1816)

Achteruitgaand

Hilara manicata Meigen, 1822

Zeldzaam

1
3

1
1

4

4

5
1

2
1

2
1

Duizendpoten
Brachygeophilus truncorum

4

9

13

Cryptops hortensis

2

39

30

71

Geophilus carpophagus

2

1

7

13

23

Lamyctes fulvicornis

280

82

3
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365

Groep / soort

Rode Lijst

Lithobius calcaratus

SA

SB

SC

SD

Totaal

8

21

5

4

38

Lithobius crassipes

1

1

Lithobius forficatus

2

4

5

11

Schendyla nemorensis

2

11

5

18

Strigamia acuminata

1

1

Strigamia crassipes

1

1

Landpissebedden
Ligidium hypnorum

1

Oniscus asellus

2

7

1
9

Philoscia muscorum

10

39

861

310

1220

Porcelio scaber

46

59

442

868

1415

Trachelipus rathkii

1

1

Trichoniscus pusillus

11

11

Loopkevers
Acupalpus dubius

Momenteel niet bedreigd

Agonum fuliginosum

Momenteel niet bedreigd

Agonum livens

Bedreigd

Agonum muelleri

Momenteel niet bedreigd

Agonum obscurum

Momenteel niet bedreigd

1

17

18
1
1

1
1

1

1
7

2

9

1

2

1

5

Agonum sexpunctatum

Achteruitgaand

1

Amara aenea

Momenteel niet bedreigd

26

5

Amara communis

Momenteel niet bedreigd

2

2

Amara familiaris

Momenteel niet bedreigd

1

Amara lunicollis

Momenteel niet bedreigd

1

Amara plebeja

Momenteel niet bedreigd

Amara similata

Momenteel niet bedreigd

1

1

2

Amara tibialis

Zeldzaam

48

2

50

Anisodactylus binotatus

Momenteel niet bedreigd

3

1

4

Asaphidion curtum

Momenteel niet bedreigd

Asaphidion stierlini

Zeldzaam

Bembidion lampros

Momenteel niet bedreigd

1

Bembidion properans

Momenteel niet bedreigd

22

Bembidion quadrimaculatum

Momenteel niet bedreigd

Bradycellus harpalinus

Momenteel niet bedreigd

17

Calathus cinctus

Kwetsbaar

1

Calathus fuscipes

Momenteel niet bedreigd

47

8

Calathus melanocephalus

Momenteel niet bedreigd

131

5

Calathus rotundicollis

Momenteel niet bedreigd

Cicindela campestris

Achteruitgaand

Clivina fossor

Momenteel niet bedreigd

Cychrus caraboides

Momenteel niet bedreigd

1

32
1

17

18

1

1

3

4

1

7
1

2

9

50

53

3

25

20

20

3

29
1

8

63
136

4
1

4
6

7

1

1

1

1

Dromius quadrimaculatus

Momenteel niet bedreigd

Dyschirius globosus

Momenteel niet bedreigd

Harpalus anxius

Momenteel niet bedreigd

Harpalus attenuatus

Momenteel niet bedreigd

16

Harpalus distinguendus

Momenteel niet bedreigd

1

1

Harpalus griseus

Bedreigd

1

1

Harpalus latus

Momenteel niet bedreigd

Harpalus rufipes

Momenteel niet bedreigd
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5

1
4

35

1

1

5

21

2

1

3

4
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Groep / soort

Rode Lijst

SA

SB

SC

Harpalus tardus

Momenteel niet bedreigd

15

14

1

Leistus ferrugineus

Momenteel niet bedreigd

Leistus rufomarginatus

Momenteel niet bedreigd

Loricera pilicornis

Momenteel niet bedreigd

Metabletus foveatus

Momenteel niet bedreigd

330

Metabletus truncatellus

Momenteel niet bedreigd

1

Nebria brevicollis

Momenteel niet bedreigd

8

Nebria salina

Momenteel niet bedreigd

Notiophilus aquaticus

Momenteel niet bedreigd

Notiophilus biguttatus

Momenteel niet bedreigd

42

55

97

Notiophilus palustris

Momenteel niet bedreigd

4

6

10

Notiophilus rufipes

Momenteel niet bedreigd

34

27

61

Notiophilus substriatus

Momenteel niet bedreigd

Parophonus maculicornis

Kwetsbaar

Pterostichus cupreus

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus melanarius

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus minor

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus oblongopunctatus

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus quadrifoveolatus

Zeldzaam

3

18

10
1
4

7
357

23
2

3

35

1

1

2

26

1
1

1
1

1
1

Pterostichus vernalis

Momenteel niet bedreigd

5

3

Pterostichus versicolor

Momenteel niet bedreigd

11

Stenolophus teutonus

Momenteel niet bedreigd

Stomis pumicatus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet bedreigd

4
17

16

1

Trechus quadristriatus

18

1

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet bedreigd

32
1

16

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet bedreigd

2

1

Pterostichus strenuus

Trechus obtusus

1
4

9

4

13

1

1

1

5

1
2

18

2
8

728

2

741
1

2

2

1
6

1

13

1

41

Totaal

1
18

Pterostichus rhaeticus

Synuchus nivalis

SD

4
1

2

49
2

2

Mieren
(Myrmica sp.)
Formica fusca

7
Momenteel niet bedreigd

3
6

Lasius brunneus

Momenteel niet bedreigd

1

Lasius flavus

Momenteel niet bedreigd

101

11

2

12

2

19

5

110

1
4

Lasius fuliginosus

Momenteel niet bedreigd

1

1

2

Lasius mixtus

Momenteel niet bedreigd

2

1

3

Lasius niger

Momenteel niet bedreigd

5082

212

Lasius platythorax

Momenteel niet bedreigd

Lasius sabularum

Momenteel niet bedreigd

Lasius umbratus

Momenteel niet bedreigd

Leptothorax acervorum

Momenteel niet bedreigd

Leptothorax nylanderi

Momenteel niet bedreigd

Myrmecina graminicola

Kwetsbaar

Myrmica microrubra

Momenteel niet bedreigd

Myrmica rubra

Momenteel niet bedreigd

61

5359

1

8

9

1

1

2

4

17

5
71

32
1

34

105

1

1

13

1
27

316

310

666

680

784

1495

Momenteel niet bedreigd

11

20

Myrmica rugulosa

Momenteel niet bedreigd

295

1

Myrmica sabuleti

Momenteel niet bedreigd

435

102

Myrmica scabrinodis

Momenteel niet bedreigd

337

185

Myrmica specioides

Kwetsbaar

95

13

Beheerplan

10
1

1

Myrmica ruginodis
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2
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1

17
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Groep / soort

Rode Lijst

SA

SB

SC

SD

Totaal

Stenamma debile

Momenteel niet bedreigd

2

1

127

84

214

Dysmachus trigonus

8

11

Lasiopogion cinctus

4

4

8

4

20

Machimus atricapillus

3

11

1

5

20

Machimus cingulatus

44

22

3

2

Roofvliegen

Neoitamus cyanurus

19

66
6

Philonicus albiceps

5

1

11
6

Slankpootvliegen
Asyndetus latifrons

Zeldzaam

Campsicnemus curvipes

Momenteel niet bedreigd

1

Campsicnemus loripes

Momenteel niet bedreigd

Campsicnemus scambus

Momenteel niet bedreigd

1

Chrysotimus molliculus

Momenteel niet bedreigd

11

Chrysotus blepharosceles

Momenteel niet bedreigd

Chrysotus cilipes

Momenteel niet bedreigd

8

6

Chrysotus femoratus

Momenteel niet bedreigd

101

250

14

60

425

Chrysotus gramineus

Momenteel niet bedreigd

27

35

6

42

110

Chrysotus laesus

Achteruitgaand

43

17

2

62

Chrysotus neglectus

Momenteel niet bedreigd

395

190

Chrysotus pulchellus

Momenteel niet bedreigd

16

7

Dolichopus claviger

Momenteel niet bedreigd

1

Dolichopus griseipennis

Vrij zeldzaam

1

Dolichopus plumipes

Momenteel niet bedreigd

Dolichopus signatus

Momenteel niet bedreigd

Dolichopus trivialis

Momenteel niet bedreigd

Dolichopus ungulatus

Momenteel niet bedreigd

14

Hercostomus (G.) aerosus

Momenteel niet bedreigd

1

2

1

1
32

11

1
9

16

4

21

20

36

76

1

1
5

46

19

115

746

15

38

1

2
1

1
4

46
1

1

1
13

7

25

1

2

7

4

2

27

7

1

2

11

1

Hercostomus (G.) brevicornis

Momenteel niet bedreigd

98

6

104

Hercostomus (G.) celer

Momenteel niet bedreigd

2

3

5

Hercostomus (G.) cupreus

Momenteel niet bedreigd

38

55

134

23

18

Hercostomus (G.) metallicus

Momenteel niet bedreigd

Hercostomus nigripennis

Bedreigd

3

1

7

Medetera dendrobaena

Momenteel niet bedreigd

74

78

Medetera jacula

Momenteel niet bedreigd

11

3

Medetera micacea

Vrij zeldzaam

1

Medetera plumbella

Vrij zeldzaam

8

Medetera saxatilis

Momenteel niet bedreigd

2

4

Medetera truncorum

Momenteel niet bedreigd

11

4

Neurigona quadrifasciata

Momenteel niet bedreigd

Sciapus contristans

Vrij zeldzaam

Sciapus lobipes

Zeldzaam

Sciapus platypterus

Momenteel niet bedreigd

Sciapus wiedemanni

Momenteel niet bedreigd

6

1

2

9

2

6

15

173

3

17

7

8

23

32

2

8
15

1
112

76

Sympycnus desoutteri

Momenteel niet bedreigd

1

Syntormon pseudospicatum

Onvoldoende gekend

2

Xanthochlorus ornatus

Momenteel niet bedreigd

3

Xanthochlorus tenellus

Momenteel niet bedreigd

10

1
95

217

1

1

2

26

96

124

4

1

25

106

1

2

7

13

1

8

3
3
1

6

5

Spinnen
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Groep / soort

Rode Lijst

SA

SB

SC

3

3

7

SD

Totaal

Agelena labyrinthica

Momenteel niet bedreigd

Agroeca brunnea

Momenteel niet bedreigd

1

1

Agyneta conigera

Momenteel niet bedreigd

Agyneta decora

Momenteel niet bedreigd

2

2

Alopecosa cuneata

Kwetsbaar

9

28

37

Alopecosa pulverulenta

Momenteel niet bedreigd

5

120

15

1

2

28
1

8

135

Antistea elegans

Momenteel niet bedreigd

5

1

6

Araeoncus humilis

Momenteel niet bedreigd

13

2

15

Arctosa leopardus

Kwetsbaar

1

1

Arctosa perita

Bedreigd

1

Atea triguttata

Momenteel niet bedreigd

1

Bathyphantes gracilis

Momenteel niet bedreigd

27

Bathyphantes nigrinus

Momenteel niet bedreigd

1

Bathyphantes parvulus

Momenteel niet bedreigd

1

Centromerita concinna

Momenteel niet bedreigd

2

3

1

47

1

10

9

1

1

1
3

1

Centromerus aequalis

Momenteel niet bedreigd

Ceratinella brevipes

Momenteel niet bedreigd

7

Ceratinella brevis

Momenteel niet bedreigd

2

Ceratinella scabrosa

Momenteel niet bedreigd

1

1
1

1

2
7

1

1

3

1

3

Cheiracanthium erraticum

Momenteel niet bedreigd

Cicurina cicur

Momenteel niet bedreigd

1
1

1

1

Clubiona comta

Momenteel niet bedreigd

2

2

Clubiona diversa

Momenteel niet bedreigd

2

Clubiona neglecta

Momenteel niet bedreigd

1

Clubiona pallidula

Momenteel niet bedreigd

Clubiona terrestris

Momenteel niet bedreigd

Cnephalocotes obscurus

Momenteel niet bedreigd

Crustulina guttata

Kwetsbaar

1

3
1

1

1

5
6

1

7

5
1

1
1

15
1

Dicymbium nigrum

Momenteel niet bedreigd

Dicymbium tibiale

Momenteel niet bedreigd

2

Diplocephalus picinus

Momenteel niet bedreigd

40

Diplostyla concolor

Momenteel niet bedreigd

6

11

Drassodes cupreus

Momenteel niet bedreigd

2

6

Drassodes lapidosus

Momenteel niet bedreigd

2

3

5

Drassodes pubescens

Bedreigd

1

1

Enoplognatha ovata

Momenteel niet bedreigd

Enoplognatha thoracica

Momenteel niet bedreigd

1

Entelecara erythropus

Momenteel niet bedreigd

1

1

1

15

1

55
18

1

7

2
2

9

1

1

7

16
1

Episinus angulatus

Momenteel niet bedreigd

1

1

Erigone atra

Momenteel niet bedreigd

118

61

5

150

334

Erigone dentipalpis

Momenteel niet bedreigd

136

73

2

251

462

1

1

10

1

11

Euophrys frontalis

Momenteel niet bedreigd

Euryopis flavomaculata

Kwetsbaar

Evarcha arcuata

Momenteel niet bedreigd

Floronia bucculenta

Momenteel niet bedreigd

Gnathonarium dentatum

Momenteel niet bedreigd

Gongylidiellum vivum

Momenteel niet bedreigd

Gongylidium rufipes

Momenteel niet bedreigd

Hahnia nava

Bedreigd
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Groep / soort

Rode Lijst

SA

SB

SC

SD

Totaal

Haplodrassus signifer

Momenteel niet bedreigd

67

14

4

7

92

Haplodrassus silvestris

Bedreigd

6

3

Lepthyphantes ericaeus

Momenteel niet bedreigd

Lepthyphantes mengei

Momenteel niet bedreigd

1

4

Lepthyphantes pallidus

Momenteel niet bedreigd

2

2

3

Lepthyphantes tenuis

Momenteel niet bedreigd

10

11

2

6

29

Lepthyphantes zimmermanni

Momenteel niet bedreigd

4

2

41

5

52

Linyphia clathrata

Momenteel niet bedreigd

3

1

4

3

11

Macrargus rufus

Momenteel niet bedreigd

16

4

20

Maso sundevalli

Momenteel niet bedreigd

Meioneta rurestris

Momenteel niet bedreigd

Meioneta saxatilis

Momenteel niet bedreigd

Micaria pulicaria

Momenteel niet bedreigd

Micrargus herbigradus

Momenteel niet bedreigd

Milleriana inerrans

Momenteel niet bedreigd

Nesticus cellulanus

Momenteel niet bedreigd

Oedothorax apicatus

Momenteel niet bedreigd

1

5
1

Momenteel niet bedreigd

18
14

Bedreigd
Bedreigd

Ozyptila simplex

Momenteel niet bedreigd

6
7

12

2

14

2

12

3

22

1

1

2

1

2

3

3
1
3

3

Momenteel niet bedreigd

Ozyptila scabricula

1

3

Oedothorax retusus

9
2

1

Oedothorax fuscus
Ozyptila brevipes

1

3

1
7
1

2

21

3

17

2

6
3

3

Pachygnatha clercki

Momenteel niet bedreigd

4

4

Pachygnatha degeeri

Momenteel niet bedreigd

58

233

Pachygnatha listeri

Kwetsbaar

Pardosa amentata

Momenteel niet bedreigd

Pardosa lugubris

Kwetsbaar

Pardosa monticola

Bedreigd

4

Pardosa nigriceps

Momenteel niet bedreigd

2

2

1

5

Pardosa paludicola

Uitgestorven

117

42

1

160

Pardosa palustris

Uitgestorven

117

42

1

160

Pardosa pullata

Momenteel niet bedreigd

9

107

Pelecopsis parallela

Momenteel niet bedreigd

65

38

Philodromus aureolus

Momenteel niet bedreigd

Philodromus rufus

Zeldzaam

Phlegra fasciata

Kwetsbaar

Phrurolithus festivus

Momenteel niet bedreigd

Pirata hygrophilus

Momenteel niet bedreigd

2

1
20

10
309
4

11
38

55

1
1
1

15
2

Momenteel niet bedreigd

2

Momenteel niet bedreigd

3

Pocadicnemis pumila

Momenteel niet bedreigd

Porrhomma microphthalmum

Momenteel niet bedreigd

Robertus lividus

Momenteel niet bedreigd

Saaristoa abnormis

Momenteel niet bedreigd

Stemonyphantes lineatus

Momenteel niet bedreigd

Tapinocyba insecta

Momenteel niet bedreigd

1

Tapinocyba praecox

Momenteel niet bedreigd

26

9

Tegenaria agrestis

Momenteel niet bedreigd

3

3

Tegenaria atrica

Momenteel niet bedreigd

1
3

193

1

1

20

231

3

7

1

4

3

3

1

1

4

29

51

85

1

3

1

5

6

6
1
35

1

1

7
1
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4

Pocadicnemis juncea
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Pirata piraticus
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Groep / soort

Rode Lijst

SA

SB

SC

SD

Totaal

Tegenaria picta

Momenteel niet bedreigd

1

4

29

8

42

Tegenaria silvestris

Kwetsbaar

1

1

Textrix denticulata

Momenteel niet bedreigd

1

Theridion bimaculatum

Momenteel niet bedreigd

1

Theridion pinastri

Momenteel niet bedreigd

1

1

Theridion sisyphium

Momenteel niet bedreigd

1

1

Tiso vagans

Momenteel niet bedreigd

73

160

5

27

265

Trochosa terricola

Momenteel niet bedreigd

24

61

83

80

248

Walckenaeria acuminata

Momenteel niet bedreigd

1

3

1

5

Walckenaeria antica

Momenteel niet bedreigd

Walckenaeria atrotibialis

Momenteel niet bedreigd

Walckenaeria cuspidata

Momenteel niet bedreigd

Walckenaeria monoceros

Momenteel niet bedreigd

Walckenaeria nudipalpis

Momenteel niet bedreigd

Xerolycosa nemoralis

Kwetsbaar

3

4

1

2

9

5

5
1

1

1

3

38

41

1

2

22

3

33

1

3

4

1

34

1

1

1

1
1

1

2

Xysticus acerbus

Met uitsterven bedreigd

1

Xysticus audax

Momenteel niet bedreigd

1

1
1

Xysticus cristatus

Momenteel niet bedreigd

Xysticus ferrugineus

Zeldzaam

Xysticus kochi

Momenteel niet bedreigd

Xysticus lanio

Momenteel niet bedreigd

Zelotes apricorum

Onvoldoende informatie

Zelotes latreillei

Momenteel niet bedreigd

13

1

Zelotes pedestris (=Trachyzelotes p.)

Bedreigd

3

1

5

9

Zelotes petrensis

Kwetsbaar

15

7

1

23

Zelotes subterraneus

Momenteel niet bedreigd

Zora spinimana

Momenteel niet bedreigd

8

2
1

28

5
1

2

1

1
16

1

2
3

3

Sprinkhanen en krekels
Chorthippus brunneus

Momenteel niet bedreigd

Chorthippus mollis

Kwetsbaar

Chorthippus parallelus

Momenteel niet bedreigd

1
12

13

3

1

206

218

Chorthippus species

Momenteel niet bedreigd

1

1

Gryllus campestris

Zeldzaam

1

16

Meconema thallasinum

Momenteel niet bedreigd

Tetrix species

Momenteel niet bedreigd

Tetrix subulata

Momenteel niet bedreigd

Tetrix undulata

Momenteel niet bedreigd

2
3
1

27

2

28

20
1

133

1
18

17

1

162
1

96

142

Viltvliegen
Psilocephala ardea

5

1

Thereva bipunctata

1

1

Thereva nobilitata

2

6
2

1

1

4

1

4

1

1

Vliesvleugeligen: Anthoporidae
Nomada flava

1

Nomada flavoguttata

2

1

1

1

1

Nomada marshamella
Nomada panzeri
Nomada ruficornis

1

Nomada sheppardana

7

1

1

3

3

4

14

22

Vliesvleugeligen: Apidae
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Groep / soort

Rode Lijst

Apis mellifera

SA

SB

SC

SD

Totaal

80

83

7

50

220

Vliesvleugeligen: Bethylidae
Bethylus dendrophilus

1

1

Vliesvleugeligen: Bombini
Bombus cryptarum

1

1

2

6

1

1

3

4

5

10

15

72

Bombus hortorum

4

Bombus hypnorum

1

Bombus lucorum

1

Bombus pascuorum

20

32

5

Bombus pratorum

3

6

1

1

11

Bombus terrestris

6

10

2

3

21

Psithyrus bohemicus

1

Psithyrus sylvestris

1

1
1

2

Vliesvleugeligen: Chrysididae
Cleptes semicyaneus

1

Hedychrum rutilans

1

1

1

Vliesvleugeligen: Colletidae
Hylaeus communis

1

1

Hylaeus gibbus

1

1

Vliesvleugeligen: Halictidae
Halictus confusus perkinsi

1

Halictus rubicundus

1

1

1

Halictus tumulorum

9

1

Lasioglossum albipes

1

2

Lasioglossum calceatum

14

13

Lasioglossum fulvicorne

118

Lasioglossum leucopus

106

2
18

1

11

3

8

4

31

51

1
1

Lasioglossum punctatissimum

8

Lasioglossum rufitarse

1

Lasioglossum sextrigatum

8

4

Lasioglossum zonulum

2

5

293
1

Lasioglossum morio
Lasioglossum pauxillum

2

1

1

1

13

5

6

9

23

2

9

1
2

2
2

Vliesvleugeligen: Mechachilidae
Megachile analis

1

1

Osmia caerulescens

1

Osmia rufa

2

1
2

Vliesvleugeligen: Melittidae
Macropis europaea

1

Melitta nigricans

8

4

1

13
1

Vliesvleugeligen: Pompilidae
Arachnospila anceps

1

Arachnospila spissa

4

4

10

Arachnospila trivialis

10

1

1

Caliadurgus fasciatellus

9

1

2
1

Priocnemis fennica

1

7

11

5

24

Priocnemis hyalinata

1

10

7

10

28

Priocnemis minuta

1

2

Priocnemis parvula

1
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Groep / soort

Rode Lijst

Priocnemis pusilla

SA

SB

SC

SD

1

Totaal
1

Vliesvleugeligen: Sphecidae
Crabro cribrarius

1

1

2

Crabro scutellatus

2

2

Crossocerus annulipes

1

1

Crossocerus varus

1

1

1

2

Diodontus minutus

1

Lindenius albilabris

1

1

Mimesa bruxellensis

2

2

Mimumesa dahlbomi

1

1

Oxybelus bipunctatus

1

1

2

3

Stigmus solskyi

1

Tachysphex pompiliformis

1

1

Trypoxylon minus

1

1

Vliesvleugeligen: Vespidae
Vespula rufa

2

2

Vespula vulgaris

1

1

Zweefvliegen
Baccha elongata

Momenteel niet bedreigd

Chalcosyrphus nemorum

Momenteel niet bedreigd

Cheilosia pagana

Momenteel niet bedreigd

Dasysyrphus tricinctus

Momenteel niet bedreigd

1

1
1

3

3
1

Episyrphus balteatus

Momenteel niet bedreigd

26

Eristalis arbustorum

Momenteel niet bedreigd

2

Eristalis interrupta

Momenteel niet bedreigd

1

14

1

7

1
23

70
2

2

3

Eristalis pertinax

Momenteel niet bedreigd

2

3

Eristalis tenax

Momenteel niet bedreigd

12

5

3

3

Eumerus strigatus

Momenteel niet bedreigd

Eupeodes corollae

Momenteel niet bedreigd

4

6

20

30

Eupeodes latifasciatus

Momenteel niet bedreigd

3

1

3

7

Eupeodes luniger

Momenteel niet bedreigd

Helophilus hybridus

Momenteel niet bedreigd

Helophilus pendulus

Momenteel niet bedreigd

22

1

1

1

1

2
127

11

5

2

167

158

86

538

Helophilus trivittatus

Momenteel niet bedreigd

7

1

3

1

12

Melanogaster mellinum

Momenteel niet bedreigd

6

15

4

2

27

Melanostoma scalare

Momenteel niet bedreigd

2

4

7

8

21

Myathropa florea

Momenteel niet bedreigd

1

1

Neoascia interrupta

Zeldzaam

1

1

Neocnemodon pubescens

Kwetsbaar

Neocnemodon vitripennis

Momenteel niet bedreigd

1

1

Paragus haemorrhous

Zeldzaam

1

1

Pipiza lugubris

Zeldzaam of MNB

Platycheirus albimanus

Momenteel niet bedreigd
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Bijlage 15:
Vangresultaten Entomofauna 2001: natte sites (overgenomen
bijlagen uit Bonte & Grootaert 2003)

Legende (overgenomen uit Bonte & Grootaert 2003) – locaties zie figuur 2.20
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Bijlage 16:
Beheerfiches: toelichting en planning per beheereenheid
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Bijlage 17:
Overzicht van het omvormingsbeheer
Legende:
N 08 = ANB Natuur voert uit in 2008
B 09-11 = ANB Bos voert uit gedurende periode 2009-2011
Alle verdere toelichtingen zijn te vinden in de fiches (bijlage 16) en de beheerdatabank.
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Bijlage 18:
Overzicht van het regulier beheer (niet-criteriumafhankelijk)
Legende:
N 08/6 = ANB Natuur voert 6-jaarlijks uit van 2008 tot 2035
B 09-11/1 = ANB Bos voert jaarlijks uit gedurende periode 2009-2011
N 08-13/0.5 = ANB Natuur voert twee keer per jaar uit van 2008 tot 2013
Alle verdere toelichtingen zijn te vinden in de fiches (bijlage 16) en de beheerdatabank.
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Bijlage 19:
Overzicht van het criteriumafhankelijk beheer
Legende:
N 08/6 = ANB Natuur voert 6-jaarlijks uit van 2008 tot 2035
B 09-11/1 = ANB Bos voert jaarlijks uit gedurende periode 2009-2011
N 08-13/0.5 = ANB Natuur voert twee keer per jaar uit van 2008 tot 2013
Alle verdere toelichtingen zijn te vinden in de fiches (bijlage 16) en de beheerdatabank.
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Bijlage 20:
Verspreidingskaarten van enkele belangrijke maatregelensets
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Bijlage 21:
Jaarplanning van omvormings- en regulier beheer
Legende:
(O) = omvormingsbeheer
(R) = regulier beheer
(R-R) (1/3) = regulier beheer met rotatie; in het betreffende jaar wordt 1/3 van de
beheereenheid behandeld
(2x) = 2 keer uit te voeren in het betreffende jaar
Alle verdere toelichtingen zijn te vinden in de fiches (bijlage 16) en de beheerdatabank.
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Bijlage 22:
Kapregeling
Legende:
(O) = omvormingsbeheer
(R) = regulier beheer
(R-R) (1/3) = regulier beheer met rotatie; in het betreffende jaar wordt 1/3 van de
beheereenheid behandeld
(2x) = 2 keer uit te voeren in het betreffende jaar
Alle verdere toelichtingen zijn te vinden in de fiches (bijlage 16) en de beheerdatabank.
De overzichtstabel van de kapregeling is een extract uit bijlage 21.
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Bijlage 23:
Toegankelijkheidsreglement Stropers
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Toegankelijkheidsreglement Stropers – ontwerp
politiereglement van de politiezone Sint-Gillis-Waas Stekene
Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd op 18 mei 1999 en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Natuurdecreet van 21 oktober 1997, gewijzigd op 18 mei 1999 en 19 juli
2002 en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 betreffende de
toegankelijkheid en het occasionele gebruik van bossen, gewijzigd op 24 januari 1996
en 9 maart 1999;
Gelet op de erkenning als beschermd landschap bij Ministerieel Besluit van 29 januari
1999;
Gelet op de goedkeuring door de administrateur-generaal, Mevr. Marleen Evenepoel,
van het Agentschap voor Natuur en Bos op xxx 2007;
Gelet op de goedkeuring door de het College van Burgemeester en Schepenen van de
Gemeente Stekene op xxx 2007;
Gelet op de goedkeuring door de het College van Burgemeester en Schepenen van de
Gemeente Sint-Gillis-Waas op xxx 2007;
Gelet op het gunstig advies van de Vlaamse Hoge Raad voor het Natuurbehoud van xxx
2007;
Gelet op het gunstig advies van de Woudmeester van xxx 2007;
Gelet op het gunstig advies van de adviescommissie van de Vlaamse Natuurreservaten
van 13 februari 2007;
Gelet op het gunstig advies van de adviescommissie van Stropers van 13 februari 2007;
Gelet op het gunstig advies van de stuurgroep van het geïntegreerd bos- en
natuurbeheerplan Stropers van 13 februari 2007;
Gelet op het gunstig advies van de Jeugdraad van Stekene van 27 januari 2007;
Gelet op het gunstig advies van de Jeugdraad van Sint-Gillis-Waas van 12 februari
2007;
Artikel 1. Dit politiereglement is van toepassing in het visiegebied van het Stropersbos
binnen de politiezone Sint-Gillis-Waas - Stekene, zoals weergegeven op figuur 3.5 van
het Geïntegreerd Bos- en Natuurbeheerplan van Stropersbos, en bijkomend op de
bestanden 27A en 27B van het beheerplan (kadastraal nummer 46011, sectie B,
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percelen 506 exponent B en 507 exponent C), eveneens binnen de politiezone SintGillis-Waas - Stekene.
Artikel 2. Dit reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het Bosdecreet, bij
het Natuurdecreet, het Landschapsdecreet en bij het MB van 29 januari 1999 waarbij
het Stropersbos beschermd werd als landschap.
Artikel 3. De toegankelijkheid van de Stropers wordt geregeld volgens de legenda van
figuur 3.5 van het Geïntegreerd Bos- en Natuurbeheerplan van Stropersbos. Een
plattegrond overeenkomstig deze figuur wordt dan ook uitgehangen aan de
gebiedstoegangen.
Artikel 4. De bewegwijzerde routes met de term ‘wandelpad’ en de niet-bewegwijzerde
paden, gelegen binnen het visiegebied, zijn uitsluitend toegankelijk voor wandelaars,
voor lokaal landbouwverkeer zolang zich landbouwenclaves bevinden grenzend aan
deze wandelpaden, voor dienstverkeer van het Agentschap voor Natuur en Bos of de
Vlaamse Landmaatschappij en voor ander verkeer mits de expliciete, en gevalspecifieke
schriftelijke toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos waarbij een
verantwoording opgenomen dient te worden.
Artikel 5. Fietsers zijn enkel toegelaten op de interregionale recreatieve infrastructuur.
Artikel 6. Ruiters zijn enkel toegelaten op de ruiterroutes en de verbindingsroute ruiters.
Artikel 7. Paden in rustzones zijn enkel toegankelijk mits de expliciete toestemming van
het Agentschap voor Natuur en Bos of onder hun begeleiding.
Artikel 8. Vissen of zwemmen in de waterpartijen zijn verboden.
Artikel 9. Omwille van de onverenigbaarheid met begrazingsbeheer, zijn honden niet
toegelaten binnen de begrazingsblokken. Hierop geldt een uitzondering voor honden die
bij het natuur- of bosbeheer worden ingezet door de aangewezen terreinbeheerders (bv.
bij stootbegrazing met schaapskuddes).
Artikel 10. In bestanden 27A en 27B (kadastraal nummer 46011, sectie B, percelen 506
exponent B en 507 exponent C) geldt recht van doorgang voor de jacht.
Artikel 11. Volledigheidshalve wordt in dit toegankelijkheidsreglement verwezen naar de
gemeentelijke aanvullende reglementen van de gemeentes Stekene en Sint-GillisWaas, waarin een aantal openbare wegen worden afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Deze gemeentelijke aanvullende reglementen zijn op datum van indiening van
dit beheerplan nog op te stellen.
Artikel 12. Onverminderd de toepassing van andere wetsbepalingen, worden de
inbreuken op de bepalingen van onderhavige verordening gestraft met politiestraffen.
Artikel 13. Afschrift van onderhavige politieverordening zal worden overgemaakt aan:
- de bestendige deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen;
- de griffie van de politierechtbank te Sint-Niklaas;
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.
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Bijlage 24:
Overzichtstabel monitoringsplan
Legende:
V = volledig
D = deels
+ = criterium is voldaan
0 = criterium is deels voldaan
- = criterium is niet voldaan
Frequentie = 5 betekent 5-jaarlijks. De monitoring wordt in het beheerplan voorzien tot
en met 2035.
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Bijlage 25:
Jaarplanning van criteriumevaluatie (beheersturend)
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Bijlage 26:
Kostenraming beheer

Beheerplan Stropers
Beheerplan

816751/R9/FVH/Mech
12 juli 2007

Bijlage 27:
Consultatieverslag
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Bijlage 28:
Synthesenota
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Synthesenota van het Geïntegreerd Bos- en
Natuurbeheerplan van Stropersbos
Bij deze synthesenota horen volgende figuren:
- Figuur 1.1: Overzicht van het visiegebied
- Figuur 1.2: Overzicht binnen ruimere omgeving
- Figuur 1.6: Gewestplan en gewestelijk RUP
- Figuur 1.7: Juridisch en beleidsmatig kader
- Figuur 2.3: Beheerders
- Figuur 3.3: Natuurdoelstellingen beheerplan
- Figuur 3.4: Doelstellingen paden
- Figuur 3.5: Beoogde wegen en routes
- Figuur 7.1: Bebording en voorzieningen openbare wegen
Dit beheerplan is een geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan. Het beheerplan is van
kracht van 2008 tot 2035.
De situering van het Stropersbos (ook aangeduid als ‘Stropers’) is weergegeven in
figuur 1.1 en figuur 1.2. Het beheerplan richt zich op het studiegebied (= totaal van de
beschouwde bestanden), hoewel een beschrijving en een visie worden gegeven voor
een iets ruimer visiegebied. De beide perimeters zijn op verschillende kaarten terug te
vinden. Dit document is zowel aanvraag tot uitbreiding van het Vlaams Natuurreservaat
Stropers als herafbakening van het domeinbos. Deze afbakeningen zijn weergegeven
middels figuur 2.3.
Gegevens eigenaars
Vlaams Gewest
Agentschap voor Natuur en Bos
Gebr. Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
Natuurpunt vzw
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
Gegevens beheerder
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Agentschap voor Natuur en Bos
Gebr. Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
Grootte studiegebied: 274,74 ha
De officiële naam van het bosdomein is Stropersbos

In figuur 1.6 is de gewestplanbestemming zichtbaar. De Vlaamse regering heeft op 4
februari 2005 het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan met betrekking tot het
Stropersbos definitief vastgesteld (“Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
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agrarische structuur: onderdelen van de Grote Eenheid Natuur “Stropersbos”). Dit
Gewestelijk RUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten
Sint-Gillis-Waas en Stekene (figuur 1.6). Op figuur 1.7 zijn de beschermingszones terug
te vinden.
De ruimtelijke spreiding van de beheerders, zoals beoogd en aangevraagd middels dit
beheerplan is weergegeven in figuur 2.3.
Doelstellingen
De natuurstreefbeelden van het beheerplan zijn terug te vinden op figuur 3.3 en figuur
3.4 (paden).
In dit beheerplan is de lange-termijnvisie vertaald naar doelstellingen – althans voor de
beschouwde bestanden en voor zover mogelijk op een termijn van 27 jaar (2008-2035).
Het betreft streefbeelden op vlak van ecologie (‘natuurstreefbeelden’) of cultuurhistorie,
mede geïnspireerd op eerder studiewerk in het kader van het natuurinrichtingsproject.
Verschillende zones van het gebied lenen zich tot het realiseren van telkens andere
doelstellingen, omwille van de uitgangssituatie of het verleden. In het studiegebied
worden globaal de volgende beheerdoelstellingen nagestreefd:
- behoud en herstel van historische landschapselementen en –zichten;
- cultuurhistorische doelstellingen: vroegere vormen van bosbouw in ere
herstellen;
- natuurdoelstellingen in bossen: structuurrijkdom en natuurwaarde;
- natuurdoelstellingen in open, ± voedselarme gebieden: bijzondere soorten en
levensgemeenschappen, structuurrijkdom;
- natuurdoelstellingen in (half)open, voedselrijke gebieden: grote structuurrijkdom
en diverse fauna;
- biodiverse en lichtrijke paden met geleidelijke dwarse gradiënten.
Onderstaande tabel geeft alle doelen weer die in dit beheerplan zijn geformuleerd voor
objecten (bestanden, lijnen of punten), gegroepeerd volgens de bovenstaande
algemene doelstellingen.
Tabel: Overzicht van de in dit beheerplan geformuleerde doelen voor bestanden, lijnen en punten.
Doel

Bestand

Lijn

Punt

Behoud en herstel van historische landschapselementen en -zichten
Markant historisch landschapselement met elzenhakhout

X

Markant historisch landschapselement met moerasplanten

X

Open plek in het bos met zicht op Linie

X

Biodiverse en lichtrijke paden met geleidelijke dwarse gradiënten
Bloemrijke wegberm met knotbomen

X

Bloemrijke wegberm met overgangselementen uit bos- en open sfeer

X

Licht- en bloemrijk pad met heischrale zoom en met mantel naar het bos
toe

X

Licht- en bloemrijk pad met zoom en mantel naar het bos toe

X
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Doel

Bestand

Lijn

Op termijn uitdovend pad

X

Open te houden pad voor betreding

X

Wegberm met overgangselementen uit de bos- en open heischrale sfeer

X

Punt

Cultuurhistorische doelstellingen: vroegere vormen van bosbouw in ere herstellen
Eikenhakhout

X

Hakhout met overstaanders

X

Sporkenhakhout

X

Natuurdoelstellingen in (half)open, voedselrijke gebieden: grote structuurrijkdom en diverse fauna
Houtkanten

X

Mesotrofe plas met water- en oevervegetatie

X

Ruigte

X

X

Succesvolle overwinteringsplaats vleermuizen / Broedplaats Kerkuil

X

Voedselrijk bos, ruigtes en grazige plekken

X

X

Voedselrijk grasland

X

X

Voedselrijk grasland met houtkanten

X

Voedselrijk grasland met ruigtes

X

X

Natuurdoelstellingen in bossen: structuurrijkdom en natuurwaarde
Elzenbos met specifieke ondergroei

X

Elzenhakhout

X

Structuurrijk bos met Adelaarsvaren

X

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bos

X

X

Structuurrijk en natuurlijk droog tot vochtig bosje in een kleinschalig
landschap

X

Structuurrijk en natuurlijk vochtig tot nat bos

X

Vochtige boskernen binnen heischraal landschap

X

Voedselrijk bos

X

X

Natuurdoelstellingen in open, ± voedselarme gebieden: bijzondere soorten en levensgemeenschappen,
structuurrijkdom
Droge en natte heide

X

Droge en natte heide met venvegetatie

X

Heischrale vegetaties

X
X

Heischrale vegetaties en struwelen

X

Soortenrijk grasland

X

Struisgrasland met houtkanten

X

Zeer soortenrijk grasland

X

X
X

Zoom met grazig-kruidig karakter langs de plasoevers met
mantelvorming richting het bos

X

Maatregelen
Reeds heel wat omvormingsbeheer vindt plaats binnen het kader van natuurinrichting.
Uitgebreide informatie is te vinden in het projectuitvoeringsplan (AMINAL Afdeling
Natuur & Vlaamse Landmaatschappij 2006).
De structuurdiversiteit op niveau van het totale bos- en natuurcomplex op arme
zandgrond wordt door het in dit beheerplan voorziene beheer verhoogd door een
combinatie van de volgende beheermaatregelen:
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-

vernatting (uitgevoerd in het kader van het natuurinrichtingsproject);
omvormingsmaatregelen in dennenbossen;
ontbossing voor heideherstel;
spontane verbossing van voormalige landbouwgronden;
begrazing van reeds open terreinen, van ontboste of verbossende terreinen;
nietsdoen in spontaan evoluerend inheems loofbos;
exotenbestrijding;
hakhout- en middelhoutbeheer;
kap- en maaibeheer in bosranden en bermen;
kap-, maai- en plagbeheer van heide en heischraal terrein.

De basisinformatie van de beheermaatregelen (met specifieke uitleg per
beheereenheid) is digitaal opgeslagen in een beheerdatabank en kan door de
beheerder worden geraadpleegd op verschillende manieren (tevens cartografisch)
binnen een Windows-omgeving (Microsoft Access for Windows). Het is dan ook
daadwerkelijk de bedoeling dat uitvoering van het beheer door middel van deze
databank gebeurt.
Onderstaande tabellen geven de timing weer van omvormings- en regulier beheer.
Tabel: Timing van omvormingsbeheermaatregelen per doelengroep. Bv. 10-24 betekent van 2010 tot

Groepen dunnen

-

-

-

10-24

-

Hoofdbestr. Am. vogelkers

-

08-09

08-09

08-09

08-09

Houtkanten planten

-

-

09-11

-

09-11

Int. begrazing rund/paard

-

-

08-13

-

-

08-12

-

-

08-12

08-12

Kelder vleermuizen

-

-

09-09

-

-

Kieming in labo

-

-

-

-

08-08

Maaien

-

-

07-13

-

07-13

08-13

-

08-13

-

08-13
08-24

Kaalkap

Maaien boomopslag
Mozaïekstructuurkap

-

-

-

08-24

Nabestr. Am. eik

-

09-09

-

-

-

Nabestr. Am. vogelkers

-

10-12

10-12

10-12

10-12

08-12

-

-

-

08-12

Ontstronken

Beheerplan Stropers
Beheerplan

levensgemeenschappen, structuurrijkdom

gebieden: bijzondere soorten en

Natuurdoelstellingen in open, ± voedselarme

en natuurwaarde

Natuurdoelstellingen in bossen: structuurrijkdom

gebieden: grote structuurrijkdom en diverse fauna

Natuurdoelstellingen in (half)open, voedselrijke

vormen van bosbouw in ere herstellen

Cultuurhistorische doelstellingen: vroegere

dwarse gradiënten

Maatregel

Biodiverse en lichtrijke paden met geleidelijke

2024 (bekeken over de doelengroep).
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Plaggen
-

Rommel opkuisen
09-09
-

08-16
08-16
08-16
08-16
08-16

Streekeigen aanplant
09-11
-

Strooisel afvoeren
08-10

Teeltverschraling
06-10
06-10
-

Zolder vleermuizen
09-09
-

levensgemeenschappen, structuurrijkdom

gebieden: bijzondere soorten en

Natuurdoelstellingen in open, ± voedselarme

en natuurwaarde

Natuurdoelstellingen in bossen: structuurrijkdom

gebieden: grote structuurrijkdom en diverse fauna

Natuurdoelstellingen in (half)open, voedselrijke

vormen van bosbouw in ere herstellen

Cultuurhistorische doelstellingen: vroegere

dwarse gradiënten

Biodiverse en lichtrijke paden met geleidelijke

Maatregel

09-09
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Tabel: Timing van reguliere en niet-criteriumafhankelijke beheermaatregelen per doelengroep. Bv. 10-

Criteria evalueren
Ext. begrazing rund

08-35

08-35

08-35

08-35

08-35

08-35

-

-

-

-

10-35

10-35

Ext. begrazing rund/paard

-

-

-

08-35

-

-

Grachten ruimen

-

-

-

-

-

08-35

Groepen dunnen

-

-

-

-

11-35

-

Hakhoutkap

08-35

08-35

08-35

-

08-35

-

Hakhoutkap lokaal

-

-

-

-

08-35

-

Int. begrazing rund/paard

-

-

-

08-35

-

08-35

Kroonhout verwijderen

-

-

09-35

-

-

-

Lokaal maaien

-

-

-

-

08-35

-

Maaien

-

08-35

-

08-35

-

08-35

Maaien boomopslag

08-35

08-35

-

-

-

-

Maaisel opbrengen

-

-

-

-

-

08-11

-

-

09-35

-

-

-

08-35

08-35

-

08-35

08-35

08-35

Middelhoutkap
Niets doen
Overstaanders planten

-

-

09-35

-

-

-

Plaggen

-

-

-

-

-

08-35

Stootbegrazing

-

-

-

-

08-35

08-35

Stootbegrazing of maaien

-

08-35

-

-

-

08-35

Verwijderen boomopslag

-

-

-

-

-

08-35

Wilgen knotten

-

08-35

-

-

-

-

levensgemeenschappen, structuurrijkdom

gebieden: bijzondere soorten en

Natuurdoelstellingen in open, ± voedselarme

natuurwaarde

Natuurdoelstellingen in bossen: structuurrijkdom en

gebieden: grote structuurrijkdom en diverse fauna

Natuurdoelstellingen in (half)open, voedselrijke

van bosbouw in ere herstellen

Cultuurhistorische doelstellingen: vroegere vormen

dwarse gradiënten

Biodiverse en lichtrijke paden met geleidelijke

landschapselementen en -zichten

Maatregel

Behoud en herstel van historische

35 betekent van 2010 tot 2035 (bekeken over de doelengroep).

Ontheffingen
Algemene ontheffingen
Op de verbodsbepalingen in Art. 35 §2 van het Natuurdecreet zijn ontheffingen gewenst
om:
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1° individuele of groepssporten te beoefenen (in het toegankelijkheidsreglement wordt
recreatief gebruik van het gebied strikt geregeld (zie hoofdstuk 7 en bijlage 23), en
beperkt tot zachte gebruiksvormen);
2° gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten tenzij die nodig zijn voor
het beheer en de bewaking van het reservaat of voor de hulp aan personen in nood;
3° keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk (vb. vangkraal
of tent in kader van happenings rond natuureducatie e.d.);
4° de rust te verstoren (om beheerwerkzaamheden te kunnen uitvoeren) of reclame te
maken op welke wijze ook;
5° in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van
voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te
vangen of te doden; hun eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten,
voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen (om
wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken/exoten te kunnen bestrijden);
6° planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen of planten of vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen
(wetenschappelijk onderzoek/uitvoering van beheerwerkzaamheden);
7° opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te
verrichten, welk werk ook uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het
terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, boven- of
ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en aanplakbrieven te plaatsen;
8° vuur te maken (opbranden van tak- en rijshout bij knotten en hakhoutbeheer) en afval
te storten (maaisel/houtsnippers ed. tijdelijk te mogen stockeren);
9° bestrijdingsmiddelen te gebruiken (behandeling van het kapvlak van exoten met
glyfosaat, nazorg bij exotenbestrijding);
11° het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen (ikv. herstel van een
ecologisch optimale waterhuishouding).
Specifieke ontheffingen
Twee types van ontheffingen worden hier aangevraagd:
- ontheffing van de vergunningsplicht voor ontbossing ten behoeve van
natuurbehoud. Het betreft een kaalkap, gedeeltelijk voorzien binnen
natuurinrichting, gedeeltelijk binnen het beheerplan, tot het bekomen van een
permanente open plek groter dan 3 ha, namelijk in de aaneensluitende
beheereenheden 14C, 14K, L41 en L60, samen 4,33 ha (doelstelling: droge en
natte heide);
- ontheffing van de wijziging van vegetaties (besluit van de Vlaamse regering van
23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu), omwille
van de nieuwe doelstellingen. Hieronder vallen de meeste omvormings- en
sommige reguliere maatregelen, zoals opgesomd in hoofdstuk 4 en met een
jaarplanning in bijlage 17 en bijlage 19.

Tevens dient hier vermeld te worden dat in het kader van natuurinrichting een aantal
ontheffingen zijn verkregen:
- ontheffing verbod tot ontbossing: verkregen op 6 december 2006, met als
bijkomende voorwaarde : ontbossing op de percelen Sint-Gillis-Waas 1e
afdeling sectie B met de nummers 127B (deel) = 12D bosbestand, 62 (deel) =
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-

11A en 248 (deel) = 14K+14L dienen als open plek in functie van natuurbehoud
opgenomen te worden in het bos- en natuurbeheerplan;
ontheffing MER-ontbossing verkregen op 13 december 2006.

Openstelling
In hoofdstuk 7 komt het openstellingsplan van het gebied aan bod. Dit openstellingsplan
voorziet voor de periode 2008-2035 de regeling van onderhoud en toegankelijkheid. De
toegankelijkheid is geregeld via het toegankelijkheidsreglement in bijlage 23, dat ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeentes Stekene en Sint-Gillis-Waas als
politiereglement van de politiezone SInt-Gillis-Waas - Stekene.
Figuur 3.5 maakt integraal onderdeel uit van het toegankelijkheidsreglement. De
gemeentes Stekene en Sint-Gillis-Waas zullen de in het beheerplan opgenomen figuur
7.1, aangaande het afsluiten van openbare wegen, uitwerken in gemeentelijke
aanvullende
reglementen.
Hiernaar
wordt
verwezen
vanuit
het
toegankelijkheidsreglement.
Het onderhoud van de paden bestaat in het jaarlijks verifiëren van de in het
projectuitvoeringsplan en in dit beheerplan beoogde staat van de recreatieve en
educatieve infrastructuur, met inbegrip van de speelzone, en waar nodig meteen
herstellings- of verbeteringswerken uit te voeren, indien mogelijk met dezelfde of althans
even functionele, steeds ecologisch verantwoorde materialen.
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