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2. BEKNOPTE GEBIEDSBESCHRIJVING 

Inleiding 
 

Het reservaat ‘Groot Molsbroek’ is een reservaat dat bestaat uit verschillende deelgebieden die, 

onder andere via de Getijdendurme, met elkaar verbonden zijn en een ecologisch aaneengesloten gebied 

vormen. Het betreffen de deelgebieden Molsbroek (75,6 ha), Hagemeersen (8,3 ha), Molsbergen (8,9 ha) 

en Hamputten (27,2 ha). Het meest gekende deelgebied van het reservaat Groot Molsbroek betreft het 

oorspronkelijke ingedijkte Molsbroek. Deelgebied Molsbroek kent reeds een periode van 50 jaar 

natuurbeheer waaronder 27 jaar als erkend natuurreservaat. In dit deelgebied heeft zich, dankzij het 

langdurig uitgevoerd natuurbeheer, een matuur moerasecosysteem gevormd van rietland, grote 

zeggenvegetaties, natte graslanden, moerasspirearuigtes, vochtig wilgenstruweel en alluviaal elzenbos. 

Het deelgebied Hagemeersen ligt ten zuiden van de Getijdendurme en wordt in het kader van het 

Geactualiseerd Sigmaplan ingericht als wetlandgebied. Het gebied herbergt grotendeels dezelfde 

vegetatietypes als in deelgebied Molsbroek. Het deelgebied Molsbergen betreft een enclave die zich 

binnen het deelgebied Molsbroek bevindt en de afgelopen 22 j beheerd werd door het Agentschap voor 

Natuur en Bos als Vlaams reservaat. Vanaf 2017 werd het natuurbeheer overgenomen door vzw 

Durme. In Molsbergen hebben verschillende voornamelijk droge vegetatietypes zich ontwikkeld op de 

aanwezige rivierduin en zijn tevens enkele plassen aanwezig. Deelgebied Hamputten herbergt een 

diepe waterplas van 22,3 ha oppervlakte en zijn bijhorende oevers. Deze plas werd eind jaren ‘60 

gegraven in het kader van de aanleg van de autostrade E17 en werd ondertussen opgenomen in de IHD-

doelstellingen van het Schelde-estuarium. 

Het vooropgestelde beheer van het reservaat Groot Molsbroek zal kaderen binnen de IHD- 

doelstellingen die voor de verschillende deelgebieden werden vastgelegd: 

 

 Deelgebied Molsbroek: leefgebied voor 1-2 koppels porseleinhoen en 1 koppel roerdomp 

alsook het behoud van de aanwezige habitats (6430_hf, 91E0_vn, 91E0_vm, 3150, rbbmc, rbbmr, 

rbbsf, rbbhc, rbbhf) en het streven naar verbetering van de habitatkwaliteit en uitbreiding van de 

habitatoppervlakte en/of leefgebied voor soorten. 

 Deelgebied Hagemeersen: leefgebied voor 1-2 koppels porseleinhoen (als ruimtebehoevende 

soort in combinatie met deelgebied Molsbroek). 

 Deelgebied Molsbergen: 5 ha 6230_ha/2330_bu (gestabiliseerd ‘grijs’ mosduin met vochtige 

gradiënten 6230_hn). 

 Deelgebied Hamputten: diepe, heldere plas met rietoevers als leefgebied voor 1 koppel 

roerdomp (als ruimtebehoevende soort in combinatie met deelgebied Molsbroek). 

Het beheer dient ook rekening te houden met meeliftende soorten zoals opgenomen in het S-IHD-

rapport (bever, vleermuizen, gevlekte witsnuitlibel, ijsvogel, blauwborst, bruine kiekendief, woudaap, 

purperreiger, waterrietzanger, slob-, krak-, tafel- en bergeend). In de IHD-Z (Schelde-estuarium) zijn 

volgende niet-Europees beschermde soorten opgenomen: rietzanger voor deelgebied Hagemeersen, 

baardmannetje, dodaars, grote karekiet, rietzanger, snor, slobeend en zomertaling voor de Hamputten. 

 

De eigendomsstructuur van de reservaatpercelen in de deelgebieden is als volgt: 

 

 Deelgebied Molsbroek: volledig in eigendom van NV De Vlaamse Waterweg (75,5997 ha). 

 Deelgebied Hagemeersen: (8,2792 ha) heeft reservaatpercelen in eigendom van vzw 

Durme (2,3971 ha) en andere in eigendom van het Agentschap Natuur en Bos (5,8821 ha). 

 Deelgebied Molsbergen: volledig in eigendom van Agentschap Natuur en Bos (8,9029 ha). 

 Deelgebied Hamputten (27,1747 ha): westelijk deel volledig in eigendom van Agentschap 

Natuur en Bos (6,6239 ha), terwijl oostelijk deel (20,5508 ha) een gedeelde eigendom heeft van 

Agentschap voor Natuur en Bos (90 % eigenaar) en gemeente Waasmunster (10 % eigenaar). 
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3. BESCHRIJVING VAN DE VIJF ONDERDELEN VAN HET 

NATUURBEHEERPLAN ‘GROOT MOLSBROEK’ 

Deel 1 Verkenning. 

 

De ingediende verkenningsnota van reservaat Groot Molsbroek werd goedgekeurd op 05/03/2018.  

 

De verkenningsnota maakt deel uit van het natuurbeheerplan. Info over volgende onderwerpen zijn erin 

terug te vinden: 

 

Hoofdstuk 1.1: Algemene beschrijving 

Hoofdstuk 1.2.: Bespreking van de drie functies van het terrein 

Hoofdstuk 1.3: Globaal kader 

Hoofdstuk 1.4: Werkplan inventarisatie 

Hoofdstuk 1.5: Bekendmaking consultatie  

 

De goedgekeurde verkenningsnota is terug te vinden in bijlage 1. 

Deel 2 Inventaris. 

2.1. Beheereenheden en standaardfiches 

 

Het reservaat ‘Groot Molsbroek’ is ingedeeld in 4 deelgebieden: de deelgebied Molsbroek (het 

ingedijkte deel), deelgebied Hagemeersen, deelgebied Molsbergen en deelgebied Hamputten (bijlage 5). 

 

Elk deelgebied werd ingedeeld in beheereenheden (in de tekst afgekort als ‘BE’), dit zijn eenheden 

waarvoor een uniform beheer en uniform natuurdoel werd vastgelegd. In totaal werden 27 

beheereenheden vastgelegd (zie kaart bijlage 5).  Daar met uitzondering voor deelgebied Hagemeersen 

er steeds gerefereerd wordt naar de beheereenheden en niet naar de kadastrale percelen wordt enkel 

voor deelgebied Hagemeersen een connotatie gemaakt naar de kadasternummers bij de bespreking van 

de aangetroffen natuurtypes.  

De inventaris en analyse van de aanwezige actuele natuurtypes van deze beheereenheden werd als volgt 

uitgevoerd: 

 Aan de hand van 35 ingevulde infofiches (zowel standaardfiches van vegetaties als 

kwaliteitsbeoordelingsfiches van aanwezige habitattypes) (bijlage 2). 

 Aan de hand van een (kwantitatieve) beschrijving van de aanwezige natuurwaarden van 

de verschillende deelgebieden (zie hoofdstuk 2.2). 

2.2. Specifieke inventarisaties 

2.2.1 VEGETATIE 

Een belangrijke taak bij de beschrijving van aanwezige natuurwaarden betreft de aanmaak van een 

gebiedsdekkende vegetatiekaart voor zowel het actuele natuurtype, de natuurstreefbeelden als de 

aanwezige habitattypes en -doelen voor heel het reservaat (zie bijlage 5 kaartmateriaal). Er werd dan 

ook veel aandacht besteed om, gebruik makende van BWK-karteringseenheden, habitattypes en info 

over leefgebied van soorten deze info zo correct mogelijk te beschrijven. Bij de bespreking van de 

gekarteerde vegetatie-eenheden werd het voorkomen en de bedekkingsgraad van aanwezige sleutel-, 

verstorings- en trajectsoorten zoveel mogelijk beschreven volgens de beheermonitoringschaalmethode 

(ontwikkeld op INBO door De Meulenaere et al; 2002). Deze manier van werken zorgt er voor dat de 

huidige botanische beschrijving kwantitatief kan geïnterpreteerd worden en goed kan vergelijkt worden 

bij toekomstige monitoringsinitiatieven. Volgende bedekkingsgraden werden daarbij gebruikt: sporadisch 

(1-3 ex), zeldzaam of schaars (4-10 ex), verspreid (11-100 ex), frequent (< 5% bedekking 101-1000 ex), 

talrijk (< 5% bedekking, > 1000 ex), abundant (5-25% bedekking), co-dominant (25-50% bedekking), 
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dominant (> 50 % bedekking). Bij de bespreking van de aanwezige habitattypes en regionaal belangrijke 

biotopen werd getracht deze zoveel mogelijk te evalueren aan de hand van parameters uit de LSVI-

tabellen (Lokale Staat Van Instandhouding). In volgende hoofdstukken wordt per deelgebied de 

aanwezige vegetatieve natuurwaarden besproken. In de tekst en bijhorende tabellen worden de 

vegetatietypes zowel gedefinieerd met BWK-karteringseenheden als met habitatcodes en codes van 

regionaal belangrijke biotopen. Code gh duidt op niet-habitatwaardige noch regionaal belangrijke 

vegetaties. Vele vegetaties worden beschreven als complexen van verschillende BWK-

karteringseenheden. Deze complexen kennen eenzelfde vertaling naar oppervlakte zoals die gebruikt 

wordt bij de Biologische Waarderingskaart (vb: complex van BWK-eenheid 1 + BWK-eenheid 2 = 70 % 

oppervlakte + 30 % oppervlakte).   

Onderstaande tabel bevat de aanwezige Rode Lijstsoorten van de hogere planten anno 2017 voor 

reservaat ‘Groot Molsbroek’. De locatie van deze Rode Lijstsoorten is terug te vinden bij het 

kaartmateriaal in bijlage 5. 

 

Tabel: Aanwezige Rode lijst soorten planten reservaat Groot Molsbroek (2017, 15 RL soorten) 

   

Naam RL-status Locatie in reservaat 

Grote ratelaar Kwetsbaar Begrazingsblok Molsbroek (beperk op rijweg) 

Kikkerbeet Kwetsbaar Sloten + moerasvlakte Molsbroek (algemeen) 

Tormentil Achteruitgaand Westelijk kwelgebonden deel Molsbergen 

Moerasvaren Zeldzaam (zeer zeldzaam) Zuidelijk bosgebied Molsbroek (1 locatie) 

Bruin cypergras Bedreigd Moerasvlakte Molsbroek 

Slijkgroen Bedreigd Moerasvlakte Molsbroek 

Welriekende agrimonie Zeldzaam (zeer zeldzaam) Palingsberg Molsbroek (46 exemplaren) 

Drijvend fonteinkruid Achteruitgaand 1 locatie sloot begrazingsblok Molsbroek 

Schildereprijs Zeldzaam (vrij zeldzaam) Begrazingsblok Molsbroek (naast Muizemeers) 

Akkerandoorn Kwetsbaar Molsbroekdijk Molsbroek 

Hondsviooltje Kwetsbaar Westelijk deel rivierduin Molsbergen 

Eikvaren spec. Achteruitgaand Molsbroekdijk Molsbroek 

Stippelvaren Zeldzaam (zeer zeldzaam) Westelijk kwelgebonden deel Molsbergen 

Mattenbies Kwetsbaar Begrazingsblok Molsbroek (op 1 plek langs sloot) 

Grasklokje Achteruitgaand Molsbergen, slechts enkele exemplaren 

 

2.2.1.1. Deelgebied Molsbroek 

In het verleden werd de vegetatie van deelgebied Molsbroek reeds 5 maal intensief (gebiedsdekkend) 

geïnventariseerd en geëvalueerd. Dit gebeurde bij de opmaak van het beheerplan in 1971 (Quintelier) bij 

een eerste evaluatie in 1985 (Verboven), in het 1ste monitoringrapport in 2004 (Audenaert T. & Van 

Rompu W.), het 2e monitoringrapport van 2009 (De Smet G.) en het 3e monitoringrapport van 2014 

(Scheldeman K.). Het gedetailleerde monitoringrapport van 2014 dient als basis voor de beschrijving van 

de actuele natuurwaarden van deelgebied Molsbroek en een deel van deelgebied Hagemeersen en is als 

bijlage 3 terug te vinden in dit dossier. In de periode 2015-2017 werden evenwel aanvullende 

monitoringinitiatieven uitgevoerd welke aanleiding gaven tot een beperkte update van de actuele 

vegetatietypes en natuurstreefbeelden. Aanvullende info van de actuele vegetatieve natuurwaarden, 

volgend op het monitoringrapport 2014, wordt hieronder in het kort beschreven:  

 Het deelgebied Molsbroek herbergt anno 2017 11 Rode Lijst-soorten wat betreft hogere 

planten, nl. grote ratelaar, kikkerbeet, moerasvaren, bruin cypergras, slijkgroen, 

welriekende agrimonie, eikvaren spec., drijvend fonteinkruid, schildereprijs, 

mattenbies en akkerandoorn. Vooral het algemeen voorkomen van Rode Lijst- en habitat 

3150-kensoort kikkerbeet in het slotensysteem van de begrazingsblok (BE 7) en in mindere 

mate in de moerasvlakte is daarbij vermeldenswaardig. Onderstaande figuur geeft een 

gedetailleerd beeld van de plekken in deelgebied Molsbroek waar kikkerbeet werd aangetroffen 

(puntlocatie: >10 ex, dunne lijn: > 100 ex, dikke lijn: > 1000 ex.). 
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  Figuur: Aanwezigheid van kikkerbeet in deelgebied Molsbroek (anno 2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De rietvegetatie in beheereenheid moerasvlakte (BE 9) breidde eveneens in 2017 verder uit. De 

ondertussen 4 uitgevoerde rietinventarisaties afgelopen 50 j geven volgende resultaten: 

o In 1970 werd slechts een oppervlakte van 0,1 ha riet opgemeten. 

o In 1985 werd een uitbreiding tot 0,5 ha riet vastgesteld. 

o In 2012 werd een duidelijke toename vastgesteld tot 2,5 ha riet vastgesteld. 

o In 2017 werd met gebruik van een drone een rietoppervlakte van 4,5 ha opgemeten. 

o In de toekomst wordt verwacht dat de rietoppervlakte nog met minstens 2,5 ha tot een 

totale rietoppervlakte van 7 ha zal kunnen uitbreiden. 

Figuur: Rietuitbreiding in beheereenheid moerasvlakte (BE9) 1970-2017: 

1970       1985 

 
 

2012       2017 
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 In site Palingsberg (BE 16) werd in de periode 2014-2017 een intensief verschralend maaibeheer 

uitgevoerd waardoor het actueel natuurtype evolueerde van cp ha° naar ha cp of rbbha gh 

(zie bijlage 2: standaardfiche grasland en fiches kwaliteitsbeoordeling rbbha Palingsberg). Er werd 

namelijk een sterke toename vastgesteld in bedekking van schapenzuring (van talrijk naar co-

dominant) en een afname in bedekking van adelaarsvaren. 

 De loofhoutaanplant in site Rozendonk werd in 2015 samen met personeel van het INBO 

(Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) opnieuw geëvalueerd. Wegens het ontbreken van 

kenmerkende sleutelsoorten in de kruidlaag werd het actueel natuurtype aangepast van vn naar 

de nieuwe karteringseenheid na (oude aanplant) en gh (geen habitat).  

 De finale updates van de kaarten met actueel natuurtype en natuurstreefbeelden 

zijn terug te vinden in bijlage 5 van dit beheerplan. Deze kaarten bevatten namelijk nog 

enkele kleine aanpassingen tegenover de kaartversies die aanwezig zijn in het monitoringrapport 

van 2014 (bijlage 3) en de verkenningsnota (bijlage 1).  

Wat betreft de natuurstreefbeelden werden voor deelgebied Molsbroek, volgend op het in 2014 

gepubliceerde monitoringrapport en mede in overleg met het ANB, volgende wijzigingen 

doorgevoerd: 

 In het noordelijk bosgebied werd het natuurstreefbeeld van een verbossend rietveld (gelegen in 

beheereenheid 12 of BE12) gewijzigd van vm vn naar mr mrb. Deze wijziging werd uitgevoerd 

ikv de creatie van leefgebied voor IHD doelsoort roerdomp. 

 Het rietveld (gelegen in beheereenheid 12 of BE12) ter hoogte van het ‘Groot gat’ krijgt een 

natuurstreefbeeld van mr hft i.p.v. het vroegere hft. De reden daartoe is dat rietvegetatie 

gewenst is i.f.v IHD doelsoort roerdomp en het uitgevoerd beheer van afgelopen jaren 

aangetoond heeft dat de ontwikkeling van rietvegetatie een meer haalbaar natuurdoel is dan de 

ontwikkeling van moerasspirearuigte. 

 In deelzone zuidelijk groot rietveld (gelegen in beheereenheid 12 of BE12) werden 

natuurstreefbeelden hr (op dijkje) en vn (rij zwarte elzen langs ringsloot) toegevoegd aan 

natuurdoel mr. In het kader van het herstel van het gebied zuidelijk groot rietveld (zie deel 4 

beheermaatregelen) wordt namelijk voorzien om het desbetreffende dijkje en rij zwarte elzen af 

te graven respectievelijk te kappen.  

 In het natste gedeelte van de begrazingsblok wordt het natuurstreefbeeld gewijzigd van hft mc 

k(ae) naar mc hft k(ae). De reden daartoe zijn de aanwezige zeer natte hydrologische 

condities en de nauwelijks gewijzigde dominantie van grote zeggenvegetatie afgelopen jaren.   

2.2.1.2. Deelgebied Hagemeersen 

Deelgebied Hagemeersen is het enige deelgebied waar tijdens de beschrijving van het actueel natuurtype 

nog gerefereerd wordt naar de kadasterpercelen. Deze kadasterpercelen zijn terug te vinden in de 

onderstaande figuur. 

In het verleden werd de vegetatie van een deel van deelgebied Hagemeersen reeds 3 maal intensief 

(gebiedsdekkend) geïnventariseerd en geëvalueerd. Het actueel natuurtype van de reeds erkende en in 

2014 gemonitorde reservaatpercelen is niet gewijzigd.  

Het actueel natuurtype voor de sedert 2017 in beheer genomen percelen in deelzone Hagemeersen-

West (beheereenheden 1 en 2 of BE 01 en BE 02) zijn: hp kbs (percelen 791/D en 789/C), hpr 

(percelen 796/C, 797/B, 795, 798, 801/B, 802/B,803/B, 804/B, 799 en 800/A) en mr° (percelen 809/E en 

809/02A) en herbergen voorlopig een lage natuurwaarde. 

De sedert 2017 in beheer genomen percelen in site Hagemeersen-Oost (BE 04, BE 05 en BE 06) hebben 

een interessanter actueel natuurtype die gelijkaardig is aan het natuurtype van de reeds langer in 

natuurbeheer zijnde erkende reservaatpercelen, hun actueel natuurtype (zie bijlage 2: standaardfiche 

graslanden Hagemeersen-Oost) betreft: mcb mr° (perceel 819), hc° mc (percelen 821/A, 818 en 820), 

mc hc° (deel perceel 814/B) en mr (deel perceel 814/B).  

Het natuurstreefbeeld van reeds in Hagemeersen-Oost aanwezige erkende reservaatpercelen 816/A en 

821/B werden gewijzigd van mc hc naar hc mc, terwijl percelen 822/A, 823/A en 824/A en nieuw 

natuurstreefbeeld mc hc kregen in plaats van mc mr. De reden van de wijziging van het natuurdoel 

komt er door de vaststelling dat er recent meer dottergraslandkensoorten in het gebied Hagemeersen-

Oost werden aangetroffen en dat het maaibeheer intensiever werd uitgevoerd afgelopen jaren.  
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Figuur: Voorgedragen kadastrale percelen van Deelgebied Hagemeersen. 

 
 

2.2.1.3. Deelgebied Molsbergen 

Deelgebied Molsbergen is reeds sedert 1995 in natuurbeheer door het Agentschap voor Natuur en Bos. 

In 1995 zijn enkele belangrijke herstelmaatregelen uitgevoerd zoals het slopen van alle illegale gebouwen, 

het (grotendeels) verwijderen van gestorte materialen en het kappen van bomen die na 1975 geplant 

zijn. Tot eind 1995 waren twee private visclubs actief in het gebied. De vijvers werden afgevist, waarna 

hengelen verboden werd. In de winter van 2005 werd een sparrenbestand in het centrum van het gebied 

gekapt waarbij het strooisel eveneens afgegraven werd.  

Voor de open graslandgedeeltes werd vanaf 1995 een verschralend maaibeheer van 1 tot 2 

maaibeurten/jaar uitgevoerd met afvoer van maaisel, terwijl voor de bosdelen hoofdzakelijk een 

nulbeheer werd ingesteld. Dit beheer werd sedert 2017 door vzw Durme overgenomen. 

Het deelgebied Molsbergen herbergt anno 2017 5 Rode Lijst-soorten wat betreft hogere planten, nl. 

hondsviooltje, tormentil, grasklokje, stippelvaren en eikvaren spec. 

BOTANISCHE BESCHRIJVING GRASLAND OP RIVIERDUIN (beheereenheid 18) 

Het 5 ha grote graslanddeel kan anno 2017, mede dankzij het reeds >20 j door het ANB uitgevoerd 

maaibeheer beschouwd worden als botanisch goed ontwikkeld. Op de rivierduin hebben zich 

voornamelijk droge graslandtypes ontwikkeld. In de randzones zijn evenwel lagergelegen delen aanwezig 

die in beperkte mate onderhevig zijn aan kwelinvloeden en een iets vochtiger graslandtype herbergen.    

Vooral de aanwezigheid en bedekking van een aantal minder algemene tot zeldzame kensoorten is 

opmerkelijk, waardoor kan geconcludeerd worden dat de staat van instandhouding van de graslanden 

van Molsbergen meestal gunstig is. Minder eenvoudig was het om de graslandtypes in specifieke 

vegetatie- en habitattypes in te delen. In het graslanddeel werden namelijk zowel kensoorten van 

soortenrijk struisgrasland (ha of 6230_ha), droog heischraal grasland (hn of 6230_hn), 

buntgrasverbond (hac of 2330_bu) als dwerghaververbond (hat of 2330_dw) aangetroffen. Voor 

de weergave van de actuele natuurtypes werden dan ook meestal complexen van verschillende 

graslandtypes gebruikt om de botanische realiteit van ter plaatse weer te geven. De resultaten van de 

door vzw Durme uitgevoerde BWK- en habitatkartering is grotendeels gelijkaardig aan deze van de in 

2015 uitgevoerde kartering door personeel van het INBO, niettemin wordt de botanische ontwikkeling 

van de graslanden iets hoger ingeschat. Gemeenschappelijke kenmerken met de INBO  kartering is dat 

soortenrijk struisgrasland (ha of 6230_ha) als het meest voorkomend graslandtype beschouwd wordt en 
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dat het dwerghaververbond uiteindelijk niet weerhouden werd als karteringseenheid daar dit 

vegetatietype steeds in complex met het meer bedekkende buntgrasverbond (gezien de hoge bedekking 

van korstmosvegetatie) aanwezig was. 

Globaal gezien kan geconcludeerd worden dat het westelijk deel van Molsbergen het botanische best 

ontwikkelde graslandbiotoop herbergt. Volgende graslanddelen scoren botanisch minder goed: het 

oostelijk sterk vergraven en verboste deel (ha hrb cp bet of rbbha gh), het zuidelijk en lagergelegen 

voormalig akkertje (hp* cp of gh) en het noordelijk gelegen ‘konijnenveld’ (opgenomen in complex ha 

hac of 6230_ha 2330_bu). De vegetatie van het in 2005 gekapte sparrenbos kende na jaren van ‘matige’ 

botanische ontwikkeling de afgelopen 3 jaar een gunstige evolutie waarbij vooral de sterke toename van 

bedekking met korstmossen vermeldenswaardig was.  

Belangrijk om melden is dat anno 2017 noch struikheide noch gewone dopheide werden aangetroffen in 

Molsbergen. Habitattypes 2310 (psammofiele heide op landduin), 4030 (droge Europese heide) en 4010 

(Noord-Atlantische vochtige heide) zijn dan ook habitattypes die niet aanwezig zijn in Molsbergen en er 

wordt ook niet verwacht dat ze er zich (snel) zullen ontwikkelen.  

 

Westelijke zone gedeeltelijk onder kwelinvloed: 

In het westelijk gedeeltelijk onder kwelinvloed zijnde deel werden naast aanwezige Rode lijstsoorten 

tormentil (verspreid), stippelvaren (zeldzaam) en hondsviooltje (talrijk) eveneens volgende 

kensoorten van diverse graslandtypes aangetroffen:  

Vroege haver (talrijk), gewoon struisgras (talrijk), zandstruisgras (talrijk), liggend hertshooi 

(verspreid), echt duizendguldenkruid (talrijk), schapenzuring (talrijk), gewone veldbies (talrijk), 

mannetjesereprijs (talrijk), kruipganzerik (verspreid), klein vogelpootje (verspreid), 

koningsvaren (verspreid, 70-tal exemplaren), dubbelloof (verspreid), gewoon haarmos (abundant), 

liggend vetmuur (verspreid), liggend walstro (frequent) en pilzegge (talrijk). In de laagstgelegen 

delen werd moerasbasterdwederik (zeldzaam), gewone brunel (talrijk) en moeraswalstro 

(talrijk) aangetroffen. Gezien de variabiliteit van aanwezige kensoorten werd als actueel vegetatietype 

een complex van ha hn° en habitattype 6230_ha 6230_hn voor deze zone vooropgesteld. Er zijn 

namelijk zowel kensoorten typisch voor droge soortenrijke struisgraslanden (klein vogelpootje, gewoon 

struisgras, schapenzuring, gewone veldbies, liggend hertshooi) als voor het iets vochtiger heischraal 

grasland (zandstruisgras, liggend walstro, tormentil, hondsviooltje, mannetjesereprijs, pilzegge) aanwezig. 

Gezien de diagnostische kensoorten borstelgras en tandjesgras vooralsnog niet werden aangetroffen in 

het heischraal graslandtype werd deze als minder ontwikkeld beschouwd (hn°).  

Na het uitvoeren van lokale ondiepe plagwerken (tot maximum 10 cm diepte) wordt voorzien dat 

heischraal grasland hn of 6230_hn zich beter zal kunnen ontwikkelen en uiteindelijk het 

natuurstreefbeeld zal bepalen.  

 

Actueel natuurtype: ha hn° (6230_ha 6230_hn) 

Natuurstreefbeeld: hn (6230_hn) 

 

Westelijke zone op droge rivierduin: 

Het graslandtype dat zich ontwikkeld heeft op het westelijk deel van de droge rivierduin is eveneens 

botanisch goed ontwikkeld en kan geklasseerd worden als een graslandtype met kenmerken van zowel 

soortenrijk struisgrasland (ha of 6230_ha) als buntgrasverbond (hac of 2330_bu). Volgende kensoorten 

werden er aangetroffen: 

Dominant: kortsmossen spec. 

Abundant: vroege haver 

Talrijk tot lokaal abundant: mannetjesereprijs, hondsviooltje, adelaarsvaren, braam 

Talrijk: schapenzuring, gewone veldbies, ruig haarmos, zandstruisgras 

Frequent: zandzegge (1 plek abundant), valse salie, pilzegge 

Verspreid: klein vogelpootje 

 

Wat betreft soortenrijke struisgraslanden werden kensoorten gewone veldbies, klein vogelpootje, 

mannetjesereprijs, en schapenzuring aangetroffen terwijl het buntgrasverbond gekenmerkt werd 

door aanwezige kensoorten zandstruisgras, vroege haver, zandzegge, ruig haarmos en 

korstmossen spec.  In deze zone was het soms moeilijk om te bepalen welk graslandtype meest 

aanwezig was. Uiteindelijk werd dezelfde volgorde van ha hac (soortenrijk struisgrasland meer aanwezig 
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dan buntgrasverbond) conform de karteringsresultaten van het INBO gevolgd. Niettemin werd de 

biologische waardering (zeer waardevol) voor die zone iets hoger ingeschat dan de door het INBO 

vastgelegde waardering (complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen). Interessant is dat de 

korstmossenbedekking in het westelijke, droge en grondwateronafhankelijke deel rivierduin 

dominant (> 50 %) is. Ook de exoot grijs kronkelsteeltje wordt er aangetroffen echter in beperkte 

mate. Minder interessant is dat de diagnostische kensoort buntgras voor het buntgrasverbond (hac of 

2330_bu), vooralsnog niet werd aangetroffen in Molsbergen. Ook het feit dat de oppervlakte kaal zand 

vrij beperkt is (slechts enkele tientallen m2 aanwezig rond konijnenholen) verklaart waarom de 

structuurkenmerken van habitattype 2330_bu als ‘meestal ongunstig’ geklasseerd werden (zie bijlage 2: 

kwaliteitsbeoordeling 2330_bu). In het noordelijk gelegen deel ‘konijnenveld’ werd door overmatige 

betreding tijdens gidsbeurten een recent een botanische achteruitgang vastgesteld (minder bedekking 

met schapenzuring en korstmossen). Door het terugschroeven van de betreding en spelactiviteiten 

tijdens gidsbeurten zal getracht worden deze botanische achteruitgang stop te zetten.  

 

Actueel natuurtype: ha hac (6230_ha 2330_bu) 

Natuurstreefbeeld: ha hac (6230_ha 2330_bu) 

 

Centrale zone op gekapt dennenbos: 

Het grasland dat zich ontwikkelde op het vlakke in 2005 ontboste deel kende na de eindkap van de 

sparren en het verwijderen van de strooisellaag slechts een matige botanische ontwikkeling. Afgelopen 3 

jaar kon evenwel een gunstige botanische evolutie vastgesteld worden. Ondanks het feit dat Rode 

lijstsoort hondsviooltje vooralsnog niet voorkomt, bramen en exoot grijs kronkelsteeltje elk nog een 

bedekking van > 10 % halen en plekken met kaal zand nauwelijks voorkomen werden recent volgende 

positieve evoluties vastgesteld: 

 De bedekking met korstmossen varieert tussen 25% en 35 % en is fel toegenomen. 

 De bedekking met adelaarsvaren neemt dankzij het maaibeheer af. Deze vroeger dominante soort 

haalt slecht nog een gemiddelde bedekking van 15 %. Enkel in de rand worden nog hoge 

bedekkingen aangetroffen. 

 Mannetjesereprijs lijkt toe te nemen en werd verspreid aangetroffen. 

 Vroege haver komt ondertussen abundant voor.  

Ondanks de nog aanwezige verstoringsindicatoren werd deze zone gekarteerd als een grasland met 

kenmerken van zowel soortenrijk struisgrasland als minder ontwikkeld buntgrasverbond (ha hac° of 

6230_ha 2330_bu). Volgende plantensoorten werden er aangetroffen: 

Co-dominant: kortsmossen spec. 

Abundant: vroege haver, braam, grijs kronkelsteeltje, adelaarsvaren 

Talrijk tot lokaal abundant: pilzegge 

Talrijk: Sint-Janskruid, ruig haarmos, zandstruisgras 

Frequent: klein vogelpootje, schapenzuring, zandzegge, gewone veldbies, valse salie 

Verspreid: mannetjesereprijs, tijmereprijs, kleine leeuwenklauw 

 

Een kleine onder (beperkte) kwelinvloed zijnde lagere zone van de site ‘gekapt dennenbos’ werd als ha 

hn° gekarteerd. Naast het frequent voorkomen van kruipganzerik betreft het eveneens een nieuwe 

vindplaats voor koningsvaren (2 ex.) en dubbelloof (1 ex.).  

Interessant om te melden is dat net ten noorden van de site ‘gekapt dennenbos’ zich de laatste 

standplaats van Rode lijstsoort grasklokje bevindt.  

Wat betreft toekomstig natuurdoel wordt verwacht dat de positieve botanische evolutie zich in de 

komende jaren verder zal zetten. 

 

Actueel natuurtype: ha hac° (6230_ha 2330_bu) 

Natuurstreefbeeld: ha hac (6230_ha 2330_bu) 

 

Zuidelijk lagergelegen graslandje op voormalig akker: 

Dit grasland is waarschijnlijk door zijn verleden als akker het botanische minst ontwikkeld grasland van 

deelgebied Molsbergen en werd als hp* cp (habitattype: gh) gekarteerd. Adelaarsvaren haalt er nog een 

dominante bedekking en kortmossen werden er niet aangetroffen.  
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Volgende plantensoorten zijn er aanwezig: 

Dominant: adelaarsvaren 

Abundant: kruipende boterbloem, moeraswalstro 

Talrijk tot lokaal abundant: braam, kale jonker, gestreepte witbol 

Talrijk: waterpeper, gewoon reukgras, schapenzuring 

Frequent: mannetjesereprijs, gewone brunel 

Verspreid: grote kattenstaart, opslag berk, valse salie, zilverschoon 

 

Wat betreft toekomstige botanische evolutie is het moeilijk in te schatten in hoeverre het verschralend 

maaibeheer snel tot positieve resultaten zal leiden. Daarom wordt voorzien om in die zone eveneens 

plagwerken uit te voeren om zodoende sneller voedselarme condities te bereiken. Als toekomstig 

natuurdoel wordt voorzien dat na de plagwerken net als in het meer westelijk gelegen (gedeeltelijke) 

kwelgebied een heischraal grasland (hn) zich zal ontwikkelen.   

 

Actueel natuurtype: ha hn° (6230_ha 6230_hn) 

Natuurstreefbeeld: hn (6230_hn) 

  

Oostelijke sterk vergraven zone:     

Deze zone is in het verleden heel sterk onderhevig geweest aan vergravingen en depositie van 

gebiedsvreemd bodemmateriaal zoals teelaarde en gips. 

Ondanks het ontbreken van zeldzamere kensoorten zoals mannetjesereprijs, hondsviooltje, 

korstmossen spec. en het voorkomen van veel verstoringsindicatoren komen niettemin enkele 

interessante kensoorten van soortenrijk struisgrasland voor. De zone werd dan ook als ha hrb cp bet 

(habitattype: rbbha gh) gekarteerd.  

Enkele plantensoorten die werden aangetroffen zijn (*= kensoort voor rbbha): 

Dominant: braam (enkel randen)  

Abundant: gewoon haakmos, adelaarsvaren 

Talrijk tot lokaal abundant: jacobskruiskruid 

Talrijk: zandzegge*, Sint-Janskruid*, tengere zandmuur, zachte ooievaarsbek, schapenzuring*, gewone 

smeerwortel, grote brandnetel 

Frequent: duizendblad*, kleine leeuwentand*, kruipganzerik* (lokaal co-dominant)  

Verspreid: gewone reigersbek*, akkerdistel, gewone brunel, ruw vergeet-mij-nietje 

 

Op de niet verwijderde teelaardeberg werden eveneens rbbha tot zelf habitatkensoorten aangetroffen. 

Zo werden naast Sint-Janskruid (talrijk), klein vogelpootje (frequent), pilzegge (verspreid), schapenzuring 

(frequent), valse salie (verspreid), vroege haver (verspreid) eveneens korstmossen in lage bedekking 

(maximum 5 %) aangetroffen. 

De aanwezige boomopslag betreft voornamelijk ruwe berk en enkele solitaire zomer- en wintereiken. 

Van de berken zal conforme het beheerplan 60 % gekapt worden om zodoende het open 

graslandkarakter te herstellen en het vooropgestelde natuurdoel ha (6230_ha) beter te kunnen halen. 

 

Actueel natuurtype: ha hrb cp bet (rbbha gh) 

Natuurstreefbeeld: ha (6230_ha) 

BOTANISCHE BESCHRIJVING BOSSEN MOLSBERGEN (beheereenheid 19 en 20) 

Het 2,4 ha grote centraal gelegen loofbosgedeelte van Molsbergen werd (in tegenstelling tot de ’n kb’ 

kartering van het INBO) als qs° gekarteerd. Er werd eveneens een kwaliteitsbeoordelingsfiche voor 

habitattype 9120 opgemaakt. Het aantal aangetroffen kruidachtige sleutelsoorten van dit habitattype is 

duidelijke te weinig om een gunstige beoordeling te krijgen, de bedekking met sleutelsoorten is echter 

wel gunstig. Ook de bosstructuur is gunstig. Het als qs° (zuur eikenbos) gekarteerde deel herbergt 

eveneens de (semi) oud-bosplanten adelaarsvaren en pilzegge.  De noordkant van het bos (tegen de 

Molsbroekdijk) is vochtiger dan de zuidkant.  

In de kruidlaag werden volgende plantensoorten aangetroffen: 

Dominant: valse salie 

Abundant tot lokaal co-dominant: adelaarsvaren  

Abundant: brede stekelvaren, gewone vlier, hondsdraf 
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Talrijk: drienerfmuur, grote brandnetel, braam 

Frequent: rankende helmbloem 

Verspreid: mannetjesereprijs, mannetjesvaren 

Zeldzaam: kamerfoelie (1ex), spork (enkele ex.), pilzegge 

 

De boomlaag wordt gekenmerkt door een aanwezigheid van ruwe berk (dominant), zomereik (slechts 

enkele ex.), tamme kastanje, Canadapopulier (noordkant), zwarte els (slechts enkele ex.), gewone 

esdoorn, beuk, hazelaar, schietwilg, gewone lijsterbes, linde spec. en de exoot valse acacia (abundant). In 

het bos werden alle groeiklassen aangetroffen, klasse ‘zeer dik hout’ is dus eveneens beperkt aanwezig. 

Het aandeel dood hout wordt op 5 a 7 % geschat. In het bos wordt eveneens een opvallende rijkdom 

aan paddenstoelen aangetroffen. 

 

Actueel natuurtype: qs° (9120) 

Natuurstreefbeeld: qs (9120) 

 

In deelgebied Molsbergen zijn naast het 2,4 ha grote centrale bosdeel eveneens nog andere minder 

ontwikkelde bosgebiedjes aanwezig met volgende actuele natuurtypes: ppmb, na, vr, khcas, sf, ppmb.  

BOTANISCHE BESCHRIJVING VIJVERS MOLSBERGEN (beheereenheid 22) 

De 2 grote vijvers werden gekarteerd als ae kbgml. Wegens het ontbreken van 3150 kensoorten, zoals 

kikkerbeet, konden de vijvers echter niet als habitatwaardig (gh) gekarteerd worden. De 

onderwaterplantenvegetatie wordt gedomineerd door gedoornd hoornblad. Kikkerbeet, die heel 

talrijk aanwezig is in deelgebied Molsbroek werd vooralsnog aangetroffen in de vijvers van deelgebied 

Molsbergen. De oeverzones van de 2 vijvers zijn anno 2017 volledig verbost (kbgml). In het kader van 

toekomstig beheer wordt voorzien dat 60 % van de aanwezige bomen in de oeverzone gekapt zullen 

worden (kbgml°). Op die manier zal meer zonlicht en minder bladval de vijvers kunnen bereiken. Voor 

elke vijver zal eveneens ikv een éénmalige inrichting een deel oeverzone ontbost en natuurlijk 

afgeschuind worden. Ook kan geopteerd worden om habitat 3150-sleutelsoort kikkerbeet welke 

overvloedig voorkomt in deelgebied Molsbroek te introduceren in de heringerichte vijvers. Als 

toekomstig natuurdoel wordt na de herinrichting voorzien dat het habitat 3150 zich zal kunnen 

ontwikkelen in de vijvers.   

 

Actueel natuurtype: ae kbgml (gh) 

Natuurstreefbeeld: ae kbgml° (3150) 

 

De twee in het bosgebied gelegen bosvijvertjes werden als ae° respectievelijk aer gekarteerd. Zij 

worden de natuurstreefbeelden- en habitatkaart opgenomen in de boshabitat. 

2.2.1.4. Deelgebied Hamputten 

BOTANISCHE BESCHRIJVING PLAS HAMPUTTEN (beheereenheid 24) 

De 22,3 ha grote plas werd als diepe plas met zachthellende oever en oevervegetatie gekarteerd (apo). 

Ook het INBO gebruikte deze karteringseenheid tijdens een 1999 uitgevoerde BWK-kartering. Wegens 

het ontbreken van geschikte sleutelsoorten voor habitattype 3150 (zoals kikkerbeet, krabbenscheer, 

verschillende soorten fonteinkruid,…) en habitattype 3140 (abundante aanwezigheid van Chara-

vegetaties) kon geen habitattype (gh) aan de plas toegekend worden. Er werd daarom enkel een 

standaardfiche voor stilstaande wateren en geen kwaliteitsbeoordeling voor open water habitat ingevuld.  

De aangetroffen waterplanten in de ondiepere oeverzones van de plas anno 2017 betroffen: 

Abundant: smalbladige waterpest (exoot), schedefonteinkruid 

Talrijk: gekroesd fonteinkruid (lokaal, 1 plek ten oosten van met steenpuin opgehoogd schiereiland)  

Frequent: Chara spec. (geen duidelijk beeld hoe talrijk kranswieren in diepere zones aanwezig zijn)  

Zeldzaam: gele plomp (1 plek met 10 ex. aan doorgang tussen kleine en grote plas) 

 

Wat betreft de botanische eigenschappen van de diepere delen van de plas wordt niet verwacht dat 

deze tijdens de duur van het beheerplan (24j) sterk zullen wijzigen. Voor de reeds ondiepe oeverzones, 

de extra gecreëerde ondiepe zones na de herinrichtingswerken (zie hoofdstuk 4 beheermaatregelen) en 
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na de introductie van plantensoort kikkerbeet uit deelgebied Molsbroek, wordt verwacht dat het 

instellen van ae (habitattype 3150) als natuurstreefbeeld haalbaar moet zijn voor de ondiepe zones 

van de plas. Als natuurstreefbeeld wordt dan ook apo ae (gh 3150) vastgelegd voor de plas 

Hamputten, waarbij apo verwijst naar de diepere delen van de plas (70 % van de oppervlakte) en ae naar 

de ondiepe oeverzones en toekomstige verontdiepte delen (30 % van de oppervlakte). 

 

Actueel natuurtype: apo (gh) 

Natuurstreefbeeld: apo ae (gh 3150) 

BOTANISCHE BESCHRIJVING VLINDERBERM (beheereenheid 23) 

De vlinderberm ligt tussen de Hamstraat en de oostelijke oever van de Hamputten. De vlinderberm 

wordt, na het uitvoeren grondige opslagverwijdering, sedert 2013 beheerd als grasland onder 

sinusmaaibeheer. Sinusmaaibeheer is een vorm van maaibeheer die ontwikkeld werd binnen vzw Durme 

en ondertussen meer en meer overgenomen wordt door andere natuurbeheerders in Vlaanderen en 

Nederland. Het is een specifieke vorm van gefaseerd maaien waarbij naast een intensief gemaaid 

‘sinuspad’ andere delen van het grasland extensiever gemaaid worden en dit voornamelijk in functie van 

macro-invertebraten. Door het uitgevoerde sinusmaaibeheer blijven namelijk steeds verschillende 

groeifasen van het grasland aanwezig wat ideaal is voor veel insecten en andere ongewervelden. 

Botanisch bevat de vlinderberm zowel typische plantensoorten voor droge als nattere habitats. 

Daardoor was het moeilijk om een duidelijk vegetatietype aan het grasland toe te kennen. Wegens het 

onvoldoende aanwezig zijn van diagnostische sleutelsoorten kon evenmin een habitattype noch regionaal 

belangrijk biotoop toegekend worden aan het grasland. Niettemin is het grasland dankzij het uitgevoerde 

sinusmaaibeheer en het verwijderen van de wilgenopslag in de beginfase botanisch gunstig geëvolueerd 

en verrassend soortenrijk te noemen.  

Volgende (dicotyle) plantensoorten werden er aangetroffen:     

Abundant: witte klaver  

Talrijk tot abundant: wilde peen, moerasrolklaver 

Talrijk: jacobskruiskruid, voederwikke, heelblaadjes, duizendblad, koninginnenkruid, smalle weegbree 

Frequent: Sint-Janskruid, gewone brunel, klein streepzaad, scherpe boterbloem, vierzadige wikke, 

zilverschoon, hopklaver, gewoon biggenkruid, boerenwormkruid 

Verspreid: brede wespenorchis, valse voszegge, grasmuur, hazenpootje, gevleugeld helmkruid, 

kruldistel, kantig hertshooi, grote kattenstaart, zaailing eik. 

 

Als aanwezige exoten werd enkel een vlek van 5 m2 late guldenroede aangetroffen. Deze vlek werd in 

2017 bestreden. 

Wat betreft grassen werden volgende soorten met hun desbetreffende bedekking aangetroffen: rood 

zwenkgras (5%), gewoon struisgras (25%), glanshaver (15%), duinriet (10%), riet (10%), gestreepte witbol 

(20%), tweerijige zegge (< 5%), gewoon langbaardgras (15%), zachte dravik (< 5%), veldbeemdgras (< 

5%), gewoon reukgras (< 5%), hazenzegge (< 5%), gewone kropaar (< 5%). 

Door het verleden als verbossend gebied en de gefaseerde vorm van maaibeheer is houtige opslag 

eveneens talrijk aanwezig in het grasland. Daarom werd het grasland gekarteerd als hub hfb hab 

(habitattype gh). Daar deze houtige opslag interessant is als schuilplaats voor ongewervelden wordt deze 

ook in het natuurdoel opgenomen en wordt als natuurstreefbeeld hub hfb hab vastgelegd.   

De vlinderberm is anno 2017 reeds een interessant biotoop voor dagvlinders (zie bijlage 4). Vandaar dat 

voor de vlinderberm een aanvullende beheersubsidie (pakket 6 i.k.v. verbetering van soorten uit 

ecoprofiel 2, met name dieren van structuurrijke graslanden) zal worden aangevraagd om het 

sinusmaaibeheer te kunnen blijven uitvoeren.  

 

Actueel natuurtype: hub hfb hab (gh) 

Natuurstreefbeeld: hub hfb hab (gh) 

 

BOTANISCHE BESCHRIJVING NOORDELIJK WILGENBOSJE (beheereenheid 26) 

Het bosje bevindt zich vooralsnog in het pioniersstadium en vertoont weinig variatie in leeftijd van de 

aanwezige bomen (hoofdzakelijk groeiklassen 3 en 4 aanwezig). De boomlaag bestaat voornamelijk uit 

schietwilg en in mindere mate uit ruwe berk. De struiklaag wordt gedomineerd door gewone vlier. In de 
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kruidlaag wordt voorlopig enkel grote brandnetel, kleefkruid en hondsdraf aangetroffen. Het aandeel 

dood hout wordt op 6 a 8 % geschat. 

 

Actueel natuurtype: sz (gh) 

Natuurstreefbeeld: sf (rbbsf) 

 

BOTANISCHE BESCHRIJVING ‘Met bouwmaterialen opgehoogd schiereiland’ 

(beheereenheid 27) 

Op het betonstort heeft zich een ruige botanisch, minder interessante graslandvegetatie ontwikkeld. 

Aanwezige plantensoorten betreffen: 

Dominant: scherpe zegge (lokaal), ‘droog’ riet (lokaal) 

Co-dominant: duinriet, braam  

Talrijk: grote brandnetel 

Frequent: Sint-Janskruid, akkerdistel, duizendblad, zeegroene rus 

Verspreid: tweerijige zegge, glanshaver, gewone berenklauw, grote wederik, gewoon knoopkruid, 

 

Gezien de aanwezige betonstort en het actueel ontbreken van zowel floristisch als faunistisch 

interessante soorten wordt voorgesteld om het opgehoogde schiereiland af te graven tot plas-

drasniveau om zodoende een rietbiotoop de kans te geven om er zich te ontwikkelen (zie beheerplan 

hoofdstuk 4.2.). 

 

Actueel natuurtype: hr mc mr (gh) 

Natuurstreefbeeld: mr (rbbmr) 

 

2.2.1.5. Staat van Instandhouding habitats en regionaal belangrijke biotopen 

De analyse van de staat van instandhouding van de aanwezige habitattypes en regionaal belangrijke 

biotopen werd uitgevoerd aan de hand van de ingevulde fiches van kwaliteitsbeoordeling (zie bijlage 2) 

en info uit hoofdstuk 2.2 (incl. info monitoringrapport Molsbroek 2014 in bijlage 3). 

De tabel in bijlage 6 toont een overzicht van deze analyse, met volgende conclusies:   

 

 Habitat van nature eutrofe waters (3150): bepaalde waterpartijen van deelgebied 

Molsbroek scoren gunstig (o.a. slotennetwerk in begrazingsblok), terwijl andere 3150 habitats 

ongunstig scoren (o.a. open water in de moerasvlakte). De gunstige classificatie geldt voor 

waterzones met een abundante aanwezigheid van kensoort kikkerbeet, terwijl de ongunstige 

classificatie voornamelijk te wijten is aan waterzones met een te lage bedekking van sleutelsoort 

kikkerbeet en abundante aanwezigheid van exoten (dwergkroos). In deelgebieden Molsbergen, 

Hamputten en Hagemeersen werd vooralsnog geen 3150 habitat aangetroffen. 

 Habitat natte ruigtes (6430_hf en rbbhf): de natte ruigtes die zich ontwikkelen in de 

begrazingsblok van deelgebied Molsbroek scoren gunstig wat betreft aantal sleutelsoorten en 

structuurkenmerken, echter werd voorlopig een te lage bedekking van die sleutelsoorten en een 

te grote bedekking met pollenvormende russen vastgesteld. De nattere rbbhf’s die zich 

ontwikkelen op de eilanden van de moerasvlakte in deelgebied Molsbroek scoren enkel 

ongunstig wat betreft overwoekering met haagwinde en bitterzoet. In deelgebieden Molsbergen, 

Hamputten en Hagemeersen werden vooralsnog geen 6430_hf habitats aangetroffen, de 

aanwezige oppervlaktes rbbhf waren te klein of te fragmentarisch aanwezig om er een LSVI-

analyse op uit te voeren. 

 Regionaal belangrijk biotoop rbbhc: deze biotopen bevinden zich voorlopig nog niet in een 

gunstige staat van instandhouding in het reservaat. Grootste probleem is, zowel voor deelgebied 

Molsbroek als deelgebied Hagemeersen, dat de dotterbloemgraslanden te weinig soortenrijk zijn 

(weinig sleutelsoorten). Bij de dotterbloemgraslanden van de Hagemeersen vormt de bedekking 

van de sleutelsoorten eveneens een probleem, dit is niet het geval in deelgebied Molsbroek. 

 Regionaal belangrijk biotoop rbbha: de enige rbbha van deelgebied Molsbroek 

(Palingsberg), kent een ongunstige beoordeling van aantal aanwezige sleutelsoorten, echter is de 

beoordeling wel gunstig voor de bedekking van die sleutelsoorten. De aanwezige rbbha’s van 
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deelgebied Molsbergen krijgen daarentegen een gunstige beoordeling voor aantal aanwezige 

sleutelsoorten en een negatieve beoordeling voor de bedekking van die sleutelsoorten. 

 Habitat 2330_bu: het aanwezige buntgrasverbond in deelgebied Molsbergen krijgt een 

gunstige evaluatie wat betreft de aanwezigheid van en de bedekking met sleutelsoorten, enkel 

wat betreft structuur (kaal zand is nauwelijks aanwezig) en verstoring (exoot grijs 

kronkelsteeltje is abundant aanwezig) zijn er ongunstige beoordelingen. 

 Habitat 6230_ha 6230_hn: dit voorlopig enkel in deelgebied Molsbergen aanwezige habitat 

krijgt overwegend een gunstige beoordeling van de LSVI-parameters. Enkel de verbraming vormt 

plaatselijk een probleem.    

 Habitat 91E0_vn: de eutrofe Ruigt-elzenbossen van deelgebied Molsbroek en Hagemeersen 

hebben, net als vele andere plekken in Vlaanderen, te lijden onder de sterke verruiging met 

braam en grote brandnetel en het gebrek aan sleutelsoorten. Enkel de bosstructuur wordt als 

gunstig beschouwd. 

 Habitat 91E0_vm: in tegenstelling tot de Ruigt-elzenbossen worden de elzenbroekbossen van 

deelgebied Molsbroek gunstig beoordeeld. Deze gunstige beoordeling geldt zowel voor 

aangetroffen sleutelsoorten, de bedekking met sleutelsoorten, de afwezigheid van 

verstoringsindicatoren als de structuurkenmerken van het bos.  In deelgebieden Molsbergen, 

Hamputten en Hagemeersen worden geen elzenbroekbossen aangetroffen. 

 Habitat 9120: Het zuur eikenbos boshabitat van deelgebied Molsbergen is een relatief jong 

bos. Dit is te zien aan de beperkte aanwezigheid van oud-bosplanten en sleutelsoorten, 

waardoor het bos een ongunstige beoordeling krijgt. Dankzij de grote bedekking van de 

kruidlaag met adelaarsvaren en valse salie krijgt de parameter ‘bedekking sleutelsoorten’ 

evenwel een positieve beoordeling, net als de bosstructuur. De verruiging van de kruidlaag van 

het bos is eveneens slechts in beperkte mate aanwezig. Als enige verstoringselement werd de 

aanwezigheid van valse acacia in de boomlaag (< 10 bedekking) vastgesteld. 

2.2.2. FAUNA 

Voor deelgebied Molsbroek werd in het verleden reeds een uitgebreide monitoring uitgevoerd 

betreffende de aanwezige fauna. Het laatst uitgebrachte monitoringrapport (zie bijlage 3) herbergt 

faunagegevens voor deelgebied Molsbroek over de periode 2009-2014.  

In dit beheerplan worden deze faunagegevens uitgebreid met info over de andere deelgebieden 

(Molsbergen, Hamputten en Molsbergen) en meer recente info (periode 2014-2017) voor deelgebied 

Molsbroek. Bijlage 4 bevat recente info over volgende aanwezige faunaelementen in reservaat Groot 

Molsbroek: 

 Avifauna (totale checklist tot 2017 en broedvogels afgelopen 10 jaar) 

 Vleermuizen (totale checklist afgelopen 5 j) 

 Libellen (checklist 2008-2017)  

 Dagvlinders (checklist voor de vlinderberm uit deelgebied Hamputten). 
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Deel 3 Beheervisie en -doelstellingen 

 

Het globale kader van reservaat ‘Groot Molsbroek’ heeft een oppervlakte van 161,5 ha en werd reeds 

opgenomen in de goedgekeurde verkenningsnota. Via dit erkenningsdossier wordt 119,96 ha of 74,3 % 

van de totale oppervlakte van het globale kader ter erkenning voorgedragen als natuurreservaat type 

4. De oppervlaktes van het globale kader die nog niet opgenomen zijn in het reservatenproject ‘Groot 

Molsbroek’ betreffen: enkele percelen in deelgebied Hagemeersen (o.a. de waterplas in eigendom van 

VMM), de ontginningszone De Maere in deelgebied Hamputten, het bosje dat deelgebied Molsbroek met 

deelgebied Hamputten verbindt en een tiental percelen die gelegen zijn langsheen de oeverzone van plas 

Hamputten. Indien de mogelijkheid zich voordoet is het de bedoeling om op termijn deze percelen 

eveneens op te nemen in het reservatenproject.      

 

De erkenning als natuurreservaat type 4 geldt voor de volledige oppervlakte van het reservaat ‘Groot 

Molsbroek’, dus zowel voor de deelgebieden Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen en Hamputten. Het 

ambitieniveau type 4 kan gehaald worden om volgende redenen:  

 De eigenaars vzw Durme, ANB, DVW en gemeente Waasmunster hebben zich allen 

principieel akkoord verklaard om het type 4 statuut na te streven op hun eigendomspercelen.  

 Slechts een minimale oppervlakte van 0,2 ha (0,2 % van de totale oppervlakte reservaat) heeft 

geen vastgelegd natuurstreefbeeld (o.a. bezoekerscentrum Molsbroek en parking Hamputten).  

 Slechts een minimale oppervlakte van 4,4 ha (3,7 % van de totale oppervlakte reservaat) heeft 

een natuurstreefbeeld dat niet voldoet aan de voorwaarden voor type 3 en 4 terreinen en ligt 

tevens niet binnen een vastgelegd leefgebied van soorten (roerdomp en porseleinhoen). Tot 

deze ‘geen type 3 en 4’ natuurstreefbeelden die eveneens niet binnen leefgebied van soorten 

liggen behoren: hr-streefbeeld op de dijk (4 ha, Molsbroek), ppmb-streefbeeld (0,3 ha, 

Molsbergen) en kd (hr) khhu°-streefbeeld (0,1 ha, Hagemeersen).     

Binnen het reservatenproject ‘Groot Molsbroek’ werden slechts 2 functies uitgewerkt, met name de 

ecologische en de sociale functie. De economische functie is verwaarloosbaar gezien het reservaat geen 

productie en verkoop van vermarktbare natuurlijke producten, zoals hout, wild, heeft, noch andere 

inkomsten zoals concessies, jacht- en gebruiksrechten int.  

3.1 Beheerdoelstellingen ecologische functie 

 

Zoals reeds vermeld in de inleiding, kadert het vooropgestelde beheer van reservaat Groot Molsbroek 

binnen de volgende IHD-doelstellingen die voor de verschillende deelgebieden werden vastgelegd: 

 Deelgebied Molsbroek: leefgebied voor 1-2 koppels porseleinhoen en 1 koppel roerdomp 

alsook het behoud van de reeds aanwezige habitats (6430_hf, 91E0_vn, 91E0_vm, 3150, rbbmc, 

rbbmr, rbbsf, rbbhc, rbbhf) en het streven naar een verbetering van de habitatkwaliteit en 

uitbreiding van de habitatoppervlakte en/of leefgebied voor soorten. 

 Deelgebied Hagemeersen: leefgebied voor 1-2 koppels porseleinhoen (als ruimte-

behoevende soort in combinatie met deelgebied Molsbroek). 

 Deelgebied Molsbergen: 5ha 6230_ha/2330_bu (gestabiliseerd ‘grijs’ mosduin met vochtige 

gradiënten 6230_hn). 

 Deelgebied Hamputten: diepe, heldere plas met rietoevers als leefgebied voor 1 koppel 

roerdomp (als ruimtebehoevende soort in combinatie met deelgebied Molsbroek). 

Het beheer dient ook rekening te houden met meeliftende soorten zoals opgenomen in het S-IHD-

rapport (bever, vleermuizen, gevlekte witsnuitlibel, ijsvogel, blauwborst, bruine kiekendief, woudaap, 

purperreiger, waterrietzanger, slob-, krak-, tafel- en bergeend). In de IHD-Z (Schelde-estuarium) zijn 

volgende niet-Europees beschermde soorten opgenomen: rietzanger voor deelgebied Hagemeersen, 

baardmannetje, dodaars, grote karekiet, rietzanger, snor, slobeend en zomertaling voor deelgebied 

Hamputten. 
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De tabel in bijlage 7 wordt per beheereenheid en doelvegetatie de lange termijndoelstelling en 

gewenste doelsoorten weergegeven. De opgesomde doelsoorten worden onderverdeeld in 3 

categorieën: 

1. De vastgelegde IHD-doelsoorten (in vet).  

2. De nog niet aanwezige of voor avifauna nog niet broedende doelsoorten (in italic).  

3. De afgelopen 10 j reeds vastgestelde of broedende (avifauna) doelsoorten (normaal lettertype).  

De opgesomde doelsoorten zijn typische kensoorten voor de natuurstreefbeelden waarbij ze vermeld 

worden. Daarenboven zijn het soorten waarvan verwacht wordt dat zij, binnen de tijdspanne van het 

beheerplan (24 j), zich met een reproductieve populatie in het reservaat zullen bevinden.    

3.1.1. Globale ecologische doelstellingen 

In deelgebieden Molsbroek en Molsbergen wordt reeds meerdere tientallen jaren natuurbeheer 

uitgevoerd. Dit natuurbeheer zal via dit beheerplan verder geconsolideerd en uitgevoerd worden. 

Daarbij is het niet de bedoeling om in deze deelgebieden nieuwe biotopen de creëren, maar vooral de 

lokale staat van instandhouding van de reeds aanwezige biotopen te verbeteren. Zo zal het bijvoorbeeld 

de bedoeling zijn om, naast de verderzetting van het reguliere beheer, via plagwerken en slibruimingen 

de lokale staat van instandhouding van rietvegetaties (rbbmr) en waterpartijen (habitatitype 3150) te 

verbeteren. In deelgebied Hamputten wordt een belangrijke ecologische doelstelling het verwezenlijken 

van het IHD-doel de creatie van geschikt leefgebied voor roerdomp. In dit beheerplan wordt daarbij de 

afgraving van drie schiereilanden gelegen langs de westelijke oeverzone voorzien. Zij zullen omgevormd 

worden tot geschikte plas-drasbiotopen waarop rietland zich zal kunnen ontwikkelen. In een later 

stadium kan de volledige omvorming van de westelijke plas tot waterrietbiotoop voor doelsoort 

roerdomp vooropgesteld worden. Een mogelijke herinrichting zou dan het opvullen met 

bodemmateriaal van dit deel van de plas tot plas-dras niveau kunnen zijn. Deze visie dient echter nog 

verder afgetoetst te worden en werd zodoende nog niet behandeld in dit beheerplan. Een belangrijke 

ecologische doelstelling voor deelgebied Hamputten blijft eveneens het behoud het diepe oostelijk deel 

van de plas Hamputten in zijn huidige vorm.  Het oostelijk deel heeft door zijn diep en helder 

watertype een belangrijke ecologische functie voor onderwaterfauna en overwinterende avifauna 

tijdens strenge winters en moet maximum behouden blijven. 

 

Deelgebied Hagemeersen zal in het kader van de SIGMA-uitvoering ingericht worden als een wetland 

geschikt voor moerasfauna in het algemeen en leefgebied voor porseleinhoen in het bijzonder. Daarbij 

wordt zowel vernatting als behoud van open moerasbiotoop als ecologische doelstelling vooropgesteld. 

De, per beheereenheid, in detail uitgewerkte ecologische doelstellingen en de daaraan gekoppelde 

doelsoorten zijn terug te vinden in de tabel in bijlage 7. 

3.1.2. Oppervlaktedoelstellingen van aanwezige habitats en regionaal belangrijke biotopen 

Via de uitvoering van het beheerplan Groot Molsbroek zal gestreefd worden om de (botanische) 

kwaliteit van de aanwezige vegetatietypes in het reservaat te verbeteren. Daarbij wordt voorzien dat de 

oppervlakte habitatwaardige vegetaties en regionaal belangrijke biotopen zal toenemen en de 

oppervlakte niet-habitatwaardige vegetaties zal afnemen. Tevens zal door de uitvoering van het 

beheerplan gepoogd worden om de staat van instandhouding van de reeds aanwezige habitats/rbb’s te 

optimaliseren.  

 

De tabel in bijlage 8 geeft een overzicht van de in het reservaat aanwezige oppervlaktes actueel 

natuurtype alsook de te verwachten vegetaties (beoogde vegetaties na uitvoering van het beheerplan), 

ook wel natuurstreefbeeld of natuurdoel genaamd. Gezien het feit dat veel actuele natuurtypes en 

natuurstreefbeelden als complex gekarteerd werden was het niet eenvoudig om een 100 % correct 

oppervlaktebeeld van de aanwezige en de te verwachten toekomstige vegetatietypes te berekenen. 

Niettemin geeft de tabel een vrij realistisch beeld van zowel huidige vegetatieoppervlaktes als 

toekomstige oppervlaktedoelen.     

Volgende belangrijke aspecten/beheerdoelstellingen kunnen uit de tabel gehaald en vooropgesteld 

worden: 
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 Actueel is 65,6 % (78,7 ha) van de oppervlakte van het reservaat reeds habitat of 

regionaal belangrijk biotoop. Van deze 78,7 ha habitat/rbb biotopen bevinden er zich zowel 

in slechte, voldoende als goede staat van instandhouding. 

 Actueel is 34,4 % (41,3 ha) van de totale oppervlakte geen habitat noch regionaal 

belangrijk biotoop. Tot deze niet habitat/rbb oppervlakte behoort eveneens de volledige plas 

Hamputten (BWK-code apo) die 18,6 % (22,3 ha) van de oppervlakte van het reservaat beslaat. 

 Met uitsluiting van de diepe plas Hamputten is actueel 15,8 % (19,0 ha) van de oppervlakte van 

het reservaat geen habitat noch regionaal belangrijk biotoop.  

 Na de uitvoering van het beheerplan wordt verwacht dat slechts 17,3 % (20,8 ha) 

van de reservaatoppervlakte geen habitat/rbb vegetaties zal herbergen. Van deze 

17,3 % wordt een groot deel ingenomen door de niet-habitat/rbb-waardige diepere delen van 

plas Hamputten (13 %). Met aftrek van de niet habitat/rbb-waardige delen van plas Hamputten 

wordt voorzien dat na de uitvoering van het beheerplan slechts 4,3 % (5,2 ha) van het 

reservaat geen habitat/rbb biotopen zal herbergen. 

 Een belangrijke doelstelling van het reservaat Groot Molsbroek betreft de ontwikkeling van een 

geschikt leefgebied voor IHD-soorten roerdomp en porseleinhoen. Voor roerdomp werd 

actueel reeds 58,6 ha afgebakend als geschikt leefgebied terwijl voor porseleinhoen dit 29,7 ha 

bedraagt (zie kaart leefgebied van IHD-soorten in bijlage 5). Deze afgebakende leefgebieden 

voldoen reeds aan de oppervlaktedoelstellingen van beide soorten (roerdomp = 30-50 ha 

rietland + open water per broedkoppel). De aanwezige vegetaties in de leefgebieden bevinden 

zich zowel in slechte, voldoende als goede staat van instandhouding en kunnen zeker nog 

verbeteren in (botanische) kwaliteit.  

 Mede ikv. de vastgelegde IHD-doelsoort roerdomp voorziet het beheerplan in een toename van 

rbbmr (kwaliteitsvolle, niet-verruigde rietvegetatie) van 10,1 ha naar 17,5 ha. Meer rietzones in 

een goede staat van instandhouding zullen gecreëerd worden in de gebieden moerasvlakte 

(BE9), zuidelijk groot rietveld (BE12) en de Hamputten (BE24, BE 25 en BE 26). 

 Voorzien wordt dat de oppervlakte 3150 habitat gaat toenemen van 13,6 ha naar 22,2 ha, dit 

voornamelijk door het habitatwaardig maken van de oeverzones van de Hamputten en het 

uitvoeren van verontdiepingsmaatregelen door et afgraven van de aanwezige schiereilanden. 

 Wat betreft de oppervlakte natte ruigte (11,6 ha rbbhf en 6430_hf) wordt vooral gestreefd naar 

een verbetering van de botanische kwaliteit van deze vegetaties. 

 Wat betreft grote zeggenvegetaties (rbbmc) wordt een lichte oppervlaktestijging van 10,4 ha 

naar 11,6 ha voorzien, dit mede door toename van rbbmc in Hagemeersen-West (BE1 en BE2). 

 Voor de oppervlaktes dotterbloemgrasland, buntgrasverbond en zilverschoongrasland wordt 

een standstill vooropgesteld.   

 Verwacht wordt dat na de uitvoering van het beheerplan de oppervlakte soortenrijk 

struisgrasland (6230_ha) zal toenemen van 2,4 ha naar 3,4 ha. Deze oppervlaktetoename zal 

voornamelijk te wijten zijn aan de voorziene gunstige botanische ontwikkeling van de rbbha 

graslanden in Palingsberg (BE16) en het oostelijk (sterk vergraven) deel van Molsbergen (BE18).  

 Door het uitvoeren van plagwerken in deelgebied Molsbergen wordt voorzien dat de 

oppervlakte heischraal grasland (6230_hn) zal verdubbelen van 0,3 ha naar 0,6 ha. 

 Er wordt niet voorzien dat de oppervlakte bos (27 ha) in reservaat Groot Molsbroek noch in 

toename noch in afname sterk zal wijzigen tijdens de duur van dit beheerplan. Er worden wel 

verschuivingen van minder ontwikkelde bostypes (zoals na, sz, vn°,…) naar habitatwaardige 

bostypes voorzien. 

 Er wordt een stijging van de oppervlakte Ruigt–elzenbos voorzien van 10,0 ha naar 12,7 ha. 

Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de omvorming van vooralsnog niet habitatwaardig 

bos (zoals na, vr, vn°,…) naar het bostype Ruigt-elzenbos. 

 De naaldhoutaanplant ppmb (BE 20) uit deelgebied Molsbergen is het enige bos welke, ondanks 

zijn huidige en toekomstige gh (geen habitat) status behouden zal blijven, dit voornamelijk om 

faunistische en landschappelijke redenen. 

 Er wordt een standstill in oppervlakte (6,7 ha) voorzien van het enkel in deelgebied Molsbroek 

aanwezige, habitat mesotroof elzenbroekbos (BE 13). Deze oppervlakte-standstill wordt mede 

veroorzaakt door de afhankelijkheid van dit habitat tot zeer specifieke (uiterst natte) 

bodemcondities om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  
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 Voorzien wordt dat de oppervlakte zuur eikenbos (BE 19) op Molsbergen zal toenemen van 2,5 

ha naar 3,2 ha. Er wordt echter niet verwacht dat dit habitattype zich binnen 24 j reeds volledig 

tot een ‘goede staat van instandhouding’ zal ontwikkeld hebben.  

3.1.3. Kwaliteitsanalyse en oppervlaktedoelen voor leefgebied van soorten 

In dit hoofdstuk werd een kwaliteitsanalyse uitgevoerd voor de faunasoorten waarvoor binnen de 

reservaatperimeter IHD-doelen werden vastgelegd (roerdomp, porseleinhoen) en/of reeds een 

goedgekeurd soortenbeschermingsprogramma voor bestaat (roerdomp, Europese bever).   

3.1.3.1 Roerdomp 

In de tabel in bijlage 9   werd een analyse uitgevoerd van het voor de roerdomp vastgelegde leefgebied, 

dit volgens de criteria van het goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma. Deze analyse werd zowel 

uitgevoerd voor gans het reservaat als apart voor geschikte deelzones (moerasvlakte, zuidelijk groot 

rietveld en Hamputten). Op reservaatniveau ‘Groot Molsbroek’ (= benaming ‘volledig reservaat’ in tabel) 

konden volgende zaken geconcludeerd worden: 

Positieve aspecten: 

 Nabije populaties (Linkeroever), bevinden zich op voldoende korte afstand (< 35 km). 

 Het vastgelegde leefgebied (58,6 ha) heeft een geschikte oppervlakte (> 50 ha), daarvan is 40 % 

(23,7 ha) rietland (= landriet, waterriet, lisdodde- en zeggevegetatie). 

 De geschikte deelzones moerasvlakte, zuidelijk groot rietveld en Hamputten zijn echter te klein 

in oppervlakte om elk een broedkoppel te herbergen (< 30 ha). 

 Langsheen de Getijdendurme, die echter geen deel uitmaakt van het reservaat maar wel 

functioneert als belangrijke corridor tussen de verschillende deelgebieden, ligt nog 30 ha 

geschikt roerdompleefgebied. Daardoor bedraagt het totale leefgebied in feite 88,6 ha.  

 De oppervlakte aanwezig open water is groot genoeg (> 30 % van totale leefgebied). In feite 

maakt open water 60 % uit van het afgebakend leefgebied.  

 De oppervlakte aanwezig waterriet is groot genoeg (> 1 ha waterriet). 

 De aanwezige randzones tussen riet/open water zijn lang genoeg (> 1,5 km). 

 Het oppervlaktewater is voldoende helder. 

 Het oppervlaktewater kent (m.u.v. Hamputten) een natuurlijk fluctuerend waterpeil met hoge 

waterstanden in de winter en lage in de zomer. 

 Verstoring is beperkt aanwezig. 

 Het uitgevoerd cyclisch maaibeheer is voldoende. 

Negatieve aspecten: 

 De waterbiotopen zijn of te ondiep/verland (Molsbroek) of net te diep met weinig ondiepe 

zones (Hamputten). 

 De waterrietkragen zijn (meestal) niet breed (< 35 m). 

3.1.3.2. Porseleinhoen 

Afgelopen 25 j heeft porseleinhoen regelmatig in het reservaat gebroed, meer bepaald in deelgebied 

Molsbroek (vnl. begrazingsblok en moerasvlakte) en deelgebied Hagemeersen (vnl. Hagemeersen-Oost). 

In kader van de voor porseleinhoen vastgelegde IHD-doelstellingen werd in het reservaat 29,7 ha 

leefgebied voor deze soort afgebakend. Onderstaande tabel geeft info over de broedactiviteiten van 

porseleinhoen in deelgebied Molsbroek en deelgebied Hagemeersen afgelopen 25 j (info Everaert J.): 

De populatie van porseleinhoen toont net zoals in de rest van Vlaanderen duidelijke schommelingen, 

maar de variabele nachtelijke zangactiviteit van deze soort maakt vaststelling ook niet altijd gemakkelijk. 

In 1968 werd de soort als broedvogel gemeld in het Molsbroek, en in 1992 werden er bij intensief 

nachtelijk inventariseren maar liefst 13 territoria vastgesteld. Dit grote aantal was vermoedelijk het 

gevolg van een tactische waterpeilverhoging tijdens het voorjaar om de kokmeeuwenkolonie wat in 

toom te houden. In 1993 konden nog 7 roepposten gehoord worden in het Molsbroek. De jaren daarop 

vertoonde de soort een typisch karakter van niet jaarlijkse broedvogel in het reservaat. 
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Tabel: Aanwezigheid Porseleinhoen Reservaat ‘Groot Molsbroek’ 
 Aantal zekere 

broedterritoria 

Deelgebied-beheereenheid met zekere 

broedterritoria 

Deelgebied-beheereenheid met foeragerende vogels 

in voorjaar (V) en/of najaar (N) 

1968 Aanwezig Molsbroek ? 

1992 13 Molsbroek-moerasvlakte, begrazingsblok ? 

1993 7 Molsbroek-moerasvlakte, begrazingsblok ? 

1999 4 Molsbroek-begrazingsblok ? 

2000 3 Molsbroek-begrazingsblok  ? 

2008 1 Molsbroek-begrazingsblok ? 

2009 2 Molsbroek-begrazingsblok, Hagemeersen-Oost Molsbroek-moerasvlakte (N) 

2010   Molsbroek-moerasvlakte (N) 

2011   Molsbroek-moerasvlakte (N) 

2012 2 Hagemeersen-Oost Molsbroek-moerasvlakte (N) 

2013   Molsbroek-moerasvlakte (N) 

2014   Hamputten-Durme (V), Molsbroek-moerasvlakte (N) 

2015   Molsbroek- moerasvlakte (N) 

2016 1 Hagemeersen-Oost Molsbroek- moerasvlakte (N) 

 

Om een geschikt leefgebied te hebben voor porseleinhoen dient het beheer gericht te zijn op het 

creëren, uitbreiden en in stand houden van een voldoende nat habitat, waarin een combinatie voorkomt 

van zones met ondiep, permanent water van hooguit 20 centimeter diep (nestplaats) en overgangszones 

naar gevarieerde mozaïekvegetatie bestaande uit grassen, zeggen en andere moerasplanten 

(foerageergebied). Geregeld maaien is daarbij aangewezen om verbossing tegen te gaan. De belangrijkste 

maatregel is het tegengaan van verdroging. Bovendien is de soort eveneens gevoelig voor verstoring en 

moet voldoende rust gegarandeerd worden. 

 

Volgende criteria kenmerken een geschikt leefgebied/broedhabitat voor porseleinhoen: 

 > 15 ha geschikt leefgebied/per broedkoppel: Groot Molsbroek voldoet met 29,7 ha 

afgebakend leefgebied net voor 2 broedkoppels. 

 Relatief stabiel weinig fluctuerend waterpeil (geen > 10 cm abrupte waterpeilfluctuaties 

tijdens broedseizoen): binnen het afgebakend leefgebied voldoen enkel de moerasvlakte (BE9) en 

Hagemeersen-Oost (BE 4 en 5) aan dit criterium. In de begrazingsblok (BE 7) spelen botanische 

doelen (uitbreiden/verbeteren kwaliteit 6430_hf en rbbhf vegetaties) eveneens een belangrijke 

rol om tijdens de periode midden april–eind juni nog continue plas-dras situaties toe te laten. In 

zone Hagemeersen-West (BE 1 en 2) dienen herinrichtingsmaatregelen getroffen te worden om 

geschikte natte, nauwelijks fluctuerende condities na te streven. 

 Permanent natte situaties tot maximum 20 cm diep aanwezig: binnen het afgebakend 

leefgebied voldoet Hagemeersen-Oost en in mindere mate delen van de begrazingsblok en de 

eilanden van de moerasvlakte aan dit criterium. Zones die niet aan dit criterium voldoen zijn 

Hagemeersen-West (te droog) en de verlande sloten tussen de eilanden van de moerasvlakte 

(deze zijn > 20 cm diep en drogen in normale zomers slecht uit vanaf eind juli).   

3.1.3.3. Europese bever 

Europese bever werd voor het eerst in 2012 vastgesteld in het reservaat ‘Groot Molsbroek’. De dieren 

hebben via de Durme het reservaat bereikt. De bevers foerageren voornamelijk in de deelgebieden 

Molsbroek en Hamputten. Vanaf 2014 werd met zekerheid voortplanting vastgesteld in deelgebied 

Hamputten (Zie onderstaande tabel). Dit wijst er op dat de bever, in combinatie met het aanwezige 

habitat van de getijdenrivier Durme, een geschikt leefgebied heeft in het reservaat om er zich blijvend te 

vestigen. Een in 2003 door Alterra uitgevoerde haalbaarheidsstudie concludeerde dat er in het reservaat 

‘Groot Molsbroek’ ruimte is voor 2 beverfamilies.  

 

Tabel: Voortplanting bever in reservaat ‘Groot Molsbroek’ (info Everaert J.): 

 
 Zekere jongen 

2014 2 

2016 3 

2017 2 
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3.2 Beheerdoelstellingen sociale functie  

Een toegankelijkheidsregeling werd uitgewerkt voor gans het reservaat. De toegankelijkheidskaart, het 

bebordingsplan en het ontwerp van een toegankelijkheidsregeling zijn terug te vinden in bijlage 12. 

Naast de openstelling voor voetgangers en fietsers werd in deze regeling veel aandacht besteed aan het 

uitwerken van regels voor visrecreatie in deelgebieden Hamputten en Molsbroek. Deze regels werden 

verwerkt in een door de vissers jaarlijks te ondertekenen hengelcontract die deel uitmaakt van de 

toegankelijkheidsregeling. Het hengelen binnen de drie vastgelegde hengelzones van het reservaat is 

gratis en zal mede gesuperviseerd worden door stewards van de provinciale visserijcommissie.  

In kader van de toegankelijkheid zullen eveneens onderstaande infoborden geplaatst worden om 

zodoende de bezoeker te informeren hoe hij/zij conform de vastgelegde regels van het 

toegankelijkheidsreglement het reservaat kan bezoeken (positie borden zie bebordingsplan in bijlage 12): 

 

Tabel: aanwezige infoborden ikv toegankelijkheid Groot Molsbroek 

 

Geen toegang voor voetgangers (code V00) 

 

Vissen verboden (code V06) 

 

Zwemmen verboden (code V08) 

 

Verboden te varen (code V12) 

 

Verboden te schaatsen (code V07) 

 

Vissen toegelaten (code A06) 

 

Honden aan de leiband (code A14) 

 

Volgende afstanden zullen worden opengesteld voor voetgangers en fietsers en vissers in het reservaat: 

 

Deelgebied Hagemeersen: 

 Opengesteld wandel- en fietspad = 910 m 

Deelgebied Molsbroek: 

 Opengesteld wandel- en fietspad = 4.800 m 

 Visserszone = oeverzone van 1.800 m  

Deelgebied Molsbergen: 

 Opengesteld wandel- en fietspad onder gidsenbegeleiding (op aanvraag) = 730 m 

Deelgebied Hamputten: 

 Opengesteld wandel- en fietspad = 2.560 m 

 Visserszone = oeverzone van 720 m  

Reservaat Groot Molsbroek (alle deelgebieden samen): 

 Opengesteld wandel- en fietspad = 9.000 m (75 m/ha) 

 Visserszone = oeverzone van 2.520 m  

Daar er in het reservaat niet minder dan 9 km aan paden en 2.520 m aan oeverzones worden 

opengesteld voor bezoekers respectievelijk vissers, is het te verantwoorden om gans het reservaat voor 

te dragen voor openstellingssubsidies voor het onderhoud van de paden en visserszones.  
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Deel 4 Beheermaatregelen  

4.1 Eenmalige Inrichtingsmaatregelen 

 

De tabel in bijlage 10 geeft een overzicht van de voorgestelde éénmalige inrichtingsmaatregelen in het 

reservaat. In totaal worden er een elftal maatregelen voorgesteld. Veel van de voorgestelde maatregelen 

betreffen graafwerken die in het kader van oppervlakkige afgraving, plagactiviteiten en slibruiming zouden 

uitgevoerd worden. Vooral bij de maatregelen waarbij afvoer van (al dan niet vervuilde) bodem en slib 

wordt voorzien kunnen de kosten hoog oplopen. Om dergelijke maatregelen succesvol uit te voeren 

zou het dan ook best zijn om ze binnen een door de Vlaamse overheid uitgewerkt en ondersteund 

Natuurinrichtingsproject te laten plaatsvinden. De reden om een Natuurinrichtingsproject te overwegen 

zijn de volgende: 

 Deelgebied Molsbroek wordt reeds 50 j als natuurreservaat beheerd en behoort daardoor tot 

één van de oudste en langst beheerde natuurreservaten van Vlaanderen. 

 Deelgebied Molsbroek herbergt een matuur, verlandend moerasecosysteem waarbij het 

uitvoeren van graafwerken met afvoer van slib en bodem een kostelijke maar noodzakelijke 

beheermaatregel is om de typische dynamiek van een moerasecosysteem te behouden.  

 De vastgelegde IHD-doelstellingen van 3150-habitat, leefgebied voor roerdomp en 

porseleinhoen kunnen maar verzekerd worden indien de voorgestelde inrichtingsmaatregelen 

uitgevoerd worden. 

 Het reservaat vormt een grote aaneengesloten eenheid natuur van 120 ha. 

4.2 Beheerplan ‘Groot Molsbroek’ (start, omvormings- en eindbeheer). 

 

In dit hoofdstuk wordt per beheereenheid het voorgestelde start-, omvormings- en eindbeheer nader 

toegelicht. Naast het voorgestelde type beheer wordt eveneens tussen haakjes het natuurstreefbeeld in 

BWK- en Habitatcode weergegeven.  

Deze uitgebreide info werd eveneens in een meer compacte tabelvorm in bijlage 11 (weergegeven). 

Wat betreft vastgelegd cyclisch beheer worden volgende tijdsperiodes vooropgesteld: 

 Cyclisch knotbeheer: elke 5 a 7 jaar. 

 Cyclisch maaibeheer rietvegetatie: elke 5 a 7 jaar. 

 Cyclisch maaibeheer moerasspirearuigte en grote zeggenvegetatie: elke 2 a 4 jaar. 

 Cyclisch slotenruiming: elke 8 a 10 jaar. 

 

GEDETALLEERD BEHEERPLAN GROOT MOLSBROEK 

Deelgebied HAGEMEERSEN 

 

1. Hagemeersen-West moeraszone (hf mc mr; rbbhf rbbmc rbbmr) 

In deze zone zal een open moeraszone gecreëerd worden van het type rbbhf rbbmc rbbmr 

hoofdzakelijk in functie van avifauna (o.a. IHD- doelsoort porseleinhoen).  

Startbeheer: 

 Weghalen aanwezige omheining (uitgevoerd oktober 2017). 

 Eindkap van een treurwilg en een volgroeide schietwilg op percelen 791/D en 798. 

 Creëren van nattere hydrologische condities door de afvoer van oppervlaktewater uit 

het gebied te beperken. Door de aanleg van een kleine dijk en/of stuwen in enkele 

afvoersloten zal de afvoer van het aanwezige oppervlakte- en kwelwater beperkt worden 

naar de zuidelijke gelegen hoofdafwatersloot. Het dijkje is maximaal 20 cm hoog en 1,5 m 

breed en wordt aangelegd met grondspecie van ontmodderde en/of nieuw gegraven sloten. 

De noordelijke grens van Hagemeersen-West ligt reeds hoger zodat daar geen dijkje dient 

aangelegd worden. De aanleg van het dijkje wordt best uitgevoerd door een hoogtemeting 
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met lasertechniek zodat het dijkje overal hetzelfde TAW-peil heeft. Er wordt nauwgezet 

toegezien dat de aanleg van het dijkje geenszins de afvoer van oppervlaktewater uit de 

industriezone belemmert. Het dijkje wordt namelijk ten noorden van de hoofdafwatersloot 

aangelegd. Door de vernatting zal een geschikt broedbiotoop voor porseleinhoen (IHD-

doelsoort voor het gebied) gecreëerd worden. Het leefgebied van porseleinhoen wordt 

namelijk gekenmerkt door het voorkomen van lage, kruidachtige vegetaties met plas-dras 
zones met permanent 10 tot 20 cm diep water. 

Omvormingsbeheer: 

 Cyclisch maaien (na 01/07) van de open moerasvegetatie indien de hydrologische condities 

het toelaten en er geen broedgevallen van zeldzame avifauna (porseleinhoen) is vastgesteld. 

 Spontane verbossing verhinderen door verwijderen houtige opslag.  

 Onderhoudskap (om de 5 a 7 j) van de aanwezige knotwilgen op perceel 791/D 789/C. 

 Exotenbestrijding (voornamelijk reuzenbalsemien). 

Eindbeheer: 

 Cyclisch maaibeheer, verwijderen houtige opslag, exotenbestrijding. 

 Cyclisch knotbeheer KLE (knotwilgen) op percelen 791/D 789/C.  

 

2. Hagemeersen-West afgeplagde oeverzone (mc hf; rbbmc rbbhf) 

In deze zone wordt een oeverzone gecreëerd waar een bijna continue plas-drassituatie en de 

ontwikkeling van lage moerasvegetatie wordt nagestreefd hoofdzakelijk in functie van avifauna 

(o.a. IHD doelsoort porseleinhoen). 

Startbeheer: 

 Uitvoeren van plagwerken (uitgevoerd door ANB oktober 2017) om zodoende een gering 

hellende oeverzone met bijna permanente plas-dras situatie te creëren. 

 Lokaal inplanten van grote zeggenvegetatie.  

Omvormingsbeheer: 

 Cyclisch maaien (na 15/07) van de oeverzone met grote zeggen- en natte ruigtevegetatie in 

functie van de creatie van geschikt broedbiotoop voor porseleinhoen. 

 Nastreven dat rietvegetatie zich moeilijk ontwikkelt door maaien van eventuele aanwezige 

rietvegetaties in de zomerperiode (15/08-15/09). 

 Spontane verbossing verhinderen door verwijderen houtige opslag.  

 Bestrijden exoten. 

Eindbeheer: 

 Cyclisch maaibeheer, verwijderen houtige opslag, exotenbestrijding. 

 

3. Bossen Hagemeersen (vn; 91E0_vn) 

Behoud van de bestaande spontane verbossing van 1,1 ha alluviale elzenbosjes die tevens 

functioneren als schermgroen tussen het reservaat en de nabijgelegen industriezone. 

Startbeheer: 

 Geen.  

Omvormingsbeheer: 

 Stimuleren van spontane verbossing.  

 Bestrijden exoten. 

 Knotten van aanwezige knotwilgen (KLE). 

 Dunningskap (10 %) voor niet-toekomstbomen.  

 Individuele eindkap van bomen in functie van veiligheid. 

 Eindbeheer: 

 Bosbeheer: bestrijden exoten, verder vervolledigen dunningskap en individuele eindkap van 

gevaarlijke bomen. 
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4. Hagemeersen-Oost hooilandengebied (hc mc k(mr); rbbhc rbbmc) 

Ontwikkelen van botanisch goed ontwikkelde dotterbloemgraslanden en grote zeggenvegetaties 

via verschralend maaibeheer. Probleem van overloop van naburige rioleringsoverstort opvolgen 

en herstellen indien nodig.  

Startbeheer: 

 Geen.  

Omvormingsbeheer: 

 Uitvoeren van een jaarlijkse maaibeurt vanaf 01/07 indien de weersomstandigheden het 

toelaten en er geen broedgevallen van zeldzame avifauna (porseleinhoen) is vastgesteld. 

 Cyclisch maaien rietkanten indien er verruiging optreedt.  

 Cyclisch ruimen van verlande sloten. 

 Bestrijden exoten. 

 Knotten van aanwezige knotwilgen (KLE). 

 Eindbeheer: 

 Verschralend maaibeheer. 

 

5. Hagemeersen-Oost ruigtes-rietlanden (mc mr; rbbmc rbbmr) (perceel 819) 

Ontwikkelen van goed ontwikkelde grote zeggen- en rietvegetaties in permanente plas-

drassituatie zonder houtige opslag. 

Startbeheer: 

 Verwijderen houtige opslag. 

Omvormingsbeheer: 

 Cyclisch maaien indien verruiging optreedt  

 Verwijderen houtige opslag. 

 Bestrijden exoten (hoofdzakelijk reuzenbalsemien). 

Eindbeheer: 

 Instandhouden van zeer natte moerasvegetatie met een goed ontwikkelde grote zeggen- en 

rietvegetatie via verwijderen houtige opslag en cyclisch maaien indien verruiging optreedt. 

 

 

6. Hagemeersen-Oost (verruigde dijk) (kd(hr) khu°; gh) 

Ontwikkelen van ruige structuurrijke berm. 

Startbeheer: 

 Geen. 

 In kader van de toegankelijkheid van het gebied: een aanvraag indienen bij de Vlaamse 

Waterweg om het aansluitende deel dijk die beheereenheid 5 verbindt met de Durmedijk en 

eigendom is van de Vlaamse Waterweg beter open te stellen en in te richten via verharding.    

Omvormingsbeheer: 

 Beheer KLE (houtkant met olm). 

 Bestrijden exoten.  

 Maaien pad. 

 

Eindbeheer: 

 Onderhoud pad. 
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Deelgebied MOLSBROEK 

 

7. Begrazingsblok (hft mc hp* k(ae); 6430_hf rbbhf rbbmc rbbzil 3150) (12,7ha+bosgebied) 

Ontwikkeling van botanisch goed ontwikkelde natte ruigte- en grote zeggenvegetatie via 

extensieve begrazing. Behoud van het historisch slotenpatroon via cyclische slibruiming. 

Startbeheer: 

 Geen.  

Omvormingsbeheer: 

 Hydrologisch beheer: Het grondwaterpeil van het laagwaterbekken waartoe het 

begrazingsblok behoort dient in het voorjaar nauwgezet opgevolgd te worden en een 

geleidelijke daling van het grondwaterpeil tot net onder het maaiveld dient vanaf begin april 

nagestreefd te worden. Te hoge waterstanden moeten in het voorjaar vermeden worden, 

vegetaties van het begrazingsblok mogen niet tot begin mei onder water staan. Ook in de 

winterperiode dient de stijging van het waterpeil beperkt te blijven. Er dient een plas-

drassituatie nagestreefd te worden eerder dan een continu verdronken meersenlandschap 

(waterpeil op peillat < 60 cm). In droge zomers mag het grondwaterpeil niet meer dan 80 

cm onder het maaiveld zakken. 

 Cyclisch ruimen van de aanwezige sloten + onderhoud KLE (knotbeheer). 

 De extensieve begrazing dient zo extensief mogelijk uitgevoerd te worden. De sedert 2014 

ingestelde graasdruk 0,4 GVE/ha/jaar (16 runderen op totale begrazingsoppervlakte van 13 

ha) met begrazing van begin juni tot eind oktober wordt daarom in dit beheerplan aangepast 

tot 0,3 GVE/ha/jaar (13 runderen) met begrazing van begin juni tot eind oktober. 

Op deze manier zullen de moerasspirearuigtes zich optimaal kunnen ontwikkelen in het 

voorjaar. Er wordt niet verwacht dat dit begrazingsschema aanleiding zal geven tot 

verbossing van het open deel van het begrazingsblok. Cyclisch kan houtige opslag door de 

terreinploeg verwijderd worden, indien dit nodig zou blijken.   

Eindbeheer: 

 Extensieve begrazing. 

 

8. Molsbroek- en Durmedijk (kd (hr sf vn mr); gh rbbsf 91E0_vn rbbmr) 

Ontwikkeling van ruige structuurrijke berm met moerasvegetatie aan de basis en verruigde 

graslandvegetatie op de kruin.  

Startbeheer: 

 Eindkap van de bomen aanwezig op de kruin (nodig voor de toegankelijkheid van het 

dijktracé met wagens + sterkte van de dijk, dit mede op vraag van eigenaar De Vlaamse 
Waterweg). 

Omvormingsbeheer: 

 Jaarlijks maaien van kruin.  

 Bestrijden exoten (reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop, late guldenroede).  

 Uitvoeren van een individuele eindkap van bomen in functie van veiligheid, met name bomen 

die een gevaar vormen voor passanten op de dijk. 

 Ophalen zwerfvuil. 

 Cyclisch knotten van aanwezige knotwilgen langsheen de Molsbergenstraat. 

 Behoud van de rij ‘Gentenaars’ (Populus x canadensis 'Marilandica’) langsheen de 

Eekhoutstraat. Enkel uitvoeren van een eindkap voor zieke exemplaren. 

 Onderhoud van educatieve voorzieningen (infoborden, 3 kijkers, plaatsen vogelkijkwand in 

de winterperiode,…). 

Eindbeheer: 

 Beheer van dijk en voor publiek opengesteld pad met educatieve voorzieningen. 
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9. Moerasvegetatie moerasvlakte (mr ae hf; rbbmr 3150 rbbhf) 

Ontwikkelen van open moerasvegetatie met goed ontwikkelde waterriet- en natte 

ruigtevegetaties in permanente plas-drassituatie. De vitale waterrietvegetatie moet dienstdoen 

als geschikt broedhabitat voor IHD-doelsoort roerdomp. Ontwikkeling van een 

onderwaterbiotoop rijk aan waterplanten, macro-vertebraten en natuurlijk visbestand. 

Nauwgezet het hydrologisch beheer opvolgen om gunstige waterpeilen te bekomen voor het 

open moerasbiotoop. 

Startbeheer: 

 Slibruiming: aangezien de diepere delen van de moerasvlakte meer en meer aan het 

dichtslibben zijn met modder is een lokale slibruiming noodzakelijk voor de instandhouding 

van habitattype 3150. De diepere zones zijn naast de ontwikkeling van vegetaties met 

onderwaterplanten eveneens belangrijk voor instandhouding van het natuurlijk visbestand, 

welke op zich belangrijk is voor visetende avifauna zoals roerdomp en woudaap.  Diepere 

onderwaterzones verhogen eveneens het bufferend vermogen van het moerasecosysteem 

tegen eutrofiering. Een slibruiming werd sedert 1989 niet meer uitgevoerd. Een slibruiming 

van minstens de randsloot en de aanwezige oude brede sloten dient dringend te worden 

uitgevoerd. Afvoer van slib is daarbij noodzakelijk. Gezien het grote kostenplaatje is dit een 

beheermaatregel die enkel kan uitgevoerd worden indien daar de nodige financiële middelen 

voor ter beschikking gesteld worden.  

 Plaatsen van rustpalen en broedvlotjes voor avifauna. 

 Plaatsen van vuilwaterpomp om in de winterperiode tijdens harde vorst een open wak te 

behouden in het onder water staande moeras. 

 Verwijderen van vijf schietwilgen langsheen de noordrand van beheereenheid 9 (BE9) om 
zodoende een betere inkijk over het moerasgebied te krijgen vanop de dijk.  

Omvormingsbeheer: 

 Jaarlijks verwijderen van houtige opslag van schietwilg, grauwe wilg en zwarte els. 

 Cyclisch maaien van riet- en natte ruigtevegetatie indien sterke verruiging optreedt.  

 Hydrologisch beheer: een correct uitgevoerd hydrologisch beheer van de moerasvlakte is 

heel belangrijk voor zowel de optimale ontwikkeling van de aanwezige vegetatietypes als om 

avifaunistische redenen. De moerasvlakte behoort tot het hoogwaterbekken van het 

Molsbroek, het is een zone waar het water kunstmatig hoog (boven maaiveld) wordt 

gehouden in de winterperiode, het voorjaar en een deel van de zomer. In de nazomer 

(augustus-september) wordt gedurende een korte periode een lagere waterstand 

nagestreefd.  Hoewel het waterpeil kunstmatig hoog wordt gehouden dienen flexibele, 

geleidelijk fluctuerende waterpeilen tussen de hoge winterpeilen (waterpeilen op peillat >70 

cm) en lagere zomerpeilen nagestreefd te worden. Het grootste deel van het jaar wordt het 

waterpeil boven het maaiveld gehouden, in de nazomer wordt echter gedurende een korte 

periode een lage watertafel met waarden onder het maaiveld (waterpeil op peillat <35 cm) 

nagestreefd. Het hydrologisch peilbeheer kan indien nodig bijgestuurd worden door de inlaat 

van Durmewater tijdens droge zomers en het gefaseerd afvoeren van water tijdens de 

winter en het voorjaar via een sluisje met afstopemmer.  

 Verwijderen exoten (zijn voorlopig m.u.v. dwergkroos nog niet aangetroffen).   

 

Eindbeheer: 

 Instandhouden van open moerasvegetatie met een goed ontwikkelde waterriet- en natte 

ruigtevegetatie via jaarlijks verwijderen houtige opslag en cyclisch maaien indien verruiging 

optreedt. 

 

10. Hooilanden (hc hft; rbbhc 6430_hf) 

Ontwikkelen van botanisch goed ontwikkelde dotterbloemgraslanden via verschralend 

maaibeheer. Cyclisch ruimen van sloten en knotbeheer van KLE indien aanwezig.  

Startbeheer: 

 Geen. 
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Omvormingsbeheer: 

 Jaarlijks uitvoeren van een verschralende maaibeurt tussen 01/07–15/08.  Dankzij een reeds 

>30 jaar succesvol uitgevoerd verschralingsbeheer is de instelling van twee maaibeurten/jaar 

om verdere verschraling te bekomen niet (meer) nodig. 

 Cyclisch ruimen van sloten en knotbeheer van KLE.  

 Hydrologisch beheer (grondwaterstanden kunnen via afvoer van oppervlaktewater naar 

pompsysteem en toevoer van water uit de moerasvlakte geregeld worden):   

o Grondwaterstand laten zakken onder het maaiveld vanaf de start van het groeiseizoen. 

o Grondwater niet lager dan 80 cm onder het maaiveld laten zakken in de zomerperiode. 

 Eindbeheer: 

 Uitvoeren van verschralend maaibeheer. 

 

11. Natte ruigtes (zones buiten moerasvlakte en begrazingsblok) (hf; 6430_hf) 

Ontwikkeling van botanisch goed ontwikkelde natte ruigtevegetatie via cyclisch maaibeheer. 

Startbeheer: 

 Uitvoeren eindkap van de dertig populieren die perceel 1469 (perceel Rozendonk) omgeven. 

De populieren zijn ondertussen kaprijp en hebben een negatieve invloed op de botanische 

ontwikkeling van de aanwezige moerasspirearuigte (bladval, minder zonlicht) op perceel 

1469. Het verwijderen van het gekapte hout zal bemoeilijkt worden door de moeilijke 

bereikbaarheid van het perceel. 

Omvormingsbeheer: 

 Er wordt een ‘intensief’ cyclisch maaibeheer met een maaibeurt elke 2 jaar ingesteld. 

Maaiactiviteiten worden pas vanaf 01/07 uitgevoerd. 

 Verwijderen houtige opslag. 

Eindbeheer: 

 Uitvoeren van cyclisch maaibeheer. 

 

12. Rietvegetaties m.u.v. moerasvlakte (mr, mr hft; rbbmr, rbbmr rbbhf) 

Ontwikkelen van goed ontwikkelde (water)rietvegetaties op natte tot zeer natte bodems. In de 

minder natte bodemtypes wordt de ontwikkeling van niet-verruigde rietvegetatie rijk aan 

kensoorten van moerasspirearuigte (poelruit, moerasspirea) nagestreefd.  

Startbeheer: 

 Uitvoeren van plagwerken tot 25 cm diep voor zones met een hypertrofe en hoger gelegen 

bouwvoor in 3 ha van de 5 ha grote deelzone ‘Zuidelijk groot rietveld’. Het aanwezige 

slotenpatroon kan dieper uitgegraven worden zodat de sloten/slenken opnieuw continu 

waterhoudend worden. Alle houtige vegetatie die aanwezig is in de verruigde rietvegetatie 

dient uit de plagzone verwijderd te worden. Alle slib en bodem (geschat op 10.000 a 12.000 

m3) dient tijdens de graafwerken afgevoerd te worden. Deze beheermaatregel is belangrijk 

voor de creatie van gunstige abiotische condities voor de ontwikkeling van waterriet-

vegetatie en zodoende geschikt broedhabitat voor IHD-doelsoort roerdomp.  

 Eindkap van de rij zwarte elzen aanwezig naast de ringsloot gelegen tussen de Durmedijk en 

deelzone ‘Zuidelijk groot rietveld’. 

 Afgraven van het dijkje dat de grens vormt tussen het zuidelijk groot rietveld (BE12) en de 
begrazingsblok (BE07). 

Omvormingsbeheer: 

 Er wordt een cyclisch maaibeheer ingesteld indien verruiging van de rietvegetatie wordt 

vastgesteld. Maaiactiviteiten worden steeds in de winter uitgevoerd. 

 Verwijderen houtige opslag. 

Eindbeheer: 

 Cyclisch maaibeheer. 
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 Verwijderen houtige opslag. 

 

13. Bossen (zuidelijk+noordelijk bos+kleine vlekken) (vn vm sf; 91E0_vn 91E0_vm, rbbsf) 

Ontwikkelen van matuur en structuurrijk elzen(broek)bos en lokaal vochtig wilgenstruweel via 

spontane verbossing. Hydrologisch beheer opvolgen om gunstige waterpeilen te bekomen voor 

de verschillende bostypes. 

Startbeheer: 

 Geen. 

Omvormingsbeheer: 

 Spontane evolutie. 

 Ontwikkelen van een structuurrijk karakter in de alluviale bosgebieden van het 

Molsbroek. Naast zones met uniforme bestanden van zwarte els, gewone es en verboste 

zones van vroegere populierenaanplanten ontwikkelen er zich eveneens zones met vochtige 

wilgenstruwelen. De structuurrijkdom, die de alluviale bossen van deelgebied Molsbroek 

typeert, is mede tot stand gekomen door het proces van spontane verbossing en de 

begrazing die in bepaalde delen van het bosgebied wordt toegelaten. Deze ‘bosbegrazing’ 
houdt namelijk lokaal het open, wastine-achtig karakter van het bos in stand.  

Eindbeheer: 

 In de 20 ha bosoppervlakte van deelgebied Molsbroek wordt een nulbeheer aangehouden 

wat betreft het verrichten van kapactiviteiten. Er wordt met andere woorden niet ingegrepen 

in de natuurlijke successie van de verschillende bostypes naar hun climaxvegetatie. Er wordt 

enkel aandacht besteed aan het verwijderen van exoten, zoals reuzenbalsemien en Canadese 

kornoelje, uit de beboste zones. Vooral het hydrologisch beheer, waarbij een hoge, weinig 

fluctuerende grondwatertafel wordt nagestreefd, zal ervoor zorgen dat de alluviale 

bostypes zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

14. Structuurrijk mozaïekmoeraslandschap (sf mr vn; rbbsf rbbmr 91E0_vn)  

Creatie van structuurrijk mozaïekmoeraslandschap met zowel open (riet)zones, ijl bos als meer 

gesloten bosvegetatie in zone zuidelijk bosgebied.  

Startbeheer: 

 Open karakter behouden door lokaal verwijderen wilgenopslag en jonge zwarte elzen. 

Omvormingsbeheer: 

 Spontane evolutie voor de verbossende delen (zie beheereenheid 13). 

 Lokaal open boskarakter nastreven door kap van jonge zwarte elzen en wilgenopslag.  

 Cyclisch maaibeheer voor (viertal) kleine, open rietzones. 

Eindbeheer: 

 Ontwikkeling van open, ijl bos.  

 Cyclisch maaibeheer voor rietzones. 

 Bestrijding van exoten. 

 

15. Open water m.u.v. moerasvlakte (ae; 3150) 

Ontwikkeling van een waterbiotoop rijk aan waterplanten, macro-invertebraten en natuurlijk 

visbestand. 

Startbeheer: 

 Slibruiming in geval van vergevorderde verlanding en indien voldoende financiële middelen 

voorhanden zijn. 

Omvormingsbeheer: 

 Spontane evolutie m.u.v. exotenbestrijding. 
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Eindbeheer: 

 Beheer van waterbiotopen via cyclische slibruiming en exotenbestrijding. 

 

16. Rivierduin Palingsberg (ha; 6230_ha) 

Ontwikkeling van soortenrijk struisgrasland op rivierduin via verschralend maaibeheer. 

 

Startbeheer: 

 Eindkap van 5 schietwilgen en de rij volgroeide populieren aan de zuidoostelijke rand van de 

Palingsberg. Door de verwijdering van de populieren zal de zone waar de ontwikkeling van 

soortenrijk struisgrasland wordt nagestreefd meer zonlicht en minder bladval krijgen. Dit zal 
de botanisch ontwikkeling van vastgelegd natuurdoel sterk bevorderen.   

Omvormingsbeheer: 

 Verschralend maaibeheer van adelaarsvaren, bramen, grote brandnetel en houtige opslag. Er 

zullen twee maaibeurten/jaar uitgevoerd worden in de periode tussen 15 juni-31 augustus. 

Het intensieve verschralingsbeheer met 2 maaibeurten/jaar wordt minstens 10j aangehouden. 

Daarna wordt geëvalueerd indien op 1 maaibeurt/jaar kan worden overgeschakeld. 

 Konijnenbegrazing. 

Eindbeheer: 

 Maaibeheer. 

 

17. Natuurtuin en schepvijver aan Bezoekerscentrum Molsbroek (uv na ae; gh 3150) 

Behoud van natuurvriendelijk biotoop in de omgeving van het Bezoekerscentrum Molsbroek in 

kader van educatieve doeleinden. 

 

Startbeheer: 

 Geen. 

Omvormingsbeheer: 

 Cyclisch ruimen schepvijver (elke 10 j met afvoer van slib). 

 Uitvoeren van individuele eindkap bomen in functie van de veiligheid voor de onthaalpoort en 

zijn bezoekers. Heraanplant van gekapte bomen. 

 Onderhoud KLE (knotbeheer, afzetten houtkanten, aanleg takkenrillen).   

 Onderhoud van opengestelde natuurleerpaden en educatieve inrichting. (Insectentuin, blote 

voetenpad, pluisjesbos, stereozuil, 24 u open infopunt, brug over schepvijver). 

 Openstellen van het Bezoekerscentrum Molsbroek gedurende 150 dagdelen waarvan 

minstens 20 % gedurende weekend- en feestdagen. 

Eindbeheer: 

 Onderhoud natuureducatieve zone in de omgeving van Bezoekerscentrum Molsbroek. 

 

Deelgebied MOLSBERGEN 

 

18. Graslanden rivierduin (ha hac hn; 6230_ha 2330_bu 6230_hn) 

Ontwikkeling van botanisch rijke graslandvegetatie op rivierduin via verschralend maaibeheer. 

Op delen met beperkte kwelinvloed wordt via lokale plagwerken herstel van heischrale 
graslandvegetatie beoogd. 

Startbeheer: 

 Eindkap van berken (60 % van totaal) in de oostkant van het graslandgebied om open 

karakter te herstellen. De kap van berken zal de botanisch ontwikkeling van vastgelegd 

natuurdoel soortenrijk struisgrasland bevorderen.   

 Eindkap van de aanwezige valse acacia’s, die als exoot beschouwd worden, over gans het 

graslandgebied. 
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 Lokaal ondiep plaggen (tot 10 cm diepte) op 25 % van de totale oppervlakte van de lager 

gelegen, onder beperkte kwelinvloed zijnde graslanddelen (delen die ha hn als 

natuurstreefbeeld hebben). 

Omvormingsbeheer: 

 Verschralend maaibeheer van adelaarsvaren, bramen, grote brandnetel en houtige opslag 

(voornamelijk berk en grauwe wilg). Er zullen twee maaibeurten/jaar uitgevoerd worden in 

de periode tussen 15 juni-31 augustus. Het intensieve verschralingsbeheer met 2 

maaibeurten/jaar wordt nog minstens 10 j aangehouden. Daarna zal geëvalueerd worden 

indien op 1 maaibeurt/jaar kan overgeschakeld worden. 

 Konijnenbegrazing. 

 Cyclisch beheer KLE (knotten knotwilgen aan zuidelijke rand graslanddeel). 

Eindbeheer: 

 Maaibeheer. 

 

19. Droge loofbossen (qs; 9120) 

Ontwikkeling van droog bos van het type zuur eikenbos door spontane verbossing, verwijderen 

van exoten (valse acacia) en beperkt aanplanten zomereik. 

Startbeheer: 

 Eindkap van aanwezige exoot valse acacia. 

 Lokaal aanplanten van zomereik op de open plekken waar valse acacia gekapt is. 

Omvormingsbeheer: 

 Dunningskap (10 %) voor bomen die geen toekomstbomen zijn en/of een gevaar vormen 

voor passanten (o.a. op de Molsbroekdijk). 

 Eindbeheer: 

 Bosbeheer: bestrijden exoten en vervolledigen van dunningskap. 

 

20. Naaldbos grove den (ppmb; gh) 

Behoud van het enige in het reservaat aanwezige naaldbos met grove den i.f.v. faunadoelen.   

Startbeheer: 

 Geen. 

Omvormingsbeheer: 

 Spontane evolutie. 

 

Eindbeheer: 

 Nulbeheer m.u.v. bestrijden exoten. 

 

21. Natte zuidwestelijke randzone (sf mc vn; rbbsf rbbmc 91E0_vn) 

Behoud van moeraszone met vochtig wilgenstruweel, grote zeggenvegetatie en elzenbosje als 
lijnvormig element en buffer tussen Molsbroekdijk en deelgebied Molsbergen. 

Startbeheer: 

 Geen. 

Omvormingsbeheer: 

 Dunningskap (10 %) voor niet-toekomstbomen en/of bomen die een gevaar vormen voor 

passanten (o.a. Molsbroekdijk). 

Eindbeheer: 

 Bosbeheer: bestrijden exoten en vervolledigen dunningskap. 
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22. Vijvers Molsbergen (ae kbgml°; 3150) 

Aanwezige vijvers herinrichten tot goed ontwikkeld habitat van het type 3150.  De 2 kleine 
aanwezige bosvijvers worden opgenomen in de boshabitat. 

Startbeheer: 

 Verwijderen groot deel (60 %) van de aanwezige bomen langsheen de oeverzone. 

 Lokaal afschuinen van oevers tot natuurlijk hellend profiel (zie onderstaande figuur).  

 

Figuur: Oeverzones waar natuurlijke afschuining gepland is. 

 
 

 Afvissen woelvissen (karpers).  

 Herintroductie van kikkerbeet afkomstig uit deelgebied Molsbroek. 

 

Omvormingsbeheer: 

 Bomenvrij houden van een groot deel (60 %) van de oeverzone.  

 

Eindbeheer: 

 Beheer van 2 vijverbiotopen via bomenvrij houden van het grootste deel van de oeverzone. 

Bestrijden exoten. 
 

Deelgebied HAMPUTTEN 

 

23. Vlinderberm (hub hfb hab; gh) 

Ontwikkeling van een zowel soorten- als structuurrijk graslandtype via het uitvoeren van 

sinusmaaibeheer (specifieke vorm van gefaseerd maaien waarbij steeds verschillende groeifasen 
van het grasland aanwezig blijven) i.f.v. macro-invertebraten. 

Startbeheer: 

 Verwijderen van (te) hoog opgeschoten houtopslag (bomen > 3 m hoogte). 

Omvormingsbeheer: 

 Uitvoeren van het maaitype sinusmaaibeheer (1x/jaar). Het is een vorm van (gefaseerd) 

maaibeheer welke is uitgewerkt binnen de vereniging vzw Durme en een belangrijke 

meerwaarde biedt voor in grasland aanwezige macro-invertebraten en dagvlinders in het 

bijzonder. Voor het uitvoeren van een correct sinusmaaibeheer dienen meerdere malen per 

jaar delen van het grasland gemaaid te worden. 

 Bestrijden reeds aanwezige exoten (o.a. late guldenroede). 

Eindbeheer: 

 Uitvoeren sinusmaaibeheer (1x/jaar). 

 Bestrijden exoten. 
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24. Plas Hamputten (apo ae; gh 3150) 

Inrichten van de aanwezige diepe plas tot geschikt habitat voor de aanwezige visfauna, avifauna 

en IHD-doelsoorten roerdomp en Europese bever in het bijzonder. Ontwikkelen van 3150 

habitat in ondiepere oeverzones. 

Startbeheer: 

 Plaatsen visdiefvlotjes eventueel bevestigd aan een boeienlijn.  

 Instellen van een natuurlijk licht fluctuerend waterpeil i.f.v rietuitbreiding voor doelsoort 

roerdomp, met hoogste waterpeil in de winter en laagste waterpeil in de zomer. Dit licht 

fluctuerend waterpeil kan ingesteld worden via het plaatsen van instelbare schotten ter 

hoogte van de buis van de afvoersloot onder de Hamstraat. Deze afvoersloot is waterloop 

1023a van 3e categorie. Deze schotten zullen enkel ingesteld worden mits de nodige 

toelatingen van het polderbestuur en andere bevoegde besturen. Via een schottensysteem 

met uitneembare schotten zal een peilverschil tussen winter- en zomerpeil van maximaal 20 

cm nagestreefd worden. Dergelijke zelf geringe peilfluctuaties kunnen zorgen voor een 

betere ontwikkeling van verlandingsvegetaties in het algemeen en riet in het bijzonder.  

 Herintroductie van kikkerbeet, afkomstig uit deelgebied Molsbroek, in ondiepe en windluwe 

oeverzones. 

Omvormingsbeheer:    

 Onderhoud van visdiefvlotjes, bij broedsucces na de aanleg kan hierbij een vaste, gratis te 

gebruiken kijker worden opgesteld.  

 Bestrijden van exotische waterplanten zoals parelvederkruid, waterteunisbloem spec. en 

grote waternavel (vooralsnog niet aanwezig in de plas Hamputten). 

 Hydrologisch beheer: instellen en opvolgen winter en zomerpeil (maximum 20 cm 

peilverschil) met een schottensysteem ter hoogte van de afvoersloot. 

 

Eindbeheer: 

 Uitvoeren hydrologisch beheer. 

 Bestrijden exoten. 

  

25. Oeverzones + eiland Hamputten (mr hf sf; rbbmr rbbhf rbbsf) 

Ontwikkeling van structuurrijke waterriet- en andere moerasvegetaties langs de oeverzones van 

de Hamputten i.f.v. avifauna in het algemeen en doelsoorten roerdomp en Europese bever in het 

bijzonder. Inrichten van de oostelijke en westelijke helft van de Hamputten als natuurlijke 
hengelzone.  

Startbeheer: 

 Ontdoen van houtige vegetatie en afgraven (tot plas-drasniveau) van de twee schiereilanden 

die gelegen zijn tussen de grote oostelijke en kleine westelijke plas. De bomenkap en 

afgraving wordt uitgevoerd in functie van de ontwikkeling van twee rieteilanden voor IHD-

doelsoort roerdomp. De grote bomen zullen voornamelijk langs de oostzijde in de plas 

Hamputten geduwd worden om zodoende extra structuur en geschikte schuilmogelijkheden 

te bieden aan het onderwaterbiotoop en de aanwezige visfauna. De afgraving zal plaatsvinden 

op een oppervlakte van 0,4 ha en er zal gemiddeld 110 cm bodemmateriaal afgegraven 

worden. Geschat wordt dat 4.400 m3 bodemmateriaal zal afgegraven worden.  De 

afgegraven bodem blijft binnen de kadastrale zone aanwezig en zal hoofdzakelijk uitgespreid 

worden langsheen de randen van het toekomstig rieteiland. Zodoende zullen de twee 

schiereilanden in geringe mate in oppervlakte toenemen. Via het graven van een dwarssloot 

(1,5 m diep, 4 m breed) worden de twee schiereilanden ontoegankelijk gemaakt voor het 

publiek en wordt voldoende rust verzekerd voor aanwezige avifauna en Europese bever. 

Kleine lisdodde en riet kan ingeplant worden, ter bevordering van een snellere kolonisatie 

van de waterrietvegetatie op het nieuw gecreëerde biotoop. De herinrichtingswerken 

worden niet uitgevoerd indien een burcht van bever aanwezig is op de her in te richten site. 

 Langsheen de overige oeverzone wordt eveneens de helft van de bomen (voornamelijk 

schietwilg, grauwe wilg en zwarte els) verwijderd via eindkap. De grote bomen zullen in de 
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plas Hamputten geduwd worden om zodoende extra structuur en geschikte 

schuilmogelijkheden te bieden aan het onderwaterbiotoop respectievelijk aanwezige visfauna. 

Er zal aandacht besteed worden aan de creatie van kijkgaten ter hoogte van de Hamstraat 

door de kap van aanwezige schietwilgen. Ten zuiden van de parkingzone aan de Hamstraat 

wordt over 70 m een grondnivellering uitgevoerd van de aanwezige opgevoerde aarde door 

het natuurlijk afschuinen van de oeverzone en het creëren van een comfortabele hengelzone 

met mogelijkheid om een wagen nabij de hengelplek te plaatsen. 

 Plaatsen van een oeverzwaluwenwand die zichtbaar is vanaf de Durmedijk.  

 Inrichten van een deel van de oostelijke en westelijke zone van de Hamputten als natuurlijke 

hengelzone door de aanleg van droge hengelplaatsen van op de oever. 

 Behoud van de bestaande parking langsheen de Hamstraat.  

Omvormingsbeheer: 

 Vrijwaren van de helft van de oeverzone van houtige opslag.  

 Instellen van nulbeheer (geen kapwerken) voor het eilandje aanwezig in de kleine plas.  

 Cyclisch maaien van verruigde riet- en natte ruigtevegetaties.  

 Onderhoud van de hengelzone via verwijderen houtige opslag, uitvoeren regelmatige 

zwerfvuilopruiming en onderhoud steigertjes. 

 Onderhoud van oeverzwaluwenwand. De oeverzwaluwenwand kan ook ijsvogel als 

broedvogel aantrekken. Bij broedsucces kan de oeverzwaluwenwand voorzien worden van 

een harde blijvende wand en/of een kijkwand voor de bezoekers. 

 Jaarlijks maaien van het noordelijk pad (1 x maaien na 01/07). 

 Jaarlijks opruimen van zwerfvuil langsheen de paden. 

 Nivelleren en/of lichtjes verhogen van de modderige stroken van het noordelijk pad (kan 

gebeuren met bodemmateriaal afkomstig van herinrichtingswerken). 

 

Eindbeheer: 

 Vrijhouden van de helft van de oeverzone van houtige opslag. 

 Uitvoeren van cyclisch maaibeheer van verruigde riet- en natte ruigtevegetatie. 

 Uitvoeren jaarlijkse onderhoudsmaai van het noordelijk pad.  

 

26. Met bouwmaterialen opgehoogde zone (mr; rbbmr)  
Creatie van een rieteiland op plas-drasniveau in functie van IHD soort- roerdomp. 

Startbeheer: 

 Eiland met betonafval afgraven tot een onderwatereiland, aanvoer bodemmateriaal (bij 

voorkeur met rietrizomen) op het onderwatereiland tot plas-drassituatie dit alles in functie 

van de creatie van een geschikt (water)rietbiotoop voor roerdomp. Het afgegraven 

betonafval zal binnen de kadastrale zone behouden blijven en in de plas Hamputten naast het 

huidige schiereiland gedeponeerd worden. Op deze manier zal het toekomstige rieteiland een 

(iets) grotere afmeting krijgen dan de huidige oppervlakte (0,35 ha). 

 Behoud van de relicten van het persstation van de vroegere zandwinning als een blijvende 

herinnering aan deze zandwinning en erfgoedelement. 

 Plaatsen van een afsluiting tussen het noordelijk wandelpad en toekomstig rietbiotoop.  

 

Omvormingsbeheer: 

 Opslagverwijdering + cyclisch maaibeheer van de rietvegetatie indien verruiging optreedt. 

 

Eindbeheer: 

 Instandhouden rietvegetatie. 
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27. Boszone noordelijk deel (sf; rbbsf) 
Ontwikkeling van een matuur moerasbosje. 

Startbeheer: 

 Geen. 

    

Omvormingsbeheer: 

 Dunningskap (20 %) voor niet-toekomstbomen. 

 Eindbeheer: 

 Bosbeheer: bestrijden exoten en vervolledigen dunningskap. 

 

4.3 Voorziene kapwerken + bosbalans 

De voorziene kapwerken van bomen staan reeds gedetailleerd vermeld in het beheerplan (hoofdstuk 

4.2). In onderstaande lijst staan de kapwerken nog eens per beheereenheid (BE) weergegeven alsook 

welke vorm van kapwerken (eindkap solitaire bomen, dunningskap in bos, kap exoten, ontbossing,…) zal 
uitgevoerd worden: 

 BE 1: eindkap 1treurwilg + 1 schietwilg 

 BE 3: dunningskap 10 % 

 BE 8: eindkap bomen op de kruin 

 BE 9: kap 5 schietwilgen aan noordrand  

 BE 11: eindkap 30 populieren rond zone Rozendonk 

 BE 12: eindkap zwarte elzen en wilgen aanwezig in deelzone ‘zuidelijk groot rietveld’ 

 BE 16: eindkap 5 schietwilgen en rij volgroeide populieren in zone Palingsberg 

 BE 17: kap van aangeplante bomen i.f.v. veiligheid voor onthaalpoort en zijn bezoekers 

 BE 18: eindkap 60 % berken in oostelijk deel graslandgebied, eindkap valse acacia’s 

 BE 19: eindkap valse acacia’s, dunningskap 10 % 

 BE 21: dunningskap 10 % ikv veiligheid  

 BE 22: eindkap 60 % van de bomen langsheen oeverzone van de 2 vijvers 

 BE 25: eindkap 50 % van de aanwezige bomen (schietwilg en zwarte els) in oeverzone 

Hamputten, volledige eindkap bomen op de 2 schiereilanden (opp. 0,4 ha) i.f.v. creatie 

rietbiotoop. 

 BE 27: dunningskap 20 % voor niet-toekomstbomen. 

Deze kap van bomen lijkt uitgebreid, het betreffen echter voornamelijk noodzakelijke kapwerken in 

bosgebied (dunningskap), kappen van exoten, kapwerken die dienen worden uitgevoerd i.k.v. veiligheid 

alsook de eindkap van snelle groeiers (schietwilg, berk, populier). Ook wordt in beperkte mate de kap 

van voornamelijk solitaire bomen voorzien die aanwezig zijn in gebieden waar een open habitat (rietland, 

natte ruigte, leefgebied roerdomp en porseleinhoen, oeverzone naast plas/sloot, grasland op rivierduin) 

als natuurdoel is vastgelegd.  

Wat betreft de bosbalans is die voor het reservaat in evenwicht: Ondanks het kappen van solitaire 

bomen of bomenrijen  zal nergens een eindkap gebeuren van grote bosgebieden (> 0,4 ha). Tevens zal 

nergens een open vegetatie omgezet worden naar bosvegetatie. De bosbalans is dus = 0, nergens in 
het reservaat zal bos verdwijnen alsook bij gecreëerd worden door aanplant of spontane verbossing.   
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4.4 Ontheffingen en afwijkingen 

Volgende ontheffingen en afwijkingen worden aangevraagd voor het uitvoeren van beheer-, monitorings- 

en educatieve activiteiten in het reservaat Groot Molsbroek. Bepaalde ontheffingen werden reeds 

aangekaart bij het overzicht van de uit te voeren éénmalige inrichtingsactiviteiten (zie bijlage 10) en de 
kapwerken. Volgende ontheffingen worden in dit beheerplan voorzien: 

 

 Art. 35 § 2/3° 

 

Plaatsen van informatieborden op strategische plaatsen langs de wandelwegen. 

 

 Art. 35 § 2/5° 

 

Het vangen van dieren voor inventarisaties van de reservaatpercelen ter uitvoering van de 

beheermonitoring. 

 

Het vangen van vogels in het kader van het wetenschappelijk onderzoek (ornithologisch ringwerk), 

georganiseerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). 

 

Dieren die vallen onder het jachtdecreet te doden in het kader van wettelijke bestrijding bij overlast of voor 

het voorkomen van wildschade.  

 

 Art 35§2/6° 

 

Het knotten van knotbomen (o.a. wilgen) overeenkomstig het beheerplan omwille van de ecologische en 

landschappelijke waarde van deze bomen. 

 

Onderhoudskap van struiken en hakhout zoals beschreven in het beheerplan. 

 

Het kappen van bomen zoals vermeld in hoofdstuk 4.2 ikv bosbeheer (dunningskap), kappen van exoten, 

kapwerken die dienen worden uitgevoerd i.k.v. veiligheid alsook de eindkap van volgroeide bomen 

(schietwilg, berk, populier). Een kap wordt eveneens voorzien voor bomen die aanwezig zijn in gebieden 

waar een open habitat (rietland, natte ruigte, leefgebied roerdomp en porseleinhoen, oeverzone naast 

plas/sloot, grasland op rivierduin) als natuurdoel is vastgelegd.  

 

Het maaien van akkerdistel, kruldistel en speerdistel i.k.v. goed nabuurschap.  

 

Het bestrijden van uitheemse woekerende planten zoals reuzenbalsemien, late guldenroede, Japanse 

duizendknoop,… 

 

 Art. 35§2/7° 

  

Het aanleggen van lage dijkjes in beheereenheid 01 om een vernatting te kunnen krijgen van het gebied 

ikv vastgelegd IHD-doel creatie leefgebied voor porseleinhoen. 

 

Het uitvoeren van slibruimingswerken in beheereenheid 09 en 15 i.k.v. vastgelegd IHD-doel creatie 

leefgebied van roerdomp en herstel van 3150 habitat. 

 

Het uitvoeren van plag- (tot 25 cm diepte) en slotenruimingswerken in beheereenheid 12 (zone zuidelijk 

groot rietveld) i.k.v. vastgelegd IHD-doel creatie leefgebied van roerdomp. 

 

Het uitvoeren van plagwerken (tot 10 cm diepte) in beheereenheid 18 i.k.v. creatie goed ontwikkeld 

6230_hn habitat. 
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Het herprofileren van vijvers in beheereenheid 22 i.k.v. creatie goed ontwikkeld 3150 habitat. 

 

Het afgraven van de 2 schiereilanden die de westelijke plas en oostelijke plas Hamputten scheiden 

(beheereenheid 25) tot plas-dras niveau i.k.v. vastgelegd IHD-doel creatie leefgebied van roerdomp. Er 

zou tot 110 cm diepte bodemmateriaal dienen afgegraven te worden over een oppervlakte van 0,4 ha. 

Geschat wordt dat 4.400 m3 bodemmateriaal zal afgegraven worden welke binnen de kadastrale zone in 

de plas zal gedeponeerd worden als verontdiepingsmaatregel van de oeverzone (indien voor deze 

maatregel een omgevingsvergunning dient aangevraagd te worden moet nog uitgeklaard worden). 

 

 Art. 35§2/8°  

 

Het stapelen van takkenbossen (van klein rijshout) op welbepaalde en vaste plaatsen als nest- en 

schuilplaats voor zangvogels, kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën etc.  
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Deel 5 Opvolging  

5.1 Beheermonitoring 

Beheeropvolging en beheerevaluatie vormen een essentieel onderdeel om de resultaten van het beheer 

te kunnen volgen en waar nodig het beheer of de doelstellingen bij te sturen. 

Het beheer van de habitats, regionaal belangrijke biotopen en leefgebieden van soorten worden om de 6 

jaar (of na inrichtingsmaatregelen na 3 jaar) geëvalueerd en aan het ANB gerapporteerd. Hiervoor zullen 

naast de jaarlijkse registratie van uitgevoerd beheer volgende monitoringsinitiatieven worden opgezet 

om onder meer verstorende factoren te kunnen opvolgen en de habitats, regionaal belangrijke biotopen 

en soorten in een betere staat van instandhouding te brengen: 

 

 Uitvoeren van een gebiedsdekkende BWK- en Habitatkartering. 

 Invullen van indicatorlijsten: voor alle beheereenheden waar een habitatdoel en/of regionaal 

belangrijk biotoop is vastgelegd gaan elke 6 jaar fiches (indicatorlijsten) ingevuld worden die 

zowel de aanwezigheid van sleutelsoorten, verstoringsoorten als trajectsoorten kwantitatief zal 

inventariseren. Het aantal in te vullen indicatorlijsten hangt af van de oppervlakte 

natuurstreefbeeld waarvoor een natuurbeheer wordt uitgevoerd. 

 Opvolgen grondwaterpeil door 7 peilbuizen in volgende gebieden (met natuurstreefbeeld): 

o Peilbuis 1: Molsbroek, noordelijk bosgebied (BE13) (vm vn; 91E0_vm 91E0_vn) 

o Peilbuis 2: Molsbroek, bos Hofstee (BE13) (vn; 91E0_vn) 

o Peilbuis 3: Molsbroek, begrazingsblok (BE7) (hft mc k(ae); 6430_hf rbbmc 3150) 

o Peilbuis 4: Molsbroek, zuidelijk groot rietveld (BE12) (mr; rbbmr) 

o Peilbuis 5: Hagemeersen, Hagemeersen-West (BE1) (hf mc mr; rbbhf rbbmc rbbmr) 

o Peilbuis 6: Hagemeersen, Hagemeersen-Oost (BE4) (hc mc; rbbhc rbbmc)  

o Peilbuis 7: Molsbergen, grasland met beperkte kwelinvloed (BE18) (hn; 6230_hn) 

De reden om de peilbuizen te plaatsen in de voorgestelde zones is de volgende (locatie 

peilbuizen zie in kaart in bijlage 5): 

o Deelgebied Molsbroek is volledig ingedijkt waardoor het (grond)waterpeil voor een 

groot deel door de beheerder kan ingesteld/beheerd worden (peilbuis 1, 2, 3 en 4). 

o Monitoren grondwaterpeil van grondwaterafhankelijke natuurdoelhabitattypes 91E0_vm, 

91E0_vn, 6430_hf en 3150 (peilbuis 1,2 en 3) 

o Monitoren grondwaterpeil voor leefgebied porseleinhoen (peilbuis 3, 5 en 6). 

o Monitoren grondwaterpeil voor leefgebied roerdomp (peilbuis 4). 

o Monitoren grondwaterpeil grasland Molsbergen met beperkte kwelinvloed (peilbuis 7). 

Het opmeten van de grondwaterstanden gebeurt best met een diver die automatisch en op 

continue basis de grondwaterstanden in de peilbuis opmeet. Het is de bedoeling om éénmalig 

een subsidie aan te vragen (aanschaf en plaatsen peilbuizen, aanschaf 7 divers, aanschaf 

afleessensor) om de geplande grondwatermonitoring voor reservaat ‘Groot Molsbroek’ 

succesvol te kunnen opstarten. 

    

 Opvolgen van het oppervlaktewaterpeil van zowel de hoogwater- als de laagwaterkom van 

deelgebied Molsbroek (zal elke week gebeuren). 

 

 Uitvoeren van een uitgebreide broedvogelkartering (in Avimap) voor alle deelgebieden (elke 

6 jaar). 

 

 Uitvoeren van een gedetailleerde vleermuizeninventarisatie (inventarisatie + opsporen 

koloniebomen met gespecialiseerde apparatuur) voor alle deelgebieden (elke 6 jaar). 

 

 Inventariseren broedgevallen van RL- en IHD-avifauna (bijlage 1 vogelrichtlijn) zoals 

porseleinhoen, roerdomp, zomertaling, slobeend, wintertaling, woudaap, kwak, ijsvogel, 

visdief, blauwborst,… voor alle deelgebieden (elk jaar). 
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Wat betreft roerdomp zullen bij vastgestelde vestiging de monitoringtechnieken gebruikt 

worden zoals beschreven in het goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma: 

 

 Kwantitatief (via telling en oppervlaktebepaling) inventariseren van RL-planten voor alle 

deelgebieden (elke 6 jaar) met bijzondere aandacht voor de soorten moerasvaren, 

hondsviooltje en kikkerbeet (habitattypische soorten). 

 

 Kwantitatief (via telling) inventariseren van dagvlinders op de vlinderberm (BE23) ikv 

onderzoek sinusmaaibeheer (elk jaar). 

 

 Inventariseren van libellen in alle deelgebieden (jaarlijkse inventarisatie, verslag elke 6 jaar). 

 

 Inventariseren van RL/IHD-zoogdieren (hermelijn, bunzing, veldspitsmuis, waterspitsmuis, 

Europese bever, IHD-vleermuizen) (jaarlijkse inventarisatie, verslag elke 6 jaar). 

 

Gezien de intensiteit en gedetailleerdheid van alle bovenvermelde acties betreffende de opvolging van 

resultaatindicatoren wordt voorzien dat zij voldoen aan de vereisten om aanspraak te maken op een 

jaarlijks subsidiebedrag voor het inventariseren van soorten via gestandaardiseerde vangst- of 

telmethodes. Ook voor het opmeten van de peilbuisgegevens zal een jaarlijks subsidiebedrag 

aangevraagd worden. Deze financiële ondersteuning van de monitoringinitiatieven verzekert dat 

reservaat Groot Molsbroek net als in het verleden een van de best bestudeerde reservaatgebieden van 

Vlaanderen blijft en daardoor tevens zijn vastgelegde IHD–doelstellingen nauwgezet opvolgt. 

 

5.2 Opvolging van de beheermaatregelen 

Zowel de jaarlijks als cyclisch uitgevoerde beheermaatregelen zullen geregistreerd worden en ter 

beschikking gesteld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos. In afwachting van een door het 

ANB uitgewerkte en te gebruiken digitale registratiemodule, zullen alle uitgevoerde beheeractiviteiten in 

een Exel sjabloon bijgehouden worden.   
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BIJLAGE 1: Verkenningsnota Groot Molsbroek 

(reeds ingediend en goedgekeurd bij ANB op 05/03/2018) 



 

 

 

Bijlage 2: Ingevulde infofiches 

 

 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche grasland 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 26/04/2018  Kristof Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 4,05 ha 

 beheereenheid 1 (Hagemeersen-West) Opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  hpr  gh  70 

 eenheid 2  mr°  gh  20 

 eenheid 3  mc  rbbmc  10 

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 
menselijke ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator:  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen: dotterbloem, tweerijige zegge 

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 
basis van de BWK-code 
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  Fase 0: 
raaigrasweide  

(BWK Hx) 

 Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

 Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

  Fase 3: 
graskruidenmix 

 Fase 4: bloemrijk 
grasland 

 Fase 5: schraalland 

 
5 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
6 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

beheer tot 4 j terug onder normaal landbouwbeheer 

 
7 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

chemische bemesting met NPK tot 5 jaar terug 

 
8 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  
oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  
perceelsrandbegroeiing 
of berm  struweel  bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 
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11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 
‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 sprinkhaanzanger, blauwborst 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%): 0% soorten:        

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 verdroging 
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ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 14/05/2014   Kristof Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 2,5 ha 

 beheereenheid 4, 5 en 6 Opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  hc  rbbhc  50 

 eenheid 2  mc  rbbmc  45 

 eenheid 3  mr  rbbmr  5 

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 
menselijke ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator:  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen: holpijp, echte koekoeksbloem, tweerijige zegge, watermunt  

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 
basis van de BWK-code 
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  Fase 0: 
raaigrasweide  

(BWK Hx) 

 Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

 Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

  Fase 3: 
graskruidenmix 

 Fase 4: bloemrijk 
grasland 

 Fase 5: schraalland 

 
5 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
6 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

      

 
7 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
8 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  
oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  
perceelsrandbegroeiing 
of berm  struweel  bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 
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11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 
‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 broedgebied porseleinhoen, blauwborst, rietgors 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%): 0 % soorten:        

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 bij hevige regenval input van rioolwater uit industriezone via niet goed functionerende  overstort 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche grasland 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 19/07/2017  Kristof Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 12,7 ha grasland + 4 ha bos 

 beheereenheid 7 begrazingsblok 
molsbroek 

Opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  mc  rbbmc   57 

 eenheid 2  hft  rbbhf  29 

 eenheid 3  hft  6430_hf  10 

 eenheid 4  hp*  rbbzil  4 

 

 III. Standplaats 

3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 
menselijke ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator:  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen: holpijp, echte koekoeksbloem, tweerijige zegge, watermunt, dotterbloem, moeraszegge, gewone 
waterbies, bosbies, pijptorkruid, waterviolier, egelboterbloem 

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 
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Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 
basis van de BWK-code 

  Fase 0: 
raaigrasweide  

(BWK Hx) 

 Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

 Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

  Fase 3: 
graskruidenmix 

 Fase 4: bloemrijk 
grasland 

 Fase 5: schraalland 

 
5 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
6 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

extensieve begrazing van 0,4 a 0,6 GVE/ha van 01/06-31/10 

 
7 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
8 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  
oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  
perceelsrandbegroeiing 
of berm  struweel  bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 
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 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 bosbies, schildereprijs, pijptorkruid, grote ratelaar, kikkerbeet, mattenbies, zwanenbloem, veenmol, blauwborst, 
waterral, sprinkhaanzanger, zomertaling  

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%): 0 soorten:        

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 geen 

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 te natte hydrologische condities in het verleden door te weinig afvoer van regenwater. 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche moeras 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 04/08/2017  Kristof Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 21,7 

 beheereenheid 9 (moerasvlakte) opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  mr  rbbmr  30 

 eenheid 2  ae  3150  45 

 eenheid 3  hf  rbbhf  20 

 eenheid 4  mc  rbbmc  5 

 

 III. Standplaats 

3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 
menselijke ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator:  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 doorzicht waterkolom:  helder  troebel     

 slib & sediment:  grotendeels vrij van 
slib & organisch 
sediment 

 sterke 
accumulatie van 
slib & organisch 
sediment 

    

 opmerkingen:       
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 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in percentage (per klasse van 10%) ten opzichte van de volledige beheereenheid. 

 100% open water, inclusief 
oever. 
Vul vraag 5 en 6  in. 

     % onbedekte bodem      % moslaag 

 100% kruidlaag, inclusief jonge 
bomen en struiken (hoogte 
<2m). 
Vul vraag 7-9 in. 

0% struiklaag (hoogte > 2m en 
diameter <14cm).  
Vul vraag 10 in. 
 

0% boomlaag (diameter >14cm).  
vul vraag 11 in. 
  

 
5 Beschrijf de watervegetatie.  

 aspectbepalende soorten: gele plomp, kikkerbeet, klein kroos, dwerkroos, puntkroos, sterrenkroos spec. 

 voorkomen van ondergedoken 
waterplanten (submers): 

 geen  planten schaars 

   veel planten, ze bedekken slechts een 
deel van bodem of water 

 planten groeien tot de oppervlakte in het 
grootste deel van het waterlichaam 

 bedekking van de waterplanten 
(%): 

drijvend 10  emers (uit het 
water stekend) 

0  flab (drijvende draad-
wieren en algenpakket) 

0  

 
6 Beschrijf de oevervegetatie. 

 aspectbepalende soorten: grote lisdodde, riet, gele lis, waterzuring, grote kattenstaart,grote egelskop, 
moeraszegge, gele lis 

 toestand oever:  volledig natuurlijk  beperkt aandeel natuurvreemde infrastructuur 

   hoog aandeel natuurvreemde 
infrastructuur 

 verstoring (betreding door grazers, recreanten, 
ganzen, andere) 

  breedte van de oevervegetatie 
(m): 

eilandenstructuur beschaduwing door 
struiken, bomen (%): 

10 

 
7 Beoordeel de samenstelling van de kruidlaag. 

  dominantie van hoge grassen en/of schijngrassen, kruiden en/of dwergstruiken. Vul vraag 8 in. 

  jonge bomen en struiken < 2m. Vul vraag 9 in. 

 
8 Noteer de aspectbepalende soorten in de kruidlaag voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 grote kattenstaart, grote egelskop, watermunt, grote wederik, waterzuring, gele lis, wolfspoot, blauw 
glidkruid,,knikkend tandzaad, zeegroene muur, hoge cyperzegge, zwanenbloem 

 
9 Beoordeel de samenstelling van de jonge bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m). 

Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking of % stamtal (per klasse van 10%). Indien één soort meer 
dan 90% voorkomt, kan deze als enige soort beschouwd worden. 

 soort:                                    

 %:                                     

 aangeplant:           

 
10 Beoordeel de samenstelling van de struiklaag (hoogte > 2m en diameter  < 14cm). 

Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking of % stamtal (per klasse van 10%). Indien één soort meer 
dan 90% voorkomt, kan deze als enige soort beschouwd worden. 

 soort:  geen                             

 %:                                     
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11 Beoordeel de samenstelling en de kwaliteit van de boomlaag. 

 soort:  geen                             

 aandeel (%):                                    

 opmerkingen (vitaliteit, gebreken, 
toekomstwaarde): 

      

 
12 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
13 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige 
vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

kunstmatig hoog gehouden waterpeil, verwijderen boomopslag gebeurt jaarlijks, 
maaibeheer is cyclisch 

 
14 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
15 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
16 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 
17 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 
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 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
18 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 kikkerbeet, zwanenbloem, broedkolonie kokmeeuw, snor,  grote karekiet, roerdomp, lepelaar, zwartkopmeeuw, 
geoorde fuut, woudaap, bruine kiekendief, grote zilverreiger, ijsvogel, slobeend,  zomertaling, wintertaling, 
porseleinhoen,  buidelmees, baardmannetje, europese bever, waterspitsmuis, vroege glazenmaker,  glassnijder, 
variabele waterjuffer, watervleermuis, rosse vleermuis 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
19 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%): 0 soorten:        

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
20 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
21 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 verdroging (droge zomer 2015-2017), slibaanrijking (slibruiming is dringend) 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche stilstaande wateren 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 06/08/2014  K.Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 5 ha 

 beheereenheid 9 (open water 
moerasvlakte molsbroek) 

Opmerkingen diepere delen moerasvlakte 
(vroegere sloten en  randsloor) 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  ae  3150   100 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 doorzicht waterkolom:  helder  troebel     

 slib & sediment:  grotendeels vrij van 
slib & organisch 
sediment 

 sterke accumulatie 
van slib & 
organisch 
sediment 

    

 opmerkingen:   

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Beschrijf de watervegetatie.  

 aspectbepalende soorten: gele plomp, kikkerbeet, sterrenkroos spec., puntkroos, dwergkroos (fluctuerend van 
jaar tot jaar)  

 voorkomen van ondergedoken 
waterplanten (submers): 

 geen  planten schaars 

   veel planten, ze bedekken slechts een 
deel van bodem of water 

 planten groeien tot de oppervlakte in het 
grootste deel van het waterlichaam 

 bedekking van de waterplanten 
(%): 

drijvend 0  emers (uit het 
water stekend) 

       flab (drijvende draad-
wieren en algenpakket) 

0  
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5 Beschrijf de oevervegetatie. 

 aspectbepalende soorten: riet, moeraszegge,waterzuring, gele lis, grote egelskop, grote lisdodde 

 toestand oever:  volledig natuurlijk  beperkt aandeel natuurvreemde infrastructuur 

   hoog aandeel natuurvreemde 
infrastructuur 

 verstoring (betreding door grazers, recreanten, 
ganzen, andere) 

  breedte van de oevervegetatie 
(m): 

oevervegetatie op alle 
eilanden en rand 
aanwezig 

beschaduwing door 
struiken, bomen (%): 

20 (rand moerasvlakte) 

 
6 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
7 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

maaibeheer cyclisch voor verruigde zones. boomopslag wordt jaarlijks verwijderd 

 
8 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

door uitwerpselen broedkolonie kokmeeuw (jaarlijks tot 2.000 koppels) en 
ganzen 

 
9 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
10 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 
11 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 
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 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
12 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Europese bever, woudaap, zomertaling, wintertaling, slobeend, ijsvogel, kikkerbeet, zwanenbloem snor,  grote karekiet, 
roerdomp, lepelaar, zwartkopmeeuw, geoorde fuut, grote zilverreiger,  porseleinhoen,  baardmannetje.  

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
13 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%) 10 a 20 % (in 2016 
opgedoken in 2017 
nauwelijks nog aanwezig) 

soorten  dwergkroos 

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
14 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
15 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 te voedselrijk water (door nutriententoevoer avifauna), dringende slibruiming is nodig, verdroging in periode 2015-2017  

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche grasland 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 zomer 2014  Kristof Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 1,8 ha 

 beheereenheid 10 hooilanden Molsbroek Opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  hc°  rbbhc  70 

 eenheid 2  hft  6430_hf  30 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 
menselijke ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator:  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen: holpijp, echte koekoeksbloem, tweerijige zegge, waterviolier, watermunt 

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 
basis van de BWK-code 
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  Fase 0: 
raaigrasweide  

(BWK Hx) 

 Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

 Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

  Fase 3: 
graskruidenmix 

 Fase 4: bloemrijk 
grasland 

 Fase 5: schraalland 

 
5 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
6 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

maaibeheer 1 x/jaar = de percelen zijn na > 30 j maaibeheer reeds sterk verschraald 

 
7 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
8 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  
oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  
perceelsrandbegroeiing 
of berm  struweel  bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 
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11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 
‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 poelruit abundant tot co-dominant aanwezig, poelruitspanner (waarneming > 10 j geleden), sloten aan de rand met 
kikkerbeet, zwanebloem, waterspitsmuis, blauwborst. 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%):  0 % soorten:        

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 stikstofdepositie  
te natte instelling van grondwaterpeil in voorjaar in functie van avifauna  
 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche grasland 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

              

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein       oppervlakte 1 ha 

 beheereenheid 11 Opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  hf  6430_hf  100 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 
menselijke ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator:  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen: gewone engelwortel, watermunt 

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 
basis van de BWK-code 
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  Fase 0: 
raaigrasweide  

(BWK Hx) 

 Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

 Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

  Fase 3: 
graskruidenmix 

 Fase 4: bloemrijk 
grasland 

 Fase 5: schraalland 

 
5 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
6 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

1 maaibeurt/ jaar 

 
7 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
8 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  
oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  
perceelsrandbegroeiing 
of berm  struweel  bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 
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11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 
‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 poelruitspanner 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%): 0 soorten:        

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 stikstofdepositie uit de lucht, bladval en beperking zon door omgevende bomenrijen. 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche moeras 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 16/07/2017  Kristof Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 8,2 ha 

 beheereenheid 12 (Rietland muv 
moerasvlakte) 

opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  mru  gh  50 

 eenheid 2  mr  rbbmr  35 

 eenheid 3  hft hr/hf  rbbhf gh  15 

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 
menselijke ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator:  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 doorzicht waterkolom:  helder  troebel     

 slib & sediment:  grotendeels vrij van 
slib & organisch 
sediment 

 sterke 
accumulatie van 
slib & organisch 
sediment 

    

 opmerkingen: enkel in winterperiode tijdelijk water boven maaivel 
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 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in percentage (per klasse van 10%) ten opzichte van de volledige beheereenheid. 

      % open water, inclusief 
oever. 
Vul vraag 5 en 6  in. 

     % onbedekte bodem      % moslaag 

 90% kruidlaag, inclusief jonge 
bomen en struiken (hoogte 
<2m). 
Vul vraag 7-9 in. 

10% struiklaag (hoogte > 2m en 
diameter <14cm).  
Vul vraag 10 in. 
 

     % boomlaag (diameter >14cm).  
vul vraag 11 in. 
  

 
5 Beschrijf de watervegetatie.  

 aspectbepalende soorten: bijna geen waterplanten aanwezig 

 voorkomen van ondergedoken 
waterplanten (submers): 

 geen  planten schaars 

   veel planten, ze bedekken slechts een 
deel van bodem of water 

 planten groeien tot de oppervlakte in het 
grootste deel van het waterlichaam 

 bedekking van de waterplanten 
(%): 

drijvend        emers (uit het 
water stekend) 

       flab (drijvende draad-
wieren en algenpakket) 

       

 
6 Beschrijf de oevervegetatie. 

 aspectbepalende soorten: riet 

 toestand oever:  volledig natuurlijk  beperkt aandeel natuurvreemde infrastructuur 

   hoog aandeel natuurvreemde 
infrastructuur 

 verstoring (betreding door grazers, recreanten, 
ganzen, andere) 

  breedte van de oevervegetatie 
(m): 

maximum 3 a 4 m beschaduwing door 
struiken, bomen (%): 

10 

 
7 Beoordeel de samenstelling van de kruidlaag. 

  dominantie van hoge grassen en/of schijngrassen, kruiden en/of dwergstruiken. Vul vraag 8 in. 

  jonge bomen en struiken < 2m. Vul vraag 9 in. 

 
8 Noteer de aspectbepalende soorten in de kruidlaag voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 riet, grote lisdodde, dotterbloem, poelruit, moerasspirea 

 
9 Beoordeel de samenstelling van de jonge bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m). 

Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking of % stamtal (per klasse van 10%). Indien één soort meer 
dan 90% voorkomt, kan deze als enige soort beschouwd worden. 

 soort:  schietwilg                             

 %:   100                             

 aangeplant:           

 
10 Beoordeel de samenstelling van de struiklaag (hoogte > 2m en diameter  < 14cm). 

Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking of % stamtal (per klasse van 10%). Indien één soort meer 
dan 90% voorkomt, kan deze als enige soort beschouwd worden. 

 soort:  schietwilg  grauwe wilg  zwarte els               

 %:   40  30  30               
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11 Beoordeel de samenstelling en de kwaliteit van de boomlaag. 

 soort:                                    

 aandeel (%):                                    

 opmerkingen (vitaliteit, gebreken, 
toekomstwaarde): 

      

 
12 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
13 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige 
vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

      

 
14 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
15 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
16 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 
17 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

 Altijd aanwezig aan de randen van de rietlanden 
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 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
18 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 broedvogels: blauwborst, rietgors, woudaap,… roerdomp (wintergast), poelruit, dotterbloem. 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
19 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%): 1 % soorten:  reuzenbalsemien 

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
20 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 geen 

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
21 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu.  

 Potentiele infectie door exoot reuzenbalsemien afkomstig uit Durme die jaarlijks bestreden wordt. 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche bos 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 04/08/2017  Kristof Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein groot Molsbroek oppervlakte 2,9 ha 

 beheereenheid 13 (bossen Molsbroek) Opmerkingen elzenbroekbos (vm) zuid incl 
hazelaar 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  vm  91E0_vm    100 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 
menselijke 
ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator::  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen: bosbies, moeraszegge, watermunt, waterviolier 

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 
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4 Beschrijf de vegetatiestructuur. 
Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in percentage (per klasse van 10%) ten opzichte van de volledige beheereenheid. 

        % onbedekte bodem      % moslaag 

 20% kruidlaag, inclusief jonge 
bomen en struiken (hoogte 
<2m). 
Vul vraag 5-7 in. 

10% struiklaag (hoogte > 2m en 
diameter <14cm).  
Vul vraag 8 in. 
 

70 % boomlaag (diameter >14cm).  
 Vul vraag 9-13 in. 

 
5 Beoordeel de samenstelling van de kruidlaag. 

  dominantie van hoge grassen en/of schijngrassen, kruiden en/of dwergstruiken. Vul vraag 6 in. 

  jonge bomen en struiken < 2m. Vul vraag 7 in. 

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de kruidlaag voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 gele lis, wolfspoot,  bitterzoet, grote wedrik, stijve zegge, blauw glidkruid, hoger cyperzegge, dotterbloem , watermunt 

7 Beoordeel de samenstelling van de jonge bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m). 
Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking of % stamtal (per klasse van 10%). Indien één soort meer 
dan 90% voorkomt, kan deze als enige soort beschouwd worden. 

 soort:  zwarte bes  grauwe wilg                      

 %:   30  70                      

 aangeplant:           

 
8 Beoordeel de samenstelling van de struiklaag (hoogte > 2m en diameter < 14cm). 

Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking of % stamtal (per klasse van 10%). Indien één soort meer 
dan 90% voorkomt, kan deze als enige soort beschouwd worden. 

 soort:  grauwe wilg  zwarte els  schietwilg               

 %:   70  20  10               

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag? 

  stamsgewijs  groepsgewijs  homogeen 

 
10 Is het omslagpunt bereikt? 

Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte van de totaal te verwachten boomhoogte. 

  takvrije stam < 1/4  takvrije stam tussen 1/4 en 2/5  takvrije stam > 2/5 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m
2
/ha).  

  weinig dicht G<20  gemiddeld dicht 20<G<30  dicht 30<G<40  zeer dicht G>40 

 
12 Beoordeel de samenstelling en de kwaliteit van de boomlaag. 

 soort:  zwarte els  populier  schietwilg               

  stamtal (/ha) :   
70 

  
10 

  
20 

  
      

  
      

 aandeel (%): 

 gemiddelde diameter (cm):  25  65  55               

 stamkwaliteit:                                    

 opmerkingen (vitaliteit, gebreken, 
toekomstwaarde): 

spontane verbossing is zeer natte hydrologische condities, veel boomval , geen productiebos 
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13 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 
Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout:   < 4%   4-10%   ≥ 10% 

 aantal dikke dode bomen 
(diameter>40cm, liggend en staand, 

per ha): 

   0   1-2   ≥ 3 

 
14 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
15 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige 
vegetatie.  
 indien bos ga naar vraag 24 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

spontane verbossing, geen productiebos 

 
16 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
17 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 
18 Bos: Wat is de huidige beheervorm? 

  hakhout. Ga naar vraag 18.  middelhout. Ga naar vraag 
18. 

 hooghout.  

  niet gekend.   nulbeheer (geen houtoogst).  

 
19 Omschrijf het hakhoutbeheer: 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders:       

 aantal overstaanders per ha:  0.   >10/ha.  

   10-50/ha.   > 50/ha  

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
20 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 
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  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 
21 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
22 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 kwak, ijsvogel, moerasvaren 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
23 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%): 1 soorten:  reuzenbalsemien (70 ex.ontdekt in 
2017) 

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
24 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 

 X. Gekende milieuproblemen 

 
25 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 stikstofdepositie uit de lucht 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche bos 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 04/08/2017  Kristof Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein groot Molsbroek oppervlakte 2,7 ha 

 beheereenheid 13 (bossen Molsbroek) Opmerkingen elzenbroekbos (vm) noord 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  vm  91E0_vm    100 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 
menselijke 
ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator::  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen: dotterbloem, , moeraszegge, ijle zegge, watermunt,  waterviolier 

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in percentage (per klasse van 10%) ten opzichte van de volledige beheereenheid. 
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    % onbedekte bodem      % moslaag 

 20% kruidlaag, inclusief jonge 
bomen en struiken (hoogte 
<2m). 
Vul vraag 5-7 in. 

10% struiklaag (hoogte > 2m en 
diameter <14cm).  
Vul vraag 8 in. 
 

70 % boomlaag (diameter >14cm).  
 Vul vraag 9-13 in. 

 
5 Beoordeel de samenstelling van de kruidlaag. 

  dominantie van hoge grassen en/of schijngrassen, kruiden en/of dwergstruiken. Vul vraag 6 in. 

  jonge bomen en struiken < 2m. Vul vraag 7 in. 

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de kruidlaag voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 gele lis, wolfspoot,  bitterzoet, grote wedrik, stijve zegge, blauw glidkruid, hoger cyperzegge, dotterbloem , watermunt 

7 Beoordeel de samenstelling van de jonge bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m). 
Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking of % stamtal (per klasse van 10%). Indien één soort meer 
dan 90% voorkomt, kan deze als enige soort beschouwd worden. 

 soort:  zwarte bes  spork  zomereik  grauwe wilg  gewone es 

 %:   20  20  10  40  10 

 aangeplant:           

 
8 Beoordeel de samenstelling van de struiklaag (hoogte > 2m en diameter < 14cm). 

Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking of % stamtal (per klasse van 10%). Indien één soort meer 
dan 90% voorkomt, kan deze als enige soort beschouwd worden. 

 soort:  grauwe wilg  zwarte els  schietwilg               

 %:   70  20  10               

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag? 

  stamsgewijs  groepsgewijs  homogeen 

 
10 Is het omslagpunt bereikt? 

Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte van de totaal te verwachten boomhoogte. 

  takvrije stam < 1/4  takvrije stam tussen 1/4 en 2/5  takvrije stam > 2/5 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m
2
/ha).  

  weinig dicht G<20  gemiddeld dicht 20<G<30  dicht 30<G<40  zeer dicht G>40 

 
12 Beoordeel de samenstelling en de kwaliteit van de boomlaag. 

 soort:  zwarte els  schietwilg  zomereik               

  stamtal (/ha) :   
70 

  
20 

  
10 

  
      

  
      

 aandeel (%): 

 gemiddelde diameter (cm):  20  35  30               

 stamkwaliteit:                                    

 opmerkingen (vitaliteit, gebreken, 
toekomstwaarde): 

spontane verbossing in  zeer natte hydrologische condities,  geen productiebos, zowel jonge 
bomen als oudere, geen zeer dik (dood) hout 

 
13 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 
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 aandeel dood hout:   < 4%   4-10%   ≥ 10% 

 aantal dikke dode bomen 
(diameter>40cm, liggend en staand, 

per ha): 

   0   1-2   ≥ 3 

 
14 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
15 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige 
vegetatie.  
 indien bos ga naar vraag 24 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

(hydrologisch beheer is dezelfde als in moerasvlakte) en kan kunstmatig beinvloed 
worden. 

 
16 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
17 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 
18 Bos: Wat is de huidige beheervorm? 

  hakhout. Ga naar vraag 18.  middelhout. Ga naar vraag 
18. 

 hooghout.  

  niet gekend.   nulbeheer (geen houtoogst).  

 
19 Omschrijf het hakhoutbeheer: 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders:       

 aantal overstaanders per ha:  0.   >10/ha.  

   10-50/ha.   > 50/ha  

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
20 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten 
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of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 
21 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
22 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 woudaap, matkop, kleine broedkolonie blauwe reiger van 1 a 2 kp (sedert 2016) 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
23 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%): 0 soorten:        

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
24 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 

 X. Gekende milieuproblemen 

 
25 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 stikstofdepositie vanuit de lucht 
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standaardfiche stilstaande wateren 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 06/08/2014  K.Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 2,9 ha 

 beheereenheid 15 (open water molsbroek 
muv moerasvlakte) 

Opmerkingen opname van trekgracht in 
begrazingsblok 

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  ae  3150 en gh  100 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 doorzicht waterkolom:  helder  troebel     

 slib & sediment:  grotendeels vrij van 
slib & organisch 
sediment 

 sterke accumulatie 
van slib & 
organisch 
sediment 

    

 opmerkingen:   

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Beschrijf de watervegetatie.  

 aspectbepalende soorten: gedoornd hoornblad, kikkerbeet, waterviolier, puntkroos, klein kroos, dwergkroos  

 voorkomen van ondergedoken 
waterplanten (submers): 

 geen  planten schaars 

   veel planten, ze bedekken slechts een 
deel van bodem of water 

 planten groeien tot de oppervlakte in het 
grootste deel van het waterlichaam 

 bedekking van de waterplanten 
(%): 

drijvend 60  emers (uit het 
water stekend) 

20  flab (drijvende draad-
wieren en algenpakket) 

0  
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5 Beschrijf de oevervegetatie. 

 aspectbepalende soorten: riet scherpe zegge oeverzegge,waterzuring, gele lis, zwanenbloem 

 toestand oever:  volledig natuurlijk  beperkt aandeel natuurvreemde infrastructuur 

   hoog aandeel natuurvreemde 
infrastructuur 

 verstoring (betreding door grazers, recreanten, 
ganzen, andere) 

  breedte van de oevervegetatie 
(m): 

1 a 3 m beschaduwing door 
struiken, bomen (%): 

0 

 
6 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
7 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

trekgracht doorkruist begrazingsblok molsbroek en is afvoergracht van water 
moerasvlakte. slibruiming trekgracht uitgevoerd in september 2015. 

 
8 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
9 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
10 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 
11 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 
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 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
12 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Europese bever, woudaap, zomertaling, wintertaling, slobeend, ijsvogel, kikkerbeet, zwanenbloem 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
13 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%) 5 a 10 % (fluctuerend van 
jaar tot jaar) 

soorten  dwergkroos 

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
14 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
15 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 te voedselrijk water, frequentere slibruiming is nodig  

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche grasland 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

     Kristof Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 0,5 ha 

 beheereenheid 16 rivierduin Palingsberg Opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  ha  rbbha  60 

 eenheid 2  cp  gh  40 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 
menselijke ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator:  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen:       

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 
basis van de BWK-code 
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  Fase 0: 
raaigrasweide  

(BWK Hx) 

 Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

 Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

  Fase 3: 
graskruidenmix 

 Fase 4: bloemrijk 
grasland 

 Fase 5: schraalland 

 
5 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
6 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

maaibeheer 2 x/jaar = vnl bramen, adelaarsvaren en boomopslag 

 
7 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
8 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  
oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  
perceelsrandbegroeiing 
of berm  struweel  bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 
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11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 
‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 mannetjesereprijs, welriekende agrimonie, koevinkje 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%):  0 % soorten:        

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 werd > 45 j geleden volledig als akker beheerd. 

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 stikstofdepositie  
bladval door zuidelijke bomenrij populier 
verdichting door aanwezigheid beheerwagenpark 
depositie nutrienten door aanwezige maaiselhoop nabij 
 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche grasland 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 14/07/2017  Kristof Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 5 ha 

 beheereenheid 18 (rivierduin Molsbergen) Opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  hac  6230_ha       50 

 eenheid 2  ha  2330_bu  35 

 eenheid 3  ha  rbbha  10 

 eenheid 4  hn°  6230_hn       5 

 

 III. Standplaats 

3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 
menselijke ingreep 

 zachte helling (<8%)  Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:       

 micro-reliëf:  geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer: microrelief op rivierduin, sterk vergraven in verleden 

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig  droog 

 kwelindicator:  geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen:       

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 
basis van de BWK-code 
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  Fase 0: 
raaigrasweide  

(BWK Hx) 

 Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

 Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

  Fase 3: 
graskruidenmix 

 Fase 4: bloemrijk 
grasland 

 Fase 5: schraalland 

 
5 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
6 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

begrazing = konijnenbegrazing, plaggen = zeer locaal geplagd (0,1 ha) door vorige 
beheerder (ANB), maaibeheer 2x/jaar = vnl bramen, adelaarsvaren en boomopslag 

 
7 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
8 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
9 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  
oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  
perceelsrandbegroeiing 
of berm  struweel  bosje/verbossing 

 
10 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 
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11 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 
‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 stippelvaren, koningsvaren, mannetjesereprijs, hondsviooltje, tormentil, moeraswolfsklauw (laatst waargenomen 1999) 
grasklokje, hoge bedekkingen met korstmossen, moerasbasterdwederik (in westelijke, moerassige randzone), 
veldspitsmuis (aangetroffen in nabije omgeving dijk Molsbroek), kleine bonte specht, matkop 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
12 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%): tussen 5 en 25 % soorten:  grijs kronkelsteeltje 

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
13 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 rivierduin die vroeger geexploiteerd werd op artisanale wijze 

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
14 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 stikstofdepositie  
locaal aanwezigheid van gestort puin (teelaarde, gips, steenafval) 
aanrijking met nutrienten in oostelijke zone door vraat van de konijnen in de voedselrijke graslanden buiten het 
reservaat en depositie uitwerpselen in het reservaat.  

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche stilstaande wateren 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 06/09/2017  K.Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 1,1 ha 

 beheereenheid 22 (vijvers molsbergen) Opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  ae  gh  100 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 doorzicht waterkolom:  helder  troebel     

 slib & sediment:  grotendeels vrij van 
slib & organisch 
sediment 

 sterke accumulatie 
van slib & 
organisch 
sediment 

    

 opmerkingen:   

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Beschrijf de watervegetatie.  

 aspectbepalende soorten: gedoornd hoornblad, gele plomp 

 voorkomen van ondergedoken 
waterplanten (submers): 

 geen  planten schaars 

   veel planten, ze bedekken slechts een 
deel van bodem of water 

 planten groeien tot de oppervlakte in het 
grootste deel van het waterlichaam 

 bedekking van de waterplanten 
(%): 

drijvend 10  emers (uit het 
water stekend) 

0  flab (drijvende draad-
wieren en algenpakket) 

0  

 
5 Beschrijf de oevervegetatie. 
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 aspectbepalende soorten: houtige opslag 

 toestand oever:  volledig natuurlijk  beperkt aandeel natuurvreemde infrastructuur 

   hoog aandeel natuurvreemde 
infrastructuur 

 verstoring (betreding door grazers, recreanten, 
ganzen, andere) 

  breedte van de oevervegetatie 
(m): 

geen (enkel houtige 
opslag) 

beschaduwing door 
struiken, bomen (%): 

80 

 
6 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
7 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

verwijderen houtige opslag is dringend nodig 

 
8 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
9 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
10 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 
11 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 
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 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
12 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 ijsvogel, variabele waterjuffer, vroege glazenmaker 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
13 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%) 0 % soorten        

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
14 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
15 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 afvissen karpers, verwijderen bomengordel langs groot deel van de oeverzone  

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche stilstaande wateren 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 06/09/2017  K.Scheldeman 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek oppervlakte 22,3 ha 

 beheereenheid 24 (plas Hamputtten) Opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  apo  gh  100 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 

3 doorzicht waterkolom:  helder  troebel     

 slib & sediment:  grotendeels vrij van 
slib & organisch 
sediment 

 sterke accumulatie 
van slib & 
organisch 
sediment 

    

 opmerkingen: heel helder mede door massale aanwezigheid verschillende soorten tweekleppigen  

 

 IV. Beschrijving van de vegetatie 

 
4 Beschrijf de watervegetatie.  

 aspectbepalende soorten: smalbladige waterpest, schedefonteinkruid, gekroesd fonteinkruid, gele plomp 

 voorkomen van ondergedoken 
waterplanten (submers): 

 geen  planten schaars 

   veel planten, ze bedekken slechts een 
deel van bodem of water 

 planten groeien tot de oppervlakte in het 
grootste deel van het waterlichaam 

 bedekking van de waterplanten 
(%): 

drijvend 0  emers (uit het 
water stekend) 

0  flab (drijvende draad-
wieren en algenpakket) 

0  

 
5 Beschrijf de oevervegetatie. 
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 aspectbepalende soorten: riet scherpe zegge oeverzegge 

 toestand oever:  volledig natuurlijk  beperkt aandeel natuurvreemde infrastructuur 

   hoog aandeel natuurvreemde 
infrastructuur 

 verstoring (betreding door grazers, recreanten, 
ganzen, andere) 

  breedte van de oevervegetatie 
(m): 

2 a 4 m beschaduwing door 
struiken, bomen (%): 

60 

 
6 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, volière, bloembak, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 

 V. Actueel beheer 

 
7 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

 beheer van houtige vegetatie  
 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

maaibeheer op noordelijk pad, boomopslag wordt ook door aanwezige bever 
verwijderd 

 
8 Werd er tot nu toe bemest? 

  nee  ja Indien gekend, omschrijf 
aard en hoeveelheid: 

      

 
9 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

  nee  ja te bestrijden soorten:       

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
10 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 
11 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 
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 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
12 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Europese bever (voortplanting !), roerdomp, woudaap, nonnetje, ijsvogel, blauwborst, witooogeend, baardmannetje, 
zuidelijke keizerlibel, plasrombout, glassnijder 

 

 VIII. Invasieve exoten 

 
13 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Schat de bedekking en som de soorten op, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  

 bedekking (%) 10 % soorten  smalbladige waterpest 

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 

 
14 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

       

 
 X. Gekende milieuproblemen 

 
15 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 verstoring door sportvisserij (gebruik boten, nachtvissen,…)  
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling heide – 
Europees te beschermen habitat 2330, subtype  
buntgrasverbond (2330_bu) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 17/07/2017  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein groot Molsbroek nr beheereenheid 18 (vroegere kapvlakte 
sparrenbos, deelzone Molsbergen)  

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐Buntgras, ☐Heidespurrie, ☐Klein tasjeskruid, ☒Ruig 
haarmos, ☒Vroege haver, ☒Zandzegge aantal soorten met bedekking > 5%: 

☐  <2  ☒  ≥2 

 
 3. Structuurkenmerken 

horizontale 
structuur 

aandeel open vegetaties: 
☒ buntgrasverbond (habitat 2330_bu) 
☐ dwerghaververbond (habitat 2330_dw) 
☒ open mos- en korstmosbegroeiingen 

☐ <10%   ☒ ≥10%   

naakte bodem kaal zand ☒ <10%   ☐ 10-30% ☐  ≥30%   

 
 4. Verstoringsindicatoren 

vergrassing Bochtige smele, Pijpenstrootje, Struisgras, Zwenkgras 
☒ ≤30%  ☐ >30% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten> 2m 
 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

invasieve exoten Grijs kronkelsteeltje 
 

☐ ≤10%  ☒ >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden 
– Europees te beschermen habitat 6230, subtype droge 
heischrale graslanden (6230_hn ) en subtype soortenrijke 
struisgraslanden (6230_ha) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 14/07/2017  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein beheerplan Groot 
Molsbroek 

nr beheereenheid 18 (vroegere kapvlakte sparrenbos  
deelgebied Molsbergen) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐ Betonie, ☐ Blauwe knoop, ☐ Borstelgras, 
☐ Bosdroogbloem, ☐ Dicht havikskruid, ☐ Donker + 
Bleeksporig bosviooltje, ☐ Echte guldenroede,  
☐ Eekhoorngras, ☐ Fraai hertshooi, ☐ Gaspeldoorn, 
☐ Gelobde maanvaren, ☐ Genaald schapengras, ☐ Gewone 
vleugeltjesbloem, ☐ Grasklokje, ☐ Grote tijm,  
☐ Hondsviooltje, ☐ Kleine bevernel, ☐ Kleine tijm, 
☐ Knollathyrus, ☒ Kruipganzerik, ☐ Liggend walstro, 
☒ Mannetjesereprijs, ☐ Muizenoor, ☐ Onderaardse klaver, 
☐ Spits havikskruid, ☐ Steenanjer, ☐ Stekelbrem, 
☐ Stijf havikskruid, ☐ Stijve ogentroost, ☐ Struikhei, 
☐ Tandjesgras, ☐ Tormentil, ☐ Veelbloemige veldbies, 
☐ Viltganzerik, ☐ Zaagblad, ☐ Zandblauwtje,  
☒ Zandstruisgras 

relatieve bedekking: ☒  <10% ☐  ≥10% 

aantal soorten:  ☒  <4  ☐  ≥4 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

levensvormen  aantal aanwezige levensvormen 
☒ kruiden, ☐ dwergstruiken, ☒grassen 

 ☒  <3  ☐  3 

moslaag bedekking mossen exclusief Gewoon haakmos en Grijs 
kronkelsteeltje 

 ☐  <10% ☒  10-30% ☐  >30% 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring Gewone hoornbloem, Kruipende boterbloem, Raaigras, 
Veldzuring, Witbol, Witte klaver 

☒ ≤5% ☐ 5-10%  ☐ >10% 

vergrassing, incl. 
vervilting  

Beemdgras, Gewoon struisriet, Gewone veldbies, Gewoon 
struisgras, Gewoon timoteegras, Glanshaver, Kropaar, Kweek, 
Pijpenstrootje, Rietzwenkgras, Rood zwenkgras, Ruige zegge, 
Smele 

☒ ≤50%  ☐ >50% 

verruiging, incl. 
ruderalisering 

Akkerdistel, Bijvoet, Boerenwormkruid, Grote brandnetel, 
Jakobskruiskruid, Kleefkruid, Kruldistel, Krulzuring, Melkdistel, 
Paardenbloem, Ridderzuring, Speerdistel 

 ☐ ≤5% ☒ 5-10%  ☐ >10% 

verbossing  bedekking alle boom- of struiksoorten>2m, excl. Bramen ☒ ≤5% ☐ 5-10%  ☐ >10% 

verbraming Braam ☐ ≤5% ☐ 5-10%  ☒ >10% 

strooisellaag bedekking van plekken waar het dood organisch materiaal 
een meer dan 1 cm dikke laag vormt 

☒ ≤5% ☐ 15-10% ☐ >10% 

vermossing bedekking Gewoon haakmos 
☒ ≤30%  ☐ >30% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling ruigten en 
pioniervegetaties – Europees te beschermen habitat 6430, 
subtype moerasspireaverbond (6430_hf) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 16/05/2014 en 03/08/2017   Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 11 (Rozendonk deelgebied 
Molsbroek) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐Adderwortel, ☐Bosbies, ☐Dagkoekoeksbloem, 
☐Dodemansvingers, ☐Donzige klit, ☒Echte valeriaan, 
☐Gevlekte dovenetel, ☒Gewone engelwortel, ☐Groot 
hoefblad, ☒Grote kattenstaart, ☐Harig wilgenroosje, 
☐Heksenmelk, ☐Kleine kaardenbol, ☐Lange ereprijs, 
☐Moerasandoorn, ☐Moerasbeemdgras, 
☐Moerasooievaarsbek, ☒Moerasspirea, ☐Moeraszegge, 
☐Moesdistel, ☒Poelruit, ☐Reuzenpaardenstaart, 
☐Rivierkruiskruid, ☐Watermuur, ☐Zomerklokje 

bedekking sleutelsoorten: 

☐  <50% ☒  ≥50% 

aantal sleutelsoorten: 

☐  <5  ☒  ≥5 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van grassen, uitgezonderd Riet en Rietgras ☒  < 10% ☐  ≥10%                

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging incl. 
ruderalisering 

Akkerdistel, Braam, Grote brandnetel, Heermoes, Kruldistel, 
Kweek, Liesgras, Ridderzuring, Rietgras ☒ ≤30%  ☐ >30% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten> 2m, exclusief bramen 
 

☒ ≤30%  ☐ >30% 

invasieve exoten Aardpeer, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Aster, 
Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Canadese 
guldenroede, Douglaspluimspirea, Hemelboom, Japanse 
duizendknoop, Late guldenroede, Pontische rododendron, 
Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Robinia, Sachalinese 
duizendknoop, Schijnaardbei, Vlinderstruik, Witte spirea 

☒ 0%  ☐ >0% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91E0, subtype mesotroof 
broekbos op minder voedselrijke standplaatsen(91E0_vm) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 17/07/2014 en 09/08/2017  Kristof Scheldeman 
 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 13 (elzenbroekbos noordelijk bos  
molsbroek)(proefvl 8 vm) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☒ Bitterzoet, ☒  Blauw glidkruid, ☒  Dotterbloem, 
☐  Elzenzegge,  ☒  Gele lis, ☒  Grote wederik, ☒  Hoge 
cyperzegge, ☐  Kamvaren,  ☐  Moerasvaren, 
☐  Moeraswalstro, ☐  Pluimzegge, ☐  Slangenwortel,  
☐  Stijve zegge, ☒  Wolfspoot 
 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☒  ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7 ☒  ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☒ Es, ☐  Geoorde wilg, ☒  Grauwe wilg (inclusief 
kruisingen), ☐  Ruwe berk, ☒  Sporkehout, ☐  Wilde 
lijsterbes, ☐  Zachte berk, ☒  Zwarte bes,  
☒  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☒  70 -90% ☐   ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 
☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 
☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☒  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 
☒  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 
☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 
☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 
☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 
☒  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 
☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☒  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 
☐  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☒  ≤10% ☐  >10% 
Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☒  ≤30% ☐  >30% 
Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen 

☒  ≤10%  

Waterpeper en pitrus 
samen:  ☒  ≤10  ☐ >10%  

elk apart:   ☐ ≤ 1% ☐anders 
Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 
Gele maskerbloem 

☒  0%  ☐  ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  
uitheems naaldhout  
 

☒  ≤1% ☐  1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91E0, subtype mesotroof 
broekbos op minder voedselrijke standplaatsen(91E0_vm) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 17/07/2014  Kristof Scheldeman 
 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 13 (elzenbroekbos zuidelijk bos  
molsbroek)(proefv  3&4&hazelaar) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☒ Bitterzoet, ☒  Blauw glidkruid, ☐  Dotterbloem, 
☐  Elzenzegge,  ☒  Gele lis, ☒  Grote wederik, ☒  Hoge 
cyperzegge, ☐  Kamvaren,  ☒  Moerasvaren, 
☐  Moeraswalstro, ☐  Pluimzegge, ☐  Slangenwortel,  
☒  Stijve zegge, ☒  Wolfspoot 
 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☒  ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7 ☒  ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☒ Es, ☐  Geoorde wilg, ☒  Grauwe wilg (inclusief 
kruisingen), ☐  Ruwe berk, ☐  Sporkehout, ☒  Wilde 
lijsterbes, ☐  Zachte berk, ☒  Zwarte bes,  
☒  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☒  70 -90% ☐   ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 
☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 
☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☒  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 
☒  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 
☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 
☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 
☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 
☒  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 
☒  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 
☒  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☒  ≤10% ☐  >10% 
Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☒  ≤30% ☐  >30% 
Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen 

☒  ≤10%  

Waterpeper en pitrus 
samen:  ☒  ≤10  ☐ >10%  

elk apart:   ☐ ≤ 1% ☒anders 
Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 
Gele maskerbloem 

☐  0%  ☒  ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  
uitheems naaldhout  
 

☒  ≤1% ☐  1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91E0, subtype ruigte-
elzenbos (91E0_vn) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 17/07/2014 en 04/08/2017  Kristof Scheldeman 
 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein groot Molsbroek nr beheereenheid 13 (Hofstee, moerasvlakte Noord, 
proefvl 5, deelgebied  Molsbroek) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☒  Bitterzoet, ☒  Gele lis, ☒ Grote kattenstaart, 
☒  Grote wederik, ☐  Hop, ☒  Kale jonker, ☐  Melkeppe, 
☒  Moerasspirea, ☐  Moeraswalstro,  ☒  Moeraszegge, 
☐  Moesdistel, ☐  Oeverzegge, ☒  Penningkruid, ☒  Riet, 
☒  Wolfspoot 

relatieve bedekking (*): ☒  <30% ☐  ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <10 ☒  ≥10 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☒  Aalbes, ☒  andere breedbladige wilgensoorten, 
☐  Boswilg, ☒  Zachte berk, ☐  Zwarte bes, ☒  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☒  70-90% ☐  ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 
☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 
☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 
☒  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 
☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 
☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 
☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 
☒  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 
☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☒  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 
☐  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☐  ≤30% ☒  >30% 

Gewone braam ☐  ≤10% ☒  >10% 
Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☐  ≤30% ☒  >30% 
Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen 

☐  ≤ 10% 

Waterpeper en Pitrus 
samen:   ☐ >10%  ☒  ≤10% 

elk apart:   ☐ ≤ 1% ☐anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 
Gele maskerbloem 

☒  0%  ☐  ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  
uitheems naaldhout  
 

☐  ≤1% ☒  1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91E0, subtype ruigte-
elzenbos (91E0_vn) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 17/07/2014 en 04/08/2017  Kristof Scheldeman 
 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein groot Molsbroek nr beheereenheid 13 (noordelijk bosgebied Lo's 
akker) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☒  Bitterzoet, ☒  Gele lis, ☒ Grote kattenstaart, 
☐  Grote wederik, ☒  Hop, ☐  Kale jonker, ☐  Melkeppe, 
☒  Moerasspirea, ☐  Moeraswalstro,  ☐  Moeraszegge, 
☐  Moesdistel, ☐  Oeverzegge, ☒  Penningkruid, ☒  Riet, 
☒  Wolfspoot 

relatieve bedekking (*): ☒  <30% ☐  ≥30% 

aantal soorten:                 ☒  <10 ☐  ≥10 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☒  Aalbes, ☒  andere breedbladige wilgensoorten, 
☐  Boswilg, ☐  Zachte berk, ☐  Zwarte bes, ☒  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☒  70-90% ☐  ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 
☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 
☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☒  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 
☒  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 
☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 
☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 
☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 
☒  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 
☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☒  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 
☐  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☐  ≤30% ☒  >30% 

Gewone braam ☐  ≤10% ☒  >10% 
Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☐  ≤30% ☒  >30% 
Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen 

☐  ≤ 10% 

Waterpeper en Pitrus 
samen:   ☐ >10%  ☒  ≤10% 

elk apart:   ☐ ≤ 1% ☐anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 
Gele maskerbloem 

☒  0%  ☐  ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  
uitheems naaldhout  
 

☒  ≤1% ☐  1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9120: Atlantische zuurminnende 
beukenbossen met Hulst en soms ook Taxus in de ondergroei 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  

 datum opname   naam opnemer 

 06/05/2014 en 03/10/2017  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 19 (droge loofbossen Molsbergen, 
noordelijk deel qs°) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☒ Adelaarsvaren, ☐ Bosanemoon, ☐ Bosgierstgras,  
☐ Dalkruid, ☐ Dubbelloof, ☐ Gewone salomonszegel, 
☐ Grote veldbies, ☐ Lelietje-van-dalen, ☒ Pilzegge, 
☐ Ruige veldbies, ☒ Valse salie, ☒ Wilde kamperfoelie, 
☐ Witte klaverzuring 

relatieve bedekking (*): ☐  <30%     ☒  ≥30% 

aantal soorten:                 ☒  <7          ☐  ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☒ Beuk, ☒ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, ☐ Hazelaar, 
☐ Hulst, ☒ Ruwe berk, ☒ Sporkehout, ☒ Wilde lijsterbes, 
☐ Wintereik, ☐ Wintereik x Zomereik, ☒ Zomereik 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☒  ≥70% 

☐   ≥90% EN meerdere soorten ≥10% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 
☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 
☐  ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  
☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☒  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 
☒  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 
☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 
☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 
☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 
☒  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 
☒  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 
☒  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote 
brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, 
Waterpeper en Witbol samen 

☐  ≤30% ☒  30-50% ☐  >50% 

Gewone braam ☒  ≤30% ☐  30-50% ☐  >50% 
Brede stekelvaren en witbol samen ☒  ≤10% ☐  >10% 
Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☒  ≤10% ☐  >10% 
Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐  ≤10% ☒  >10% 
Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-
peper, pitrus en ijle zegge, elk apart ☐  ≤ 1% ☒ anders 

Invasieve exoten in de 
kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese 
en Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei, Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☒  0%  ☐  ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen-de 
soorten in de boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, 
Amerikaanse vogelkers, Robinia, Rododendron (G), 
uitheems naaldhout  
 

☐  ≤1% ☒  1-10% ☐  >10% 
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 datum opname   naam opnemer 

 11/07/2017  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 16 (grasland rivierduin Palingberg-
deelgebied Molsbroek) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐ Akkerhoornbloem, ☐ Duizendblad, ☐ Gewonerolklaver, 
☐ Gewone reigersbek, 
☒ Gewone veldbies, ☒ Gewoon biggenkruid, 
☐ Hazenpootje, ☐ Kleine bevernel, ☐ Kleine 
leeuwentand, ☐ Liggende klaver, ☐ Muizenoor, 
☒ Schapenzuring, ☐ Schermhavikskruid, ☐ Sint-Janskruid, 
☐ Zandhoornbloem, ☐ Zandzegge 

zowel sleutelsoorten als kensoorten heischraal grasland 

of open struisgrasland: 

bedekking: 

☐  <10%  ☒  ≥10% 

aantal soorten: 

☒  <5   ☐  ≥5 
kensoorten 

heischraal grasland  

en open 

struisgrasland 

☐ Betonie, ☐ Blauwe knoop, ☐ Bleeksporig bosviooltje, 
☐ Borstelgras, ☐ Bosdroogbloem, ☐ Buntgras, ☐ Dicht 
havikskruid, ☐ Dwergviltkruid, ☐ Eekhoorngras, ☐ Fijn 
schapengras, ☐ Fraai hertshooi, ☐ Geel walstro,  
☐ Gewone vleugeltjesbloem, ☐ Grasklokje, 
☐ Heidespurrie, ☐ Hondsviooltje, ☐ Klein tasjeskruid,  
☐ Kleine tijm, ☐ Kruipganzerik, ☐ Liggend walstro,  
☒ Mannetjesereprijs, ☐ Spits havikskruid, ☐ Steenanjer, 
☐ Stijf havikskruid, ☐ Stijve ogentroost, ☐ Tandjesgras,  
☐ Tormentil, ☐Veelbloemige veldbies 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen Bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen) 
☒ ≤70%  ☐ >70% 

(co)dominantie van 
soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 
bedekking ≥ 70% 

☒ afwezig ☐ aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid ☐ ≤5%  ☒ >5% 

intensief gebruik Engels raaigras, Kleine ooievaarsbek, Kruipende boterbloem, 
Ruw beemdgras, Witte klaver, Zachte ooievaarsbek ☒ ≤30%  ☐ >30% 

verruiging Braam, Kropaar, Gewoon struisriet, Gewone berenklauw 
☒ ≤10%  ☐ >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Boerenwormkruid, Canadese fijnstraal, Grote 
weegbree, Heermoes, Herderstasje, Italiaans raaigras, 
Jakobskruiskruid, Klein streepzaad, Kweek, Ridderzuring, 
Ruige zegge, Straatgras, Varkensgras, Vijfvingerkruid, 
Vlasbekje, Vogelmuur, Zachte dravik 
 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten > 1m 
 

☒ ≤5%  ☐ >5% 
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 datum opname   naam opnemer 

 17/07/2017  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 18 (rivierduin sterk vergraven 
oostelijk deel aan eekhoutstaat-
deelgebied Molsbergen) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐ Akkerhoornbloem, ☒ Duizendblad, ☐ Gewonerolklaver, 
☒ Gewone reigersbek, 
☐ Gewone veldbies, ☐ Gewoon biggenkruid, 
☐ Hazenpootje, ☐ Kleine bevernel, ☒ Kleine 
leeuwentand, ☐ Liggende klaver, ☐ Muizenoor, 
☒ Schapenzuring, ☐ Schermhavikskruid, ☒ Sint-Janskruid, 
☐ Zandhoornbloem, ☒ Zandzegge 

zowel sleutelsoorten als kensoorten heischraal grasland 

of open struisgrasland: 

bedekking: 

☒  <10%  ☐  ≥10% 

aantal soorten: 

☐  <5   ☒  ≥5 
kensoorten 

heischraal grasland  

en open 

struisgrasland 

☐ Betonie, ☐ Blauwe knoop, ☐ Bleeksporig bosviooltje, 
☐ Borstelgras, ☐ Bosdroogbloem, ☐ Buntgras, ☐ Dicht 
havikskruid, ☐ Dwergviltkruid, ☐ Eekhoorngras, ☐ Fijn 
schapengras, ☐ Fraai hertshooi, ☐ Geel walstro,  
☐ Gewone vleugeltjesbloem, ☐ Grasklokje, 
☐ Heidespurrie, ☐ Hondsviooltje, ☐ Klein tasjeskruid,  
☐ Kleine tijm, ☒ Kruipganzerik, ☐ Liggend walstro,  
☐ Mannetjesereprijs, ☐ Spits havikskruid, ☐ Steenanjer, 
☐ Stijf havikskruid, ☐ Stijve ogentroost, ☐ Tandjesgras,  
☐ Tormentil, ☐Veelbloemige veldbies 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen Bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen) 
☒ ≤70%  ☐ >70% 

(co)dominantie van 
soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 
bedekking ≥ 70% 

☒ afwezig ☐ aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid ☐ ≤5%  ☒ >5% 

intensief gebruik Engels raaigras, Kleine ooievaarsbek, Kruipende boterbloem, 
Ruw beemdgras, Witte klaver, Zachte ooievaarsbek ☐ ≤30%  ☒ >30% 

verruiging Braam, Kropaar, Gewoon struisriet, Gewone berenklauw 
☒ ≤10%  ☐ >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Boerenwormkruid, Canadese fijnstraal, Grote 
weegbree, Heermoes, Herderstasje, Italiaans raaigras, 
Jakobskruiskruid, Klein streepzaad, Kweek, Ridderzuring, 
Ruige zegge, Straatgras, Varkensgras, Vijfvingerkruid, 
Vlasbekje, Vogelmuur, Zachte dravik 
 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten > 1m 
 

☐ ≤5%  ☒ >5% 
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 datum opname   naam opnemer 

 zomer 2014  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 10 (hooilanden-deelgebied 
Molsbroek) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐ Adderwortel, ☐Blauwe knoop, ☐ Bosbies, ☐ Brede 
orchis, ☐ Dotterbloem,  ☒ Echte koekoeksbloem, 
☐ Gevlekte orchis, ☐ Gevleugeld hertshooi, ☐ Grote 
ratelaar, ☐ Hazenzegge, ☐ Kruipend zenegroen, ☒ Lidrus, 
☐ Moerasrolklaver, ☐ Moerasstreepzaad,  
☒ Moerasvergeet-mij-nietje, ☐ Moesdistel, ☐ Paddenrus, 
☐ Ruw walstro, ☐ Ruwe smele, ☐ Schildereprijs, ☐ Slanke 
sleutelbloem, ☐ Tormentil, ☐ Trosdravik, ☒ Tweerijige 
zegge, ☐ Veldrus, ☐ Wilde bertram 

relatieve bedekking: 

☐  <30% ☒  ≥30% 

aantal soorten:  

☒  <7   ☐  ≥7 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen) ☒ ≤50%  ☐ >50% 

(co)dominantie van 
soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 
bedekking ≥ 70% 

☐ afwezig ☒ aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging  Echte valeriaan, Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, 
Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Harig 
wilgenroosje, Kale jonker, Koninginnenkruid, Kropaar, 
Melkeppe, Moerasspirea, Riet 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Liesgras 
☒ ≤5%  ☐ >5% 

vernatting Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart, 
Mannagras, Moerasstruisgras, Rietgras, Ruige zegge 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

intensief gebruik Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Grote weegbree, 
Kruipende boterbloem, Madeliefje, Witte klaver 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Blaartrekkende boterbloem, Grote weegbree, 
Heermoes, Kluwenzuring, Kruldistel, Krulzuring, Ridderzuring, 
Speerdistel, Tandzaad, Waterpeper, Zachte dravik 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

pollenvormende 
russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus ☒ ≤10%  ☐ >10% 

verbossing Bedekking boom- of struiksoorten > 1m inclusief bramen ☒ ≤5%  ☐ >5% 
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 datum opname   naam opnemer 

 14/05/2014  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Grrot Molsbroek nr beheereenheid 4 (Hagemeersen-oost hooilanden) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐ Adderwortel, ☐Blauwe knoop, ☐ Bosbies, ☐ Brede 
orchis, ☒ Dotterbloem,  ☒ Echte koekoeksbloem, 
☐ Gevlekte orchis, ☐ Gevleugeld hertshooi, ☐ Grote 
ratelaar, ☐ Hazenzegge, ☐ Kruipend zenegroen, ☒ Lidrus, 
☐ Moerasrolklaver, ☐ Moerasstreepzaad,  
☒ Moerasvergeet-mij-nietje, ☐ Moesdistel, ☐ Paddenrus, 
☐ Ruw walstro, ☐ Ruwe smele, ☐ Schildereprijs, ☐ Slanke 
sleutelbloem, ☐ Tormentil, ☐ Trosdravik, ☒ Tweerijige 
zegge, ☐ Veldrus, ☐ Wilde bertram 

relatieve bedekking: 

☒  <30% ☐  ≥30% 

aantal soorten:  

☒  <7   ☐  ≥7 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen) ☒ ≤50%  ☐ >50% 

(co)dominantie van 
soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 
bedekking ≥ 70% 

☒ afwezig ☐ aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging  Echte valeriaan, Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, 
Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Harig 
wilgenroosje, Kale jonker, Koninginnenkruid, Kropaar, 
Melkeppe, Moerasspirea, Riet 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Liesgras 
☐ ≤5%  ☒ >5% 

vernatting Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart, 
Mannagras, Moerasstruisgras, Rietgras, Ruige zegge 

☐ ≤10%  ☒ >10% 

intensief gebruik Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Grote weegbree, 
Kruipende boterbloem, Madeliefje, Witte klaver 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Blaartrekkende boterbloem, Grote weegbree, 
Heermoes, Kluwenzuring, Kruldistel, Krulzuring, Ridderzuring, 
Speerdistel, Tandzaad, Waterpeper, Zachte dravik 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

pollenvormende 
russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus ☒ ≤10%  ☐ >10% 

verbossing Bedekking boom- of struiksoorten > 1m inclusief bramen ☒ ≤5%  ☐ >5% 
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 datum opname   naam opnemer 

 25/07/2014 en 03/08/2017  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 9 (natte ruigtes moerasvlakte 
deelgebied molsbroek) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐ Adderwortel, ☒ Blauw glidkruid, ☐ Bosbies, 
☒ Dotterbloem, ☐Echte valeriaan, ☒ Gele lis,  
☐ Gevleugeld helmkruid, ☐Gevleugeld hertshooi,  
☐ Gewone engelwortel, ☒ Gewone smeerwortel, ☒ Grote 
kattenstaart, ☒ Grote wederik, ☒Harig wilgenroosje, 
☐Kale jonker, ☐ Koninginnenkruid, ☐ Lidrus, 
☐ Moerasandoorn, ☐Moerasbeemdgras,  
☐ Moeraskruiskruid, ☒ Moerasspirea, ☐Moesdistel,  
☐ Poelruit, ☐ Reuzenpaardenstaart, ☒ Rietgras,  
☐ Veldlathyrus, ☐ Vogelwikke, ☐ Watermuur,  
☐ Waterpeper, ☐ Zilt torkruid, ☐ Zomerklokje 

bedekking sleutelsoorten: 

☐  <50% ☒  ≥50% 

aantal sleutelsoorten: 

☐  <4  ☒  ≥4 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen Bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen en Riet) ☒ ≤50%  ☐ >50% 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring  Bitterzoet, Grote brandnetel, Haagwinde, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Zevenblad ☐ ≤30%  ☒ >30% 

ruderalisering  Akkerdistel, Heermoes, Kluwenzuring, Krulzuring, Perzikkruid, 
Ridderzuring, Ruige zegge, Speerdistel, Vogelmuur, 
Waterpeper, Witte dovenetel 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

verdroging Engels raaigras, Fluitenkruid, Geel nagelkruid, Gewone 
berenklauw, Gewone hennepnetel, Gewone hoornbloem, 
Glanshaver, Kropaar, Robertskruid, Struisriet, Witte klaver 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

invasieve exoten Aardpeer, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Aster, 
Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Canadese 
guldenroede, Douglaspluimspirea, Hemelboom, Japanse 
duizendknoop, Pontische rododendron, Reuzenbalsemien, 
Reuzenberenklauw, Robinia, Sachalinse duizendknoop, 
Schijnaardbei, Vlinderstruik, Witte spirea 

☒ ≤5%  ☐ >5% 

pollenvormende 
russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus 
☒ ≤10%  ☐ >10% 

verbossing bedekking alle boom- of struiksoorten > 1m exclusief bramen 
en gewenste opslag. ☒ ≤5%  ☐ >5% 
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 datum opname   naam opnemer 

 26/05/2014 en 19/07/2017  Krisof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 7 begrazingsblok zone 1 (zone aan 
trekgracht) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐Adderwortel, ☒Bosbies, ☐Dagkoekoeksbloem, 
☐Dodemansvingers, ☐Donzige klit, ☒Echte valeriaan, 
☐Gevlekte dovenetel, ☐Gewone engelwortel, ☐Groot 
hoefblad, ☒Grote kattenstaart, ☒Harig wilgenroosje, 
☐Heksenmelk, ☐Kleine kaardenbol, ☐Lange ereprijs, 
☐Moerasandoorn, ☐Moerasbeemdgras, 
☐Moerasooievaarsbek, ☒Moerasspirea, ☒Moeraszegge, 
☐Moesdistel, ☒Poelruit, ☐Reuzenpaardenstaart, 
☐Rivierkruiskruid, ☐Watermuur, ☐Zomerklokje 

bedekking sleutelsoorten: 

☒  <50% ☒  ≥50% 

aantal sleutelsoorten: 

☐  <5  ☒  ≥5 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van grassen, uitgezonderd Riet en Rietgras ☐  < 10% ☒  ≥10%                

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging incl. 
ruderalisering 

Akkerdistel, Braam, Grote brandnetel, Heermoes, Kruldistel, 
Kweek, Liesgras, Ridderzuring, Rietgras ☒ ≤30%  ☐ >30% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten> 2m, exclusief bramen 
 

☒ ≤30%  ☐ >30% 

invasieve exoten Aardpeer, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Aster, 
Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Canadese 
guldenroede, Douglaspluimspirea, Hemelboom, Japanse 
duizendknoop, Late guldenroede, Pontische rododendron, 
Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Robinia, Sachalinese 
duizendknoop, Schijnaardbei, Vlinderstruik, Witte spirea 

☒ 0%  ☐ >0% 
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 datum opname   naam opnemer 

 26/05/2014 en 19/07/2017  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein groot Molsbroek nr beheereenheid 7 begrazingsblok zone 3 (zuidrand  
begrazingsblok grenzend aan 
Bekmeers) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐ Adderwortel, ☐ Blauw glidkruid, ☐ Bosbies, 
☐ Dotterbloem, ☐Echte valeriaan, ☒ Gele lis,  
☐ Gevleugeld helmkruid, ☐Gevleugeld hertshooi,  
☐ Gewone engelwortel, ☐ Gewone smeerwortel, ☒ Grote 
kattenstaart, ☐ Grote wederik, ☐Harig wilgenroosje, 
☒Kale jonker, ☐ Koninginnenkruid, ☒ Lidrus, 
☐ Moerasandoorn, ☐Moerasbeemdgras,  
☐ Moeraskruiskruid, ☒ Moerasspirea, ☐Moesdistel,  
☒ Poelruit, ☐ Reuzenpaardenstaart, ☒ Rietgras,  
☒ Veldlathyrus, ☐ Vogelwikke, ☐ Watermuur,  
☐ Waterpeper, ☐ Zilt torkruid, ☐ Zomerklokje 

bedekking sleutelsoorten: 

☒  <50% ☐  ≥50% 

aantal sleutelsoorten: 

☐  <4  ☒  ≥4 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen Bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen en Riet) ☒ ≤50%  ☐ >50% 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring  Bitterzoet, Grote brandnetel, Haagwinde, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Zevenblad ☒ ≤30%  ☐ >30% 

ruderalisering  Akkerdistel, Heermoes, Kluwenzuring, Krulzuring, Perzikkruid, 
Ridderzuring, Ruige zegge, Speerdistel, Vogelmuur, 
Waterpeper, Witte dovenetel 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

verdroging Engels raaigras, Fluitenkruid, Geel nagelkruid, Gewone 
berenklauw, Gewone hennepnetel, Gewone hoornbloem, 
Glanshaver, Kropaar, Robertskruid, Struisriet, Witte klaver 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

invasieve exoten Aardpeer, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Aster, 
Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Canadese 
guldenroede, Douglaspluimspirea, Hemelboom, Japanse 
duizendknoop, Pontische rododendron, Reuzenbalsemien, 
Reuzenberenklauw, Robinia, Sachalinse duizendknoop, 
Schijnaardbei, Vlinderstruik, Witte spirea 

☒ ≤5%  ☐ >5% 

pollenvormende 
russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus 
☐ ≤10%  ☒ >10% 

verbossing bedekking alle boom- of struiksoorten > 1m exclusief bramen 
en gewenste opslag. ☒ ≤5%  ☐ >5% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling ruigten en 
pioniervegetaties – regionaal belangrijk biotoop rbbhf 
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 datum opname   naam opnemer 

 zomer 2017  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein groot Molsbroek nr beheereenheid 7 begrazingsblok zone 2 (ingang 
begrazingsblok) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐ Adderwortel, ☐ Blauw glidkruid, ☐ Bosbies, 
☒ Dotterbloem, ☐Echte valeriaan, ☒ Gele lis,  
☐ Gevleugeld helmkruid, ☐Gevleugeld hertshooi,  
☐ Gewone engelwortel, ☐ Gewone smeerwortel, ☒ Grote 
kattenstaart, ☐ Grote wederik, ☐Harig wilgenroosje, 
☒Kale jonker, ☐ Koninginnenkruid, ☒ Lidrus, 
☐ Moerasandoorn, ☐Moerasbeemdgras,  
☐ Moeraskruiskruid, ☒ Moerasspirea, ☐Moesdistel,  
☒ Poelruit, ☐ Reuzenpaardenstaart, ☒ Rietgras,  
☒ Veldlathyrus, ☐ Vogelwikke, ☐ Watermuur,  
☐ Waterpeper, ☐ Zilt torkruid, ☐ Zomerklokje 

bedekking sleutelsoorten: 

☒  <50% ☐  ≥50% 

aantal sleutelsoorten: 

☐  <4  ☒  ≥4 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen Bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen en Riet) ☒ ≤50%  ☐ >50% 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring  Bitterzoet, Grote brandnetel, Haagwinde, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Zevenblad ☒ ≤30%  ☐ >30% 

ruderalisering  Akkerdistel, Heermoes, Kluwenzuring, Krulzuring, Perzikkruid, 
Ridderzuring, Ruige zegge, Speerdistel, Vogelmuur, 
Waterpeper, Witte dovenetel 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

verdroging Engels raaigras, Fluitenkruid, Geel nagelkruid, Gewone 
berenklauw, Gewone hennepnetel, Gewone hoornbloem, 
Glanshaver, Kropaar, Robertskruid, Struisriet, Witte klaver 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

invasieve exoten Aardpeer, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Aster, 
Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Canadese 
guldenroede, Douglaspluimspirea, Hemelboom, Japanse 
duizendknoop, Pontische rododendron, Reuzenbalsemien, 
Reuzenberenklauw, Robinia, Sachalinse duizendknoop, 
Schijnaardbei, Vlinderstruik, Witte spirea 

☒ ≤5%  ☐ >5% 

pollenvormende 
russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus 
☐ ≤10%  ☒ >10% 

verbossing bedekking alle boom- of struiksoorten > 1m exclusief bramen 
en gewenste opslag. ☒ ≤5%  ☐ >5% 

 
  



Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling stilstaande wateren - pagina 5 van 9 

 
 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling stilstaande 
wateren – Europees te beschermen habitat 3150 van 
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Magnopotamion of Hydrocharition 
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 datum opname   naam opnemer 

 25/07/2014  K.scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 15 (open water muv moerasvlakte) 
trekgracht begrazingsblok 
molsbroek 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐ Doorgroeid fonteinkruid, ☐ Gegolfd fonteinkruid,  
☐ Glanzig fonteinkruid, ☐ Groot blaasjeskruid,  
☒ Kikkerbeet, ☐ Krabbenscheer, ☐ Kransvederkruid,  
☐ Kroosmos, ☐ Langstengelig fonteinkruid, ☐ Loos 
blaasjeskruid, ☒ Puntkroos, ☐ Rivierfonteinkruid,  
☐ Rossig fonteinkruid, ☐ Spits fonteinkruid 

aantal sleutelsoorten (uitgez. Puntkroos): 

☐ ≤1 met bedekking ≤ 10% 

☐ ≥ 2 met bedekking ≥ 5% 

☒ ≥ 1 met bedekking ≥ 10% 

 
 3. Structuurkenmerken 

horizontale 
structuur 

oppervlakte van de grootste vegetatievlek (= vegetaties 
waarin sleutelsoorten meer bedekken dan andere soorten) 

☐ ≤ 10 m²  ☒ > 10 m² 
 

verticale structuur bedekking van helofyten (planten die in het slib wortelen. Het 
onderste deel met winterknoppen bevindt zich onder water, 
het bovenste deel met stengels en bladeren boven water) 

☒ <30%   ☐ ≥30%   

 
 4. Verstoringsindicatoren 

 
eutrofiëring Aarvederkruid, Darmwier, Eendekroos (uitgez. Puntkroos), 

Grote kroosvaren, Hoornblad, Liesgras, Schedefonteinkruid, 
Veelwortelig kroos, Waternetje, Wortelloos kroos + 
draadalgen 

☒ ≤30%  ☐ >30% 

invasieve exoten Canadese rus, Dwergkroos, Egeria, Grote kroosvaren, Grote 
waternavel, Kleine waterteunisbloem, Knopkroos, 
Ongelijkbladig vederkruid, Parelvederkruid, Smalle waterpest, 
Verspreidbladige waterpest, Watercrassula, 
Waterteunisbloem 

☐ 0%  ☒ >0% 
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 datum opname   naam opnemer 

 25/07/2014  K.scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 9 (open water moerasvlakte) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐ Doorgroeid fonteinkruid, ☐ Gegolfd fonteinkruid,  
☐ Glanzig fonteinkruid, ☐ Groot blaasjeskruid,  
☒ Kikkerbeet, ☐ Krabbenscheer, ☐ Kransvederkruid,  
☐ Kroosmos, ☐ Langstengelig fonteinkruid, ☐ Loos 
blaasjeskruid, ☒ Puntkroos, ☐ Rivierfonteinkruid,  
☐ Rossig fonteinkruid, ☐ Spits fonteinkruid 

aantal sleutelsoorten (uitgez. Puntkroos): 

☒ ≤1 met bedekking ≤ 10% 

☐ ≥ 2 met bedekking ≥ 5% 

☐ ≥ 1 met bedekking ≥ 10% 

 
 3. Structuurkenmerken 

horizontale 
structuur 

oppervlakte van de grootste vegetatievlek (= vegetaties 
waarin sleutelsoorten meer bedekken dan andere soorten) 

☐ ≤ 10 m²  ☒ > 10 m² 
 

verticale structuur bedekking van helofyten (planten die in het slib wortelen. Het 
onderste deel met winterknoppen bevindt zich onder water, 
het bovenste deel met stengels en bladeren boven water) 

☒ <30%   ☐ ≥30%   

 
 4. Verstoringsindicatoren 

 
eutrofiëring Aarvederkruid, Darmwier, Eendekroos (uitgez. Puntkroos), 

Grote kroosvaren, Hoornblad, Liesgras, Schedefonteinkruid, 
Veelwortelig kroos, Waternetje, Wortelloos kroos + 
draadalgen 

☒ ≤30%  ☐ >30% 

invasieve exoten Canadese rus, Dwergkroos, Egeria, Grote kroosvaren, Grote 
waternavel, Kleine waterteunisbloem, Knopkroos, 
Ongelijkbladig vederkruid, Parelvederkruid, Smalle waterpest, 
Verspreidbladige waterpest, Watercrassula, 
Waterteunisbloem 

☐ 0%  ☒ >0% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling heide – 
Europees te beschermen habitat 2330, subtype  
buntgrasverbond (2330_bu) 
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 datum opname   naam opnemer 

 14/07/2017  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Groot Molsbroek nr beheereenheid 18 (rivierduin deelgebied 
Molsbergen botanisch goed 
ontwikkeld westelijk deel) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐Buntgras, ☐Heidespurrie, ☐Klein tasjeskruid, ☒Ruig 
haarmos, ☒Vroege haver, ☒Zandzegge aantal soorten met bedekking > 5%: 

☐  <2  ☒  ≥2 

 
 3. Structuurkenmerken 

horizontale 
structuur 

aandeel open vegetaties: 
☒ buntgrasverbond (habitat 2330_bu) 
☐ dwerghaververbond (habitat 2330_dw) 
☒ open mos- en korstmosbegroeiingen 

☐ <10%   ☒ ≥10%   

naakte bodem kaal zand ☒ <10%   ☐ 10-30% ☐  ≥30%   

 
 4. Verstoringsindicatoren 

vergrassing Bochtige smele, Pijpenstrootje, Struisgras, Zwenkgras 
☒ ≤30%  ☐ >30% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten> 2m 
 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

invasieve exoten Grijs kronkelsteeltje 
 

☒ ≤10%  ☐ >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden 
– Europees te beschermen habitat 6230, subtype droge 
heischrale graslanden (6230_hn ) en subtype soortenrijke 
struisgraslanden (6230_ha) 
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 datum opname   naam opnemer 

 14/07/2017  Kristof Scheldeman 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein beheerplan Groot 
Molsbroek 

nr beheereenheid 18 (grasland rivierduin deelgebied 
Molsbergen, botanisch goed 
ontwikkelde westelijke zone incl 
lagere delen) 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  ☐ Betonie, ☐ Blauwe knoop, ☐ Borstelgras, 
☐ Bosdroogbloem, ☐ Dicht havikskruid, ☐ Donker + 
Bleeksporig bosviooltje, ☐ Echte guldenroede,  
☐ Eekhoorngras, ☐ Fraai hertshooi, ☐ Gaspeldoorn, 
☐ Gelobde maanvaren, ☐ Genaald schapengras, ☐ Gewone 
vleugeltjesbloem, ☒ Grasklokje, ☐ Grote tijm,  
☒ Hondsviooltje, ☐ Kleine bevernel, ☐ Kleine tijm, 
☐ Knollathyrus, ☒ Kruipganzerik, ☒ Liggend walstro, 
☒ Mannetjesereprijs, ☐ Muizenoor, ☐ Onderaardse klaver, 
☐ Spits havikskruid, ☐ Steenanjer, ☐ Stekelbrem, 
☐ Stijf havikskruid, ☐ Stijve ogentroost, ☐ Struikhei, 
☐ Tandjesgras, ☒ Tormentil, ☐ Veelbloemige veldbies, 
☐ Viltganzerik, ☐ Zaagblad, ☐ Zandblauwtje,  
☒ Zandstruisgras 

relatieve bedekking: ☐  <10% ☒  ≥10% 

aantal soorten:  ☐  <4  ☒  ≥4 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

levensvormen  aantal aanwezige levensvormen 
☒ kruiden, ☐ dwergstruiken, ☒grassen 

 ☒  <3  ☐  3 

moslaag bedekking mossen exclusief Gewoon haakmos en Grijs 
kronkelsteeltje 

 ☐  <10% ☒  10-30% ☐  >30% 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

eutrofiëring Gewone hoornbloem, Kruipende boterbloem, Raaigras, 
Veldzuring, Witbol, Witte klaver 

☒ ≤5% ☐ 5-10%  ☐ >10% 

vergrassing, incl. 
vervilting  

Beemdgras, Gewoon struisriet, Gewone veldbies, Gewoon 
struisgras, Gewoon timoteegras, Glanshaver, Kropaar, Kweek, 
Pijpenstrootje, Rietzwenkgras, Rood zwenkgras, Ruige zegge, 
Smele 

☒ ≤50%  ☐ >50% 

verruiging, incl. 
ruderalisering 

Akkerdistel, Bijvoet, Boerenwormkruid, Grote brandnetel, 
Jakobskruiskruid, Kleefkruid, Kruldistel, Krulzuring, Melkdistel, 
Paardenbloem, Ridderzuring, Speerdistel 

 ☒ ≤5% ☐ 5-10%  ☐ >10% 

verbossing  bedekking alle boom- of struiksoorten>2m, excl. Bramen ☒ ≤5% ☐ 5-10%  ☐ >10% 

verbraming Braam ☐ ≤5% ☐ 5-10%  ☒ >10% 

strooisellaag bedekking van plekken waar het dood organisch materiaal 
een meer dan 1 cm dikke laag vormt 

☒ ≤5% ☐ 15-10% ☐ >10% 

vermossing bedekking Gewoon haakmos 
☒ ≤30%  ☐ >30% 

  



 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3: Monitoringsrapport deelgebied Molsbroek 2014 

(reeds ingediend bij ANB op 20/02/2015) 



 

 

 

Bijlage 4: Faunagegevens Groot Molsbroek 

 

 

 



J= Jaarvogel. Z= Zomervogel. W= Wintervogel. D= Doortrekker. TG= Toevallige gast. 
* = De soort werd vastgesteld na 1963 als (waarschijnlijke) broedvogel.

Wetenschappelijke naam Naam Status Broedvogel Broedvogel in laatste 10 jaar, deelgebieden Vlaamse Rode Lijst Broedvogels Vogelrichtlijn
Phalacrocorax carbo Aalscholver J
Apus melba Alpengierzwaluw TG
Coccothraustes coccothraustes Appelvink TG
Panurus biarmicus Baardmannetje D
Turdus torquatus Beflijster D
Tadorna tadorna Bergeend J zeker Molsbergen-rivierduin
Merops apiaster Bijeneter TG
Phylloscopus inornatus Bladkoning TG
Luscinia svecica Blauwborst Z zeker Molsbroek, Hagemeersen Bijlage I
Circus cyaneus Blauwe Kiekendief D geen evaluatie Bijlage I
Ardea cinerea Blauwe Reiger J zeker Molsbroek
Anas discors Blauwvleugeltaling TG
Hirundo rustica Boerenzwaluw Z kwetsbaar
Lymnocryptes minimus Bokje D
Charadrius hiaticula Bontbekplevier D ernstig bedreigd
Corvus corone cornix Bonte Kraai TG
Calidris alpina Bonte Strandloper D
Ficedula hypoleuca Bonte Vliegenvanger D
Sitta europaea Boomklever J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Certhia brachydactyla Boomkruiper J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Lullula arborea Boomleeuwerik D bijna in gevaar Bijlage I
Anthus trivialis Boompieper D zeker bijna in gevaar
Falco subbuteo Boomvalk Z zeker Molsbroek bijna in gevaar
Acrocephalus palustris Bosrietzanger Z zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Tringa glareola Bosruiter D Bijlage I
Strix aluco Bosuil J zeker Molsbroek
Sylvia curruca Braamsluiper Z zeker Molsbroek, Hagemeersen
Branta leucopsis Brandgans D Bijlage I
Bucephala clangula Brilduiker W
Circus aeruginosus Bruine Kiekendief D bedreigd Bijlage I
Remiz pendulinus Buidelmees TG zeker eenmalig nest in wilgen langs dijk Molsbroek ernstig bedreigd
Buteo buteo Buizerd J zeker Molsbroek
Cettia cetti Cetti's Zanger J waarschijnlijk Molsbroek bijna in gevaar
Tachybaptus ruficollis Dodaars J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Jynx torquilla Draaihals TG waarschijnlijk ernstig bedreigd
Anthus campestris Duinpieper TG Bijlage I
Anser erythropus Dwerggans TG Bijlage I
Emberiza pusilla Dwerggors TG

Aanwezige vogelsoorten 'Groot Molsbroek' (t.e.m. eind 2017), excl. 
niet-wilde soorten



Wetenschappelijke naam Naam Status Broedvogel Broedvogel in laatste 10 jaar, deelgebieden Vlaamse Rode Lijst Broedvogels Vogelrichtlijn
Larus minutus Dwergmeeuw D Bijlage I
Sterna albifrons Dwergstern TG ernstig bedreigd Bijlage I
Somateria mollissima Eider TG
Pica pica Ekster J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Motacilla flava flavissima Engelse Gele Kwikstaart TG
Serinus serinus Europese Kanarie D ernstig bedreigd
Phasianus colchicus Fazant J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen
Phylloscopus trochilus Fitis Z zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen kwetsbaar
Phylloscopus sibilatrix Fluiter TG kwetsbaar
Carduelis flavirostris Frater TG
Podiceps cristatus Fuut J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Garrulus glandarius Gaai J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Emberiza citrinella Geelgors J zeker
Larus michahellis Geelpootmeeuw TG
Phoenicurus phoenicurus Gekraagde Roodstaart Z
Motacilla flava Gele Kwikstaart Z zeker Waterzuivering en Durme langs Molsbroek
Podiceps nigricollis Geoorde Fuut Z zeker Molsbroek moerasvlakte bedreigd
Apus apus Gierzwaluw Z
Regulus regulus Goudhaan J zeker Molsbergen kwetsbaar
Pluvialis apricaria Goudplevier TG Bijlage I
Pyrrhula pyrrhula Goudvink TG bijna in gevaar
Sylvia communis Grasmus Z zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Anthus pratensis Graspieper J zeker bedreigd
Phalaropus lobatus Grauwe Franjepoot TG Bijlage I
Anser anser Grauwe Gans J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Miliaria calandra Grauwe Gors TG ernstig bedreigd
Circus pygargus Grauwe Kiekendief TG ernstig bedreigd Bijlage I
Lanius collurio Grauwe Klauwier TG zeker bedreigd Bijlage I
Muscicapa striata Grauwe Vliegenvanger Z zeker bijna in gevaar
Picus viridis Groene Specht J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen
Oenanthe oenanthe leucorhoa Groenlandse Tapuit TG
Carduelis chloris Groenling J zeker
Tringa nebularia Groenpootruiter D
Carduelis flammea flammea Grote Barmsijs D
Picoides major Grote Bonte Specht J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen
Branta canadensis Grote Canadese Gans J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Motacilla cinerea Grote Gele Kwikstaart J bijna in gevaar
Acrocephalus arundinaceus Grote Karekiet TG zeker éénmalig zangposten vastgesteld in Molsbroek en Hamputten ernstig bedreigd
Turdus viscivorus Grote Lijster J zeker Molsbroek bijna in gevaar
Larus marinus Grote Mantelmeeuw D
Anthus richardi Grote Pieper TG
Thalasseus sandvicensis Grote Stern TG bedreigd Bijlage I
Mergus merganser Grote Zaagbek W
Melanitta fusca Grote Zee-eend TG



Wetenschappelijke naam Naam Status Broedvogel Broedvogel in laatste 10 jaar, deelgebieden Vlaamse Rode Lijst Broedvogels Vogelrichtlijn
Egretta alba Grote Zilverreiger D Bijlage I
Limosa limosa Grutto D kwetsbaar
Accipiter gentilis Havik D bijna in gevaar
Prunella modularis Heggenmus J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Columba oenas Holenduif J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen
Upupa epops Hop TG uitgestorven
Columba palumbus Houtduif J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen
Scolopax rusticola Houtsnip D bijna in gevaar
Passer domesticus Huismus J zeker kwetsbaar
Delichon urbica Huiszwaluw Z
Gavia immer IJsduiker TG Bijlage I
Calcarius lapponicus IJsgors TG
Limosa limosa islandica IJslandse Grutto D
Alcedo atthis IJsvogel J zeker Molsbroek, Hamputten kwetsbaar Bijlage I
Calidris canutus Kanoet TG
Corvus monedula Kauw J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Fringilla montifringilla Keep W
Philomachus pugnax Kemphaan D Bijlage I
Tyto alba Kerkuil J
Vanellus vanellus Kievit J zeker Molsbroek, Hagemeersen bedreigd
Lanius excubitor Klapekster TG zeker uitgestorven
Carduelis flammea cabaret Kleine Barmsijs D
Picoides minor Kleine Bonte Specht J zeker zeker broedend in Molsbroek, waargenomen in Molsbergen
Stercorarius parasiticus Kleine Jager TG
Acrocephalus scirpaceus Kleine Karekiet Z zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Larus fuscus Kleine Mantelmeeuw D bijna in gevaar
Charadrius dubius Kleine Plevier Z zeker broedend vastgesteld op terrein zandwinning langs Hamputten kwetsbaar
Calidris minuta Kleine Strandloper TG
Egretta garzetta Kleine Zilverreiger D bedreigd Bijlage I
Cygnus columbianus Kleine Zwaan TG Bijlage I
Stercorarius longicaudus Kleinste Jager TG
Recurvirostra avosetta Kluut D kwetsbaar Bijlage I
Carduelis cannabina Kneu J zeker kwetsbaar
Cygnus olor Knobbelzwaan J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten bijna in gevaar
Cuculus canorus Koekoek Z zeker Molsbroek
Bubulcus ibis Koereiger TG
Larus ridibundus Kokmeeuw J zeker Molsbroek kwetsbaar
Anser albifrons Kolgans D
Parus major Koolmees J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Turdus iliacus Koperwiek D
Calandrella brachydactyla Kortteenleeuwerik TG Bijlage I
Grus grus Kraanvogel D Bijlage I
Anas strepera Krakeend J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Turdus pilaris Kramsvogel D



Wetenschappelijke naam Naam Status Broedvogel Broedvogel in laatste 10 jaar, deelgebieden Vlaamse Rode Lijst Broedvogels Vogelrichtlijn
Calidris ferruginea Krombekstrandloper TG
Netta rufina Krooneend TG
Loxia curvirostra Kruisbek D kwetsbaar
Podiceps auritus Kuifduiker TG Bijlage I
Aythya fuligula Kuifeend J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Galerida cristata Kuifleeuwerik TG
Parus cristatus Kuifmees J
Nycticorax nycticorax Kwak Z waarschijnlijk Molsbroek Bijlage I
Coturnix coturnix Kwartel TG
Crex crex Kwartelkoning TG ernstig bedreigd Bijlage I
Platalea leucorodia Lepelaar D ernstig bedreigd Bijlage I
Parus montanus Matkop J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen bedreigd
Fulica atra Meerkoet J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten, Molsbergen
Turdus merula Merel J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Mergus serrator Middelste Zaagbek D
Luscinia megarhynchos Nachtegaal Z zeker kwetsbaar
Alopochen aegyptiacus Nijlgans J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Mergus albellus Nonnetje W Bijlage I
Motacilla flava thunbergi Noordse Gele Kwikstaart TG
Sterna paradisaea Noordse Stern TG Bijlage I
Nucifraga caryocatactes Notekraker TG
Actitis hypoleucos Oeverloper D
Anthus petrosus Oeverpieper TG
Riparia riparia Oeverzwaluw Z zeker Hamputten bijna in gevaar
Ciconia ciconia Ooievaar D bedreigd Bijlage I
Emberiza hortulana Ortolaan TG uitgestorven Bijlage I
Saxicola rubetra Paapje D ernstig bedreigd
Gavia arctica Parelduiker TG Bijlage I
Perdix perdix Patrijs J bedreigd
Anas acuta Pijlstaart W
Parus caeruleus Pimpelmees J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Tringa stagnatilis Poelruiter TG
Porzana porzana Porseleinhoen Z zeker Molsbroek, Hagemeersen ernstig bedreigd Bijlage I
Ardea purpurea Purperreiger D Bijlage I
Carduelis carduelis Putter J zeker Wellicht in rand van Molsbroek, Hamputten
Corvus corax Raaf TG
Ardeola ralloides Ralreiger TG Bijlage I
Asio otus Ransuil J zeker Molsbergen onvoldoende data
Numenius phaeopus Regenwulp D
Emberiza schoeniclus Rietgors J zeker Molsbroek, Hagemeersen bijna in gevaar
Acrocephalus schoenobaenus Rietzanger Z zeker Molsbroek
Passer montanus Ringmus J zeker ernstig bedreigd
Aythya collaris Ringsnaveleend TG
Milvus milvus Rode Wouw TG geen evaluatie Bijlage I



Wetenschappelijke naam Naam Status Broedvogel Broedvogel in laatste 10 jaar, deelgebieden Vlaamse Rode Lijst Broedvogels Vogelrichtlijn
Corvus frugilegus Roek D
Botaurus stellaris Roerdomp W Nog niet broedend vastgesteld: doelsoort Molsbroek, Hamputten ernstig bedreigd Bijlage I
Erithacus rubecula Roodborst J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Saxicola torquata Roodborsttapuit D zeker
Podiceps griseigena Roodhalsfuut TG
Gavia stellata Roodkeelduiker TG Bijlage I
Anthus cervinus Roodkeelpieper TG
Falco vespertinus Roodpootvalk TG
Limosa lapponica Rosse Grutto TG Bijlage I
Branta bernicla Rotgans TG
Motacilla alba yarrellii Rouwkwikstaart TG
Buteo lagopus Ruigpootbuizerd TG
Haematopus ostralegus Scholekster J
Carduelis spinus Sijs W onvoldoende data
Circaetus gallicus Slangenarend D Bijlage I
Falco peregrinus Slechtvalk J bedreigd Bijlage I
Anas clypeata Slobeend J zeker Molsbroek, ook al foeragerend vastgesteld in Hagemeersen, Hamputten bijna in gevaar
Falco columbarius Smelleken D Bijlage I
Anas penelope Smient W
Plectrophenax nivalis Sneeuwgors TG
Locustella luscinioides Snor TG zeker sporadisch zangposten vastgesteld in Molsbroek ernstig bedreigd
Accipiter nisus Sperwer J zeker Molsbroek, Molsbergen
Hippolais icterina Spotvogel Z zeker bijna in gevaar
Sturnus vulgaris Spreeuw J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Locustella naevia Sprinkhaanzanger Z zeker Molsbroek, Hagemeersen
Aegithalos caudatus Staartmees J zeker Molsbroek, Molsbergen
Arenaria interpres Steenloper TG
Athene noctua Steenuil J zeker
Himantopus himantopus Steltkluut TG bedreigd Bijlage I
Circus macrourus Steppekiekendief TG
Larus canus Stormmeeuw D ernstig bedreigd 
Aythya ferina Tafeleend J zeker Molsbroek, ook al foeragerend vastgesteld in Hagemeersen, Hamputten bijna in gevaar
Oenanthe oenanthe Tapuit D ernstig bedreigd
Calidris temminckii Temmincks Strandloper TG
Phylloscopus collybita Tjiftjaf Z zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Anser fabalis rossicus Toendrarietgans D
Aythya marila Topper TG
Falco tinnunculus Torenvalk J zeker Molsbroek
Sylvia borin Tuinfluiter Z zeker Molsbroek, Hamputten bijna in gevaar
Tringa totanus Tureluur D kwetsbaar
Streptopelia decaocto Turkse Tortel J zeker
Alauda arvensis Veldleeuwerik D zeker kwetsbaar
Asio flammeus Velduil TG geen evaluatie Bijlage I
Fringilla coelebs Vink J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten



Wetenschappelijke naam Naam Status Broedvogel Broedvogel in laatste 10 jaar, deelgebieden Vlaamse Rode Lijst Broedvogels Vogelrichtlijn
Pandion haliaetus Visarend D Bijlage I
Sterna hirundo Visdief Z kwetsbaar Bijlage I
Regulus ignicapillus Vuurgoudhaan D
Gallinula chloropus Waterhoen J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten, Molsbergen
Anthus spinoletta spinoletta Waterpieper W
Rallus aquaticus Waterral J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Acrocephalus paludicola Waterrietzanger TG Bijlage I
Gallinago gallinago Watersnip D zeker ernstig bedreigd
Pernis apivorus Wespendief D bijna in gevaar Bijlage I
Oriolus oriolus Wielewaal Z zeker bedreigd
Anas platyrhynchos Wilde Eend J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Cygnus cygnus Wilde Zwaan TG Bijlage I
Troglodytes troglodytes Winterkoning J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Anas crecca Wintertaling J zeker Molsbroek, ook al foeragerend vastgesteld in Hagemeersen, Hamputten bijna in gevaar
Tringa ochropus Witgatje D
Oxyura leucocephala Witkopeend TG Bijlage I
Aythya nyroca Witoogeend TG Bijlage I
Motacilla alba alba Witte Kwikstaart J zeker
Chlidonias leucopterus Witvleugelstern TG
Chlidonias hybridus Witwangstern TG Bijlage I
Ixobrychus minutus Woudaap TG zeker Molsbroek (zeker broedend), ook al zangpost vastgesteld op Hamputten bedreigd Bijlage I
Numenius arquata Wulp D bedreigd
Turdus philomelos Zanglijster J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Haliaeetus albicilla Zeearend TG Bijlage I
Larus argentatus Zilvermeeuw D bijna in gevaar
Pluvialis squatarola Zilverplevier TG
Anas querquedula Zomertaling Z zeker Molsbroek, ook al foeragerend vastgesteld in Hagemeersen bedreigd
Streptopelia turtur Zomertortel Z zeker ernstig bedreigd
Corvus corone corone Zwarte Kraai J zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Parus ater Zwarte Mees D zeker bijna in gevaar
Ciconia nigra Zwarte Ooievaar TG Bijlage I
Phoenicurus ochruros Zwarte Roodstaart Z zeker
Tringa erythropus Zwarte Ruiter D
Dryocopus martius Zwarte Specht TG bijna in gevaar Bijlage I
Chlidonias niger Zwarte Stern D regionaal uitgestorven Bijlage I
Milvus migrans Zwarte Wouw TG geen evaluatie Bijlage I
Melanitta nigra Zwarte Zee-eend TG
Sylvia atricapilla Zwartkop Z zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Larus melanocephalus Zwartkopmeeuw Z zeker Molsbroek kwetsbaar Bijlage I



Naam Broedvogel Zones Vlaamse Rode Lijst Broedvogels Vogelrichtlijn
Bergeend zeker Molsbergen-rivierduin
Blauwborst zeker Molsbroek, Hagemeersen Bijlage I
Blauwe Reiger zeker Molsbroek
Boomklever zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Boomkruiper zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Boomvalk zeker Molsbroek bijna in gevaar
Bosrietzanger zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Bosuil zeker Molsbroek
Braamsluiper zeker Molsbroek, Hagemeersen
Buidelmees zeker eenmalig nest in wilgen langs dijk Molsbroek ernstig bedreigd
Buizerd zeker Molsbroek
Cetti's Zanger waarschijnlijk Molsbroek bijna in gevaar
Dodaars zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Ekster zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Fazant zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen
Fitis zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen kwetsbaar
Fuut zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Gaai zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Geoorde Fuut zeker Molsbroek moerasvlakte bedreigd
Goudhaan zeker Molsbergen kwetsbaar
Grasmus zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Grauwe Gans zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Groene Specht zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen
Grote Bonte Specht zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen
Grote Canadese Gans zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Grote Gele Kwikstaart zeker Waterzuivering en Durme langs Molsbroek bijna in gevaar
Grote Karekiet zeker éénmalig zangposten vastgesteld in Molsbroek en Hamputten ernstig bedreigd
Grote Lijster zeker Molsbroek bijna in gevaar
Heggenmus zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Holenduif zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen
Houtduif zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen
IJsvogel zeker Molsbroek, Hamputten kwetsbaar Bijlage I
Kauw zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Kievit zeker Molsbroek, Hagemeersen bedreigd
Kleine Bonte Specht zeker zeker broedend in Molsbroek, waargenomen in Molsbergen
Kleine Karekiet zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten

Broedvogels 'Groot Molsbroek' laatste 10 jaar 



Naam Broedvogel Zones Vlaamse Rode Lijst Broedvogels Vogelrichtlijn
Kleine Plevier zeker broedend vastgesteld op terrein zandwinning langs Hamputten kwetsbaar
Knobbelzwaan zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten bijna in gevaar
Koekoek zeker Molsbroek
Kokmeeuw zeker Molsbroek kwetsbaar
Koolmees zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Krakeend zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Kuifeend zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Kwak waarschijnlijk Molsbroek Bijlage I
Matkop zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen bedreigd
Meerkoet zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten, Molsbergen
Merel zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Nijlgans zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Oeverzwaluw zeker Hamputten bijna in gevaar
Pimpelmees zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Porseleinhoen zeker Molsbroek, Hagemeersen ernstig bedreigd Bijlage I
Putter zeker Wellicht in rand van Molsbroek, Hamputten
Ransuil zeker Molsbergen onvoldoende data
Rietgors zeker Molsbroek, Hagemeersen bijna in gevaar
Rietzanger zeker Molsbroek
Roerdomp Nog niet broedend vastgesteld: doelsoort Molsbroek, Hamputten ernstig bedreigd Bijlage I
Roodborst zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Slobeend zeker Molsbroek, ook al foeragerend vastgesteld in Hagemeersen, Hamputten bijna in gevaar
Snor zeker sporadisch zangposten vastgesteld in Molsbroek ernstig bedreigd
Sperwer zeker Molsbroek, Molsbergen
Spreeuw zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Sprinkhaanzanger zeker Molsbroek, Hagemeersen
Staartmees zeker Molsbroek, Molsbergen
Tafeleend zeker Molsbroek, ook al foeragerend vastgesteld in Hagemeersen, Hamputten bijna in gevaar
Tjiftjaf zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Torenvalk zeker Molsbroek
Tuinfluiter zeker Molsbroek, Hamputten bijna in gevaar
Vink zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Waterhoen zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten, Molsbergen
Waterral zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Wilde Eend zeker Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten
Winterkoning zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Wintertaling zeker Molsbroek, ook al foeragerend vastgesteld in Hagemeersen, Hamputten bijna in gevaar



Naam Broedvogel Zones Vlaamse Rode Lijst Broedvogels Vogelrichtlijn
Woudaap zeker Molsbroek (zeker broedend), ook al zangpost vastgesteld op Hamputten bedreigd Bijlage I
Zanglijster zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Zomertaling zeker Molsbroek, ook al foeragerend vastgesteld in Hagemeersen bedreigd
Zwarte Kraai zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Zwartkop zeker Molsbroek, Hagemeersen, Molsbergen, Hamputten
Zwartkopmeeuw zeker Molsbroek kwetsbaar Bijlage I



Naam Ook met verblijfplaats Zones Vlaamse Rode Lijst Zoogdieren Habitatrichtlijn
gewone dwergvleermuis zeker in omgeving Molsbroek, Molsbergen, Hagemeersen, Hamputten bijlage IV
ruige dwergvleermuis mogelijk Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten bijlage IV
gewone grootoor mogelijk, zeker in omgeving Molsbroek, Molsbergen, Hagemeersen, Hamputten bijna in gevaar bijlage IV
watervleermuis wellicht Molsbroek, Hagemeersen, Hamputten bijna in gevaar bijlage IV
baardvleermuis (baard/brandts) mogelijk, zeker in omgeving Molsbroek, Molsbergen, Hagemeersen, Hamputten onvoldoende data bijlage IV
laatvlieger zeker in omgeving, kraamkolonie op 2,8km Molsbroek, Molsbergen, Hagemeersen, Hamputten kwetsbaar bijlage IV
rosse vleermuis zeker in omgeving, kraamkolonie op 1km Molsbroek, Molsbergen, Hagemeersen, Hamputten kwetsbaar bijlage IV
bosvleermuis ? Molsbroek (zeker foeragerend in augustus 2017) bedreigd bijlage IV

Doelsoorten op lange termijn:
meervleermuis ? Waarnemingen op meer dan 6km (Donkmeer en Schelde in Berlare, overwintering in Steendorp) bedreigd bijlage II en IV
mopsvleermuis ? Kraamkolonie op ca. 7km, foerageergebied op 1400m uitgestorven (maar sinds 2014 herontdekt) bijlage II en IV

Vleermuizen 'Groot Molsbroek' (2013-2018)  



Tabel : waargenomen libellensoorten 2008-2017 Reservaat Groot Molsbroek

Soort Rode Lijst Locatie (eerste waarneming)

Lantaarntje Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Gewone Oeverlibel Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Blauwe Breedscheenjuffer Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Azuurwaterjuffer Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Bloedrode Heidelibel Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Grote Roodoogjuffer Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Paardenbijter Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Houtpantserjuffer Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Grote Keizerlibel Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Watersnuffel Momenteel niet bedreigd Hamputten, Molsbergen

Vuurjuffer Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Bruinrode Heidelibel Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Smaragdlibel Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Kleine Roodoogjuffer Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Plasrombout Momenteel niet bedreigd Hamputten (2012)

Kanaaljuffer Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten

Zuidelijke Keizerlibel Niet geevalueerd Hamputten (2012)

Vuurlibel Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Hamputten, Molsbergen

Viervlek Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Molsbergen

Zwervende Heidelibel Momenteel niet bedreigd Hamputten, Molsbergen

Gewone Pantserjuffer Momenteel niet bedreigd Molsbroek (2014)

Blauwe Glazenmaker Momenteel niet bedreigd Molsbroek, Molsbergen

Weidebeekjuffer Momenteel niet bedreigd Molsbroek (zwerver enkel 2009)

Variabele Waterjuffer Bedreigd Molsbroek (educatieve poel 2012)

Glassnijder Kwetsbaar Molsbroek (2017), Hamputten (2014)

Gaffelwaterjuffer Onvoldoende gekend Molsbroek (educatieve poel 2012)

Bruine Winterjuffer Momenteel niet bedreigd Hamputten, Molsbergen

Vroege Glazenmaker Met uitsterven bedreigd Molsbroek (2015), Molsbergen (2015)

Platbuik Momenteel niet bedreigd Molsbroek (2015)



Inventarisatie dagvlinders  

Beheereenheid 23: Vlinderberm, Deelgebied Hamputten  
 

Biotoopbeschrijving 

Voor 2013 stond dit opgespoten stuk grond bijna vol met wilgenopslag. Toch kon je merken dat het 
voorheen een heel gevarieerd en bloemrijk geheel was geweest. Met enkele mensen werd op 3 jaar 
tijd (in wintermaanden) het perceel volledig van houtopslag ontdaan behalve aan de Westkant. Dit 
houtscherm fungeert als windscherm tegen de felle westenwind en als scheiding tussen de 
vissersplaatsen aan de vijver. 

Beheer 

Het geheel wordt beheerd als biotoop ifv dagvlinders met als doel het Hooibeestje. Deze komen nog 
voor op het zuidelijker gelegen taludberm van de E17. Tot 2018 beheerde ANB dit op vraag van het 
project dagvlinders Durme- en Scheldegebied. Vanaf 2018 komt het beheer in eigendom van vzw 
Durme (?). Het beheer werd uitgevoerd volgens de principes van Sinusbeheer. In 2017 werd er niet 
gemaaid omwille van politieke argumenten bij de overdracht van het beheer. De jaren vanaf 2014 
werd slechts één keer per jaar gemaaid en dat gebeurde altijd heel laat op het jaar 
(augustus/september) 

In 2010 werd een eerste inventarisatie uitgevoerd en dat leverde 9 soorten dagvlinders op. 
Hoopgevend was de aanwezigheid van typische graslandvlinders zoals Icarusblauwtje, Bruin blauwtje 
en Kleine vuurvlinder, ondanks het verbossen van dit gebied. De ingrepen die de jaren er op volgden 
waren exclusief om deze typische graslandsoorten meer kansen te geven. 

 

Soortenlijst 

In totaal werden vanaf 2010 tot heden al 22 soorten vastgesteld. In 2013 werd het Hooibeestje als 
enigste jaar waargenomen wat waarschijnlijk 2 zwervers waren. In 2017 werd een eerste 
Kaasjeskruiddikkopje waargenomen. De soort die het meest tot zijn recht komt is het Icarusblauwtje. 
De grote hoeveelheden Rolklaver zullen daar zeker toe bijdragen. In het jaar 2013 (na de ontbossing) 
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werden grote hoeveelheden waargenomen omdat er opeens heel veel licht en zon op het perceel 
terecht kwam wat een explosie van de waardplanten genereerde. Daarna stabiliseerde de aantallen. 

 

Het effect van één jaar (2017) niet maaien laat zich onmiddellijk voelen in aantallen dagvlinders. De 
rode lijn geeft een gemiddelde aan over de jaren. Het jaar 2017 haalt de trendlijn naar beneden. Er 
werden ook al rupsen gevonden van het Icarusblauwtje in het beheerde perceel. 

 

In 2017 werd door Tom Vermeulen het eerste exemplaar van het Kaasjeskruiddikkopje 
waargenomen. Het exemplaar was een wijfje maar voor zover gekend, is er geen Kaasjeskruid 
aanwezig in het perceel. 

 

 



Waargenomen soorten 

Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus 

Oranjetipje Anthocharis cardamines 

Groot koolwitje Pieris brassicae 

Klein koolwitje Pieris rapae 

Klein geaderd witje Pieris napi 

Oranje luzernevlinder Colias croceus 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 

Bruin blauwtje Aricia agestis 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus 

Atalanta Vanessa atalanta 

Distelvlinder Vanessa cardui 

Dagpauwoog Aglais io 

Kleine vos Aglais urticae 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 

Landkaartje Araschnia levana 

Bruin zandoogje Maniola jurtina 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus 

Bont zandoogje Pararge aegeria 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 



BIJLAGE 5: KAARTMATERIAAL GROOT MOLSBROEK 

 DEELGEBIEDEN + TYPE 4-PERCELEN GROOT MOLSBROEK 

 BEHEEREENHEDEN GROOT MOLSBROEK 

 TOPONIEMEN GROOT MOLSBROEK 

 

 RODE LIJST HOGERE PLANTEN 

 LEEFGEBIED VAN SOORTEN ROERDOMP EN PORSELEINHOEN 

 LEEFGEBIED VAN SOORTEN EUROPESE BEVER 

 LEEFGEBIED VAN SOORTEN VLEERMUIZEN 

 PEILBUISLOCATIES GROOT MOLSBROEK 

 RIETUITBREIDING MOERASVLAKTE 1970 - 2017 

 

 ACTUEEL NATUURTYPE GROOT MOLSBROEK 2017 

 BIOLOGISCHE WAARDERING ACTUEEL NATUURTYPE 2017 

 ACTUEEL HABITATTYPE GROOT MOLSBROEK 2017 

 

 NATUURSTREEFBEELD GROOT MOLSBROEK 

 BIOLOGISCHE WAARDERING NATUURSTREEFBEELD 

 HABITATTYPEDOEL GROOT MOLSBROEK 

 

 STARTBEHEER PER BEHEEREENHEID GROOT MOLSBROEK 

 OMVORMINGSBEHEER PER BEHEEREENHEID GROOT MOLSBROEK 
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BIJLAGE: TYPE 4-TERREINEN GROOT MOLSBROEK
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BIJLAGE: BEHEEREENHEDEN GROOT MOLSBROEK



Moerasvlakte

Begrazingsblok

Molsbergen

Zuidelijk bosgebied

Zuidelijk groot rietveld

Noordelijk bosgebied

Hagemeersen West

Hagemeersen Oost

Centraal bosgebied Sterk vergraven oostelijk deel

Palingsberg

Rozendonk
Gekapt dennenbos

Vlinderberm Hamputten

Schiereilanden Hamputten
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BIJLAGE: TOPONIEMEN GROOT MOLSBROEK
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BIJLAGE: STARTBEHEER PER BEHEEREENHEID GROOT MOLSBROEK
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Bijlage 6 : Staat van instandhouding aanwezige habitattypes en rbb's (2017)

Habitattype/rbb beheereenheid aantal sleutelsoorten bedekking sleutelsoorten structuurkenmerken verstoringsindicatoren oorzaken ongunstige situatie

waterpartijen met waterplanten
3150 (moerasvlakte Molsbroek) 9 ongunstig ongunstig gunstig ongunstig enkel kikkerbeet aanwezig in lage bedekking, besmetting dwergkroos
3150 (sloten begrazingsblok Molsbroek) 15 gunstig gunstig gunstig meestal gunstig lokaal beperkte besmetting dwergkroos

natte ruigtes
rbbhf (begrazingsblok Molsbroek) 7 gunstig ongunstig gunstig meestal gunstig lage bedekking sleutelsoorten, hoge bedekking pitrus en zeegroene rus
6430_hf (begrazingsblok Molsbroek) 7 gunstig ongunstig gunstig gunstig lage bedekking sleutelsoorten, hoge bedekking pitrus en zeegroene rus
rbbhf (eilanden moerasvlakte Molsbroek) 9 gunstig gunstig gunstig meestal gunstig eutrofiering: lokaal overwoekering met haagwinde en bitterzoet
6430_hf (Rozendonk Molsbroek) 11 gunstig gunstig gunstig gunstig

graslanden
rbbhc (hooilanden Molsbroek) 10 ongunstig gunstig meestal ongunstig gunstig weinig sleutelsoorten, dominantie 1 sleutelsoort (tweerijige zegge)
rbbhc (hooilanden Hagemeersen-oost) 4 ongunstig ongunstig gunstig meestal gunstig weinig sleutelsoorten in lage bedekking, probleem vernatting-eutrofiering
rbbha (vergraven oostdeel duin Molsbergen) 18 gunstig ongunstig gunstig meestal ongunstig lage bedekking sleutelsoorten, eutroof, verstoorde bodem, verbossing
rbbha (Palingsberg Molsbroek)) 16 ongunstig gunstig gunstig meestal gunstig weinig sleutelsoorten, eutroof
2330_bu (rivierduin Molsbergen) 18 gunstig gunstig meestal ongunstig meestal gunstig weinig naakte bodem, lokaal besmetting grijs kronkelsteeltje
6230_hn 6230_ha (rivierduin Molsbergen) 18 meestal gunstig meestal gunstig gunstig meestal gunstig lokaal verbraming

bossen
91E0_vn (bossen Molsbroek) 13 meestal ongunstig ongunstig gunstig meestal ongunstig weinig sleutelsoorten in lage bedekking in kruidlaag, sterke verruiging
91E0_vm (bossen Molsbroek) 13 gunstig gunstig gunstig gunstig
9120 (droog eikenbos Molsbergen) 19 ongunstig gunstig gunstig meestal gunstig weinig sleutelsoorten, beperkte verruiging met hondsdraf



BIJLAGE 7: LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN EN GEWENSTE DOELSOORTEN PER BEHEEREENHEID

BEHEEREENHEID naam beheereenheid natuurstreefbeeld habitattype doelsoorten lange termijn doelstelling opp (ha)

Deelgebied 

HAGEMEERSEN

1 hagemeersen -west moeraszone hf mc mr rbbhf rbbmc 

rbbmr

zomertaling, buidelmees, blauwborst,  rietgors, sprinkhaanzanger, porseleinhoen, 

ijsvogel, dwergmuis, waterspitsmuis

Ontwikkelen van goed ontwikkelde moerasspirearuigte, grote zeggen- en 

rietvegetatie met hoofdzakelijk avifaunistisch doel.

4,05

2 hagemeersen-west oeverzone (door  

ANB heringerichte oeverzone aan plas)

mc hf rbbmc rbbhf zomertaling, buidelmees, blauwborst,  porseleinhoen, Europese bever, waterspitsmuis Ontwikkelen van permanente plas-drassituatie van korte moerasvegetatie 

zonder houtige opslag als geschikt broedhabitat voor porseleinhoen .

0,31

3 bossen hagemeersen vn 91E0_vn kleine bont specht, matkop Spontane verbossing tot mature moerasbosjes. 1,09

4 hagemeersen -oost hooilanden hc mc k(mr) rbbhc rbbmc zomertaling, porseleinhoen, blauwborst, rietgors, moerassprinkhaan, dotterbloem, 

grote ratelaar, trosdravik, rietorchis, hooibeestje

Ontwikkelen van botanisch goed ontwikkelde dotterbloemgraslanden en 

grote zeggenvegetaties via verschralend maaibeheer. Probleem van 

overloop van rioleringsoverstort uit industriezone opvolgen en herstellen 

indien nodig. 

2,43

5 hagemeersen-oost (ruigtes/rietland) mc mr rbbmc rbbmr porseleinhoen, moerassprinkhaan, rietgors, blauwborst Ontwikkelen van goed ontwikkelde waterriet- en grote zeggevegetaties in 

permanente plas-drassituatie zonder houtige opslag;

0,36

6 hagemeersen-oost (verruigde dijk) kd(hr) khu° gh dwergmuis, veldspitsmuis Ontwikkeling van ruige structuurrijke berm. 0,04

Deelgebied MOLSBROEK

7 begrazingsblok Molsbroek hft mc hp* k(ae) 6430_hf rbbhf 

rbbmc  rbbzil 

3150

moerassprinkhaan , hooibeestje, zilverhaak, veenmol, poelruitspanner, rietorchis , 

zwanenbloem, dotterbloem, kikkerbeet,  poelruit, trosdravik , Europese bever, 

waterspitsmuis, sprinkhaanzanger, zomertaling, porseleinhoen

Ontwikkeling van botanisch goed ontwikkelde natte ruigte- en grote 

zeggenvegetatie via extensieve begrazing . Behoud van het historisch 

slotenpatroon via cyclische slibruiming.

12,63 + 

delen bos

8 dijk kd (hr sf vn mr) gh rbbsf 

91E0_vn rbbmr

dwergmuis, veldspitsmuis, groot warkruid Ontwikkeling van ruige structuurrijke berm met moerasvegetatie aan de 

basis en verruigde graslandvegetatie op de kruin. 

6,88

9 moerasvlakte mr ae hf rbbmr 3150 

rbbhf

zwartkopmeeuw, snor,  grote karekiet, roerdomp , lepelaar,  geoorde fuut, woudaap, 

bruine kiekendief, grote zilverreiger,  ijsvogel, slobeend, tafeleend,  zomertaling, 

wintertaling, porseleinhoen,  buidelmees, baardmannetje,  kikkerbeet, kleine 

modderkruiper, grote modderkruiper, bittervoorn,  Europese bever, waterspitsmuis, 

vroege glazenmaker,  glassnijder, variabele waterjuffer, gevlekte witsnuitlibel

Ontwikkelen van goed ontwikkelde waterriet- en natte ruigtevegetaties in 

permanente plas-drassituatie zonder houtige opslag. Ontwikkeling van 

waterbiotoop rijk aan waterplanten, macroinvertebraten en natuurlijk 

visbestand. Nauwgezet hydrologisch beheer opvolgen om gunstige 

waterpeilen te bekomen voor het open moerasbiotoop.

21,71

10 hooilanden deelzone molsbroek hc hft kbs rbbhc 6430_hf moerassprinkhaan , hooibeestje, poelruitspanner, dotterbloem, grote ratelaar, 

rietorchis, trosdravik

Ontwikkelen van botanisch goed ontwikkelde dotterbloemgraslanden via 

verschralend maaibeheer. Cyclisch ruimen van sloten en beheer van KLE. 

1,74

11 natte ruigtes molsbroek muv 

moerasvlakte en begrazingsblok

hf 6430_hf dwergmuis, moerassprinkhaan,  poelruitspanner, nachtpauwoog Ontwikkeling van botanisch goed ontwikkelde natte ruigtevegetatie via 

cyclisch maaibeheer.

0,87

12 rietvegetaties muv moerasvlakte mr,  mr hft rbbmr, rbbmr 

rbbhf

sprinkhaanzanger, snor, grote karekiet, buidelmees, blauwborst, rietgors, bruine 

kiekendief,  woudaap, baardmannetje, dwergmuis, roerdomp

Ontwikkelen van goed ontwikkelde rietvegetaties op vochtige tot zeer natte 

bodemcondities ifv IHD-doelsoort roerdomp. In de minder natte zones 

wordt de ontwikkeling van niet-verruigde rietvegetatie rijk aan kensoorten 

van moerasspirearuigte nagestreefd. 

8,20

13 bossen molsbroek (zuidelijk + 

noordelijk bosgebied + kleine vlekken)

vm vn sf 91E0_vm 

91E0_vn rbbsf

kwak, grote zilverreiger, lepelaar,  matkop, buidelmees, ijsvogel, grote 

weerschijnvlinder, moerasvaren, elzenzegge

Ontwikkelen van matuur en structuurrijk elzen(broek)bos en lokaal vochtig 

wilgenstruweel via spontane verbossing. Nauwgezet hydrologisch beheer 

opvolgen om gunstige waterpeilen te bekomen voor de moerabostypes.

18,50

14 structuurrijk mozaïekmoeraslandschap sf mr vn rbbsf rbbmr 

91E0_vn

kwak, grote zilverreiger, lepelaar,  matkop, buidelmees, ijsvogel, blauwborst, grote 

weerschijnvlinder, moerasvaren, elzenzegge

Creatie van structuurrijk mozaiekmoeraslandschap van zowel open 

(riet)zones als meer gesloten bosvegetatie in het deelgebied zuidelijk 

bosgebied.

2,14

15 open water muv moerasvlakte ae 3150 ijsvogel, slobeend,  tafeleend, zomertaling, wintertaling, roerdomp , woudaap, snor, 

grote karekiet, buidelmees, zwanenbloem, kikkerbeet, kleine modderkruiper, grote 

modderkruiper,  europese bever, waterspitsmuis, vroege glazenmaker,  glassnijder, 

variabele waterjuffer, gevlekte witsnuitlibel

 Ontwikkeling van waterbiotoop rijk aan waterplanten,  macro-

invertebraten en natuurlijk visbestand.

2,79



16  rivierduin palingsberg ha 6230_ha grasklokje, struikheide , hondsviooltje, kortmossen, welriekende agrimonie, 

veldspitsmuis, koevinkje

Ontwikkeling van botanisch rijke struisgraslandvegetatie op rivierduin via 

verschralend maaibeheer.

0,67

17 natuurtuin, loofhoutaanplant en 

schepvijver aan bezoekercentrum 

Molsbroek

uv na ae gh 3150 kikkerbeet, waterspitsmuis, vroege glazenmaker, glassnijder, variabele waterjuffer, 

gevlekte witsnuitlibel

Behoud van natuurvriendelijk biotoop in de omgeving van het 

bezoekerscentrum Molsbroek in kader van educatieve doeleinden.

0,18

Deelgebied 

MOLSBERGEN

18 graslanden rivierduin ha hac hn 6230_ha 

2330_bu 

6230_hn

koningsvaren, stippelvaren, grasklokje, moeraswolfsklauw (laatst waargenomen 1999) , 

muizenoor,  zandblauwtje,  struikheide ,  heidekartelblad,  hondsviooltje, tormentil, 

stippelvaren, mannetjesereprijs, kortmossen, veldspitsmuis

Ontwikkeling van botanisch rijke graslandvegetatie op rivierduin via 

verschralend maaibeheer. Op delen met kwelinvloed via locale plagwerken 

herstel van heischrale graslandvegetatie beogen.

4,95

19 droge loofbossen qs 9120 wespendief , zwarte specht, kleine bonte specht,  boommarter Ontwikkeling van droog bos van het type zuur eikenbos door spontane 

verbossing, verwijderen van exoten (valse accasia) en beperkt aanplanten 

zomereik.

3,27

20 naaldbos grove den ppmb gh wespendief , zwarte specht , eekhoorn, boommarter Behoud van het enige in het reservaat aanwezige naaldbos met grove den i. 

f.v. faunadoelen.  

0,27

21 natte beboste zuidwestelijke randzone sf mc  vn rbbsf rbbmc 

91E0_vn

matkop, grote weerschijnvlinder, moerasvaren, elzenzegge Behoud van moeraszone met wilgenstruweel, grote zeggevegetatie en 

elzenbosje als lijnvormig element en buffer tussen Molsbroekdijk en 

deelzone Molsbergen.

0,38

22 vijvers Molsbergen ae kbgml° 3150 ijsvogel, vroege glazenmaker, glassnijder, variabele waterjuffer, gevlekte witsnuitlibel Aanwezige vijvers herinrichten tot goed ontwikkeld habitat van het type 

3150.  De 2 kleine aanwezige bosvijvers worden opgenomen in het 

boshabitat.

1,08

Deelgebied 

HAMPUTTEN

23 vlinderberm hub hfb hab gh grasklokje, hooibeestje, vijfvlek sint-jansvlinder, plasrombout, dwergmuis, oranje 

zandoogje

 Ontwikkeling van een zowel soorten- als structuurrijk graslandtype via het 

uitvoeren van sinusmaaibeheer i.f.v. macro-invertebraten.  

0,73

24 plas hamputten apo ae gh 3150 Europese bever, otter,  ijsvogel, roerdomp ,  woudaap, visdief , baardmannetje , 

slobeend, tafeleend, oeverzwaluw, zuidelijke keizerlibel, plasrombout, glassnijder

Inrichten van de aanwezige diepe plas tot geschikt habitat voor avifauna en 

IHD-doelsoorten roerdomp en Europese bever in het bijzonder, ontwikkelen 

van 3150 habitat in ondiepere oeverzones.

22,32

25 oeverzones + eiland hamputten mr hf sf rbbmr rbbhf 

rbbsf 

Europese bever, otter, ijsvogel, roerdomp ,  woudaap, snor, grote karekiet, buidelmees, 

baardmannetje , slobeend, tafeleend, zuidelijke keizerlibel, plasrombout, glassnijder, 

grote weerschijnsvlinder

Ontwikkeling van structuurrijke waterriet- en andere moerasvegetaties 

langsheen de oeverzones i.f.v. avifauna en doelsoorten roerdomp en 

Europese bever in het bijzonder, ontwikkelen natuurlijke hengelzone  in de 

oostelijke oeverzone van de Hamputten.

3,40

26 met bouwmaterialen opgehoogde zone mr rbbmr Europese bever, otter, ijsvogel, roerdomp ,  woudaap, snor, grote karekiet, buidelmees, 

baardmannetje , slobeend, tafeleend, zuidelijke keizerlibel, plasrombout, glassnijder

Ontwikkeling van structuurrijke waterrietvegetatie na afgraven van 

bouwstort tot plas drasniveau i.f.v. avifauna in het algemeen en doelsoort 

roerdomp in het bijzonder.

0,36

27 boszone noordelijk deel sf rbbsf kleine bont specht, matkop Ontwikkeling van een matuur moerasbosje. 0,82

Verduidelijking 

weergave doelsoorten:

Heel het reservaat wordt beschouwd als geschikt leefgebied voor verschillende vleermuissoorten (allen Bijlage IV Habitatrichtlijn) waaronder gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoor, watervleermuis, meervleermuis (ook bijlage II Habitatrichtlijn) , baardvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis, bosvleermuis, mopsvleermuis (ook bijlage II Habitatrichtlijn). 

vet= IHD doelsoort (roerdomp, porseleinhoen

italic= niet aanwezig, of voor avifauna niet-broedend

normaal= vastgesteld (afgelopen 10j) of voor avifauna 

broedend (afgelopen 10j)



Bijlage 8: Oppervlaktedoelstelingen van aanwezige habitats en regionaal belangrijke biotopen
Actueel aanwezig natuurtype Natuurdoel Reden verschuivingen in oppervlakte

BWK-type Habitattype/rbb opp.(ha) opp.(ha)
Waterpartijen
van nature eutofe plassen/sloten ae 3150 13,6 22,2 Gh in Molsbroek en gh ondiepe oeverzones Hamputten wordt 3150

ae gh 1,9 0 Gh in Molsbroek wordt 3150
diepe plas apo gh 22,3 15,6 Ontwikkelen van gh ondiepe oeverzones plas Hamputten tot 3150 (30 % van 22,3 ha)

Rietland en natte ruigten
rietland mr rbbmr 10,1 17,5 Extra rbbmr: 2,5 ha moerasvlakte, 1 ha hamputten, 0,4 ha Hagemeersen-west+ omzetting mru nr rbbmr
verruigd rietland  mru gh 3,4 0  Mru wordt rbbmr (vnl groot rietveld, verspreide rietvelden in Molsbroek)
moerasspirearuigte hf, hft 6430_hf 2,5 5,5 Omvorming begrazingsblok Molsbroek : 3 ha rbbhf wordt 6430_hf

hf, hft rbbhf 9,1 6,1 Omvorming begrazingsblok : 3 ha rbbhf wordt 6430_hf, rbbf: + 2,5 ha Hagem-west, - 2,5 ha moerasvlakte
grote zeggenvegetatie mc, mcb rbbmc 10,4 11,6 Standstill Molsbroek,Hagemeersen-oost,Hamputten. Uitbreiding 1,2 ha Hagemeersen-west

Graslanden
dotterbloemgrasland hc, hc° rbbhc 2,6 2,6 Standstill Molsbroek, Hagemeersen-oost
grasland buntgrasverbond ha 2230_bu 1,8 1,8 Standstill Molsbergen
soortenrijke stuisgraslanden ha 6230_ha 2,4 3,4 Omvorming Palingsberg, Molsbergen: rbbha, hrb, cp wordt 6230_ha 
struisgraslanden ha rbbha 0,7 0 Omvorming Palingsberg, Molsbergen naar 6230_ha
heischraal grasland hn° 6230_hn 0,3 0,6 Omvorming Molsbergen: 6230_ha en hp* wordt 6230_hn
zilverschoongraslanden hp* rbb_zil 0,8 0,8 Standstill begrazingsblok Molsbroek

Bossen
Ruigt elzenbos vn 91E0_vn 10,0 12,7 Omvorming na en rbbsf Molsbroek, vn° Hagemeersen, zuidrand Palingsberg nr 91E0_vn
Ruigt elzenbos vn° gh 0,3 0 vn° in Hagemeersen-west wordt 91E0_vn 
mesotroof elzenbroekbos vm 91E0_vm 6,7 6,7 Standstill noordelijk en zuidelijk bosgebied Molsbroek
zuur eikenbos qs 9120 2,5 3,2 Omvorming Molsbergren: na en sz kb worden 9120
naaldhoutaanplant ppmb gh 0,3 0,3 Standstill Molsbergen
vochtig wilgenstruweel sf rbbsf 5,2 4,5 Omvorming Molsbroek: 0,7 ha van rbbsf naar 91E0_vn
oude aanplant na gh 1,1 0 na wordt 91E0_vn en 9120

Overige sz, hr, ku, vr, kb,… gh 12 4,9

Totaal habitat/rbb 78,7 99,2
geen habitat/geen rbb 41,3 20,8

Totaal 120 120
% geen habitat/geen rbb 34,4% 17,3%

%  geen habitat/geen rbb (muv gh deel plas Hamputten) 15,8% 4,3%
leefgebied roerdomp 58,6
leefgebied porseleinhoen 29,7



BIJLAGE 9: Analyse criteria vastgelegd leefgebied IHD-doelsoort roerdomp (volgens criteria goedgekeurd soortbeschermingprogramma's)

Roerdomp
Criterium uit SBP Gebied (Beheereenheid= BE) analyse beoordeling info voorziene herinrichtingsmaatregelen

afstand tot nabije populaties volledig reservaat 22 km voldoende dichtse broedpopulatie havengebied linkeroever

oppervlakte leefgebied volledig reservaat 58,6 ha goed volledige reservaat is groot genoeg voor 1 broedkoppel

moerasvlakte (BE 9) 21,7 ha gedegradeerd deze deelzone is niet groot genoeg voor 1 broedkoppel

zuidelijk groot rietveld (BE 12) 6 ha gedegradeerd deze deelzone is niet groot genoeg voor 1 broedkoppel

Hamputten (BE 24) 22,3 ha gedegradeerd deze deelzone is niet groot genoeg voor 1 broedkoppel

Getijdendurme 30 ha voldoende deze zone ligt net buiten reservaat en is belangrijke corridor

% open water in broedbiotoop volledig reservaat 60% goed er is genoeg open water aanwezig

moerasvlakte (BE 9) 53% goed er is genoeg open water aanwezig

zuidelijk groot rietveld (BE12) 10% gedegradeerd er is te weinig open water aanwezig ruimen van verlande sloten/slenken 

Hamputten (BE 24) 97% goed er is genoeg open water aanwezig (eigenlijk teveel)

diepte water volledig reservaat zowel zones te ondiep en te diep gedegradeerd zowel sterk verlande (Molsbroek) als te diepe zones (Hamputten)

moerasvlakte (BE 9) overal ondiep, nergens > 2 m diep gedegradeerd te sterk verland uitvoeren slibruiming en lokaal uitdiepen

zuidelijk groot rietveld (BE12) overal ondiep, nergens > 2 m diep gedegradeerd te sterk verland

Hamputten (BE 24) > 2,5 m diep, nauwelijks ondiep gedegradeerd te weinig ondiepe zones afgraven schiereilanden verontdiepen delen plas

helderheid water volledig reservaat vrij helder/helder voldoende/goed in voorjaar helder

moerasvlakte (BE 9) vrij helder voldoende in voorjaar helder, later troebeler

zuidelijk groot rietveld (BE12) vrij helder voldoende in voorjaar helder, later troebeler

Hamputten (BE 24) helder goed uitzonderlijk helder

natuurlijk fluctuerend waterpeil volledig reservaat ja (muv hamputten) voldoende volledige controle over beheer waterpeil

moerasvlakte (BE 9) ja voldoende volledige controle over beheer waterpeil muv Hamputten

zuidelijk groot rietveld (BE 12) ja voldoende volledige controle over beheer waterpeil

Hamputten (BE 24) nee gedegradeerd waterpeil van de plas fluctueerd nauwelijks instellen fluctuerend peilbeheer via schottensysteem

oppervlakte waterriet volledig reservaat 6,2 ha goed er is genoeg waterriet aanwezig

moerasvlakte (BE 9) 4,5 ha goed er is genoeg waterriet aanwezig

zuidelijk groot rietveld (BE12) 0,4 ha gedegradeerd er is te weinig waterriet aanwezig ruimen van verlande sloten/slenken voorzien 

Hamputten (BE 24) 0,6 ha voldoende er is (net) genoeg waterriet aanwezig

overige snippers (BE12, BE 4,…) 0,7 ha voldoende dit zijn kleine waterrietsnippers verdeeld over reservaat

oppervlakte rietland volledig reservaat 23,7 ha goed dit betreft zowel waterriet, landriet, lisdodde en zegges

breedte waterrietzones volledig reservaat < 25 m breed gedegradeerd enkel in moerasvlakte Molsbroek soms breder

randzones (conact riet/open water) volledig reservaat 4 km goed veel randzones aanwezig

moerasvlakte (BE 9) 2,5 km goed veel randzones aanwezig

zuidelijk groot rietveld (BE12) 400 m gedegradeerd weinig randzones aanwezig creatie extra randzone door ruimen sloten/slenken

Hamputten (BE 24) 900 m voldoende veel randzones aanwezig

voedselaanbod (vis) volledig reservaat ? ?

moerasvlakte (BE 9) ? ?

zuidelijk groot rietveld (BE12) ? ?

Hamputten (BE 24) voldoende voldoende

verstoring volledig reservaat nauwelijks/zachte recreatie goed /voldoende groot deel broedhabitat is niet toegankelijk voor publiek

moerasvlakte (BE 9) nauwelijks goed gebied is niet toegankelijk voor publiek

zuidelijk groot rietveld (BE12) nauwelijks goed gebied is niet toegankelijk voor publiek

Hamputten (BE 24) zachte recreatie voldoende overlast werd reeds vastgesteld

beheer volledig reservaat cyclisch maaibeheer voldoende jaarlijks wordt een deel van het riet in najaar-winter gamaaid



BIJLAGE 10: EENMALIGE INRICHTINGSMAATREGELEN GROOT MOLSBROEK

 Beheer-

eenheid

Naam beheereenheid Natuurstreef-

beeld

Maatregel (meer gedetailleerde 

info in beheerplan)

Tijdstip van 

uitvoering

Aanvraag 

investerings-

subsidie

Wijze van invulling zorgplicht  Realisatie ikv IHD Omgevingsvergun-

ning verplicht

Geschatte kostprijs 

werken

Hagemeersen 1 Hagemeersen-West hf mc mr bouwen lage dijkjes om afwatering 

Hagemeersen-West te beperken

1 tot 5 j na 

erkenning

ja beperken rijsporen creatie geschikt leefgebied 

porseleinhoen

nee gering

Hagemeersen 2 Hagemeersen-West mc hf plagwerken aan oever vijver VMM reeds 

uitgevoerd 

in 2017

nee / creatie geschikt leefgebied 

porseleinhoen

ja /

Molsbroek 9 Moerasvlakte mr ae hf uitvoeren van een slibruiming 1 tot 5 j na 

erkenning

ja buiten broedseizoen, afvoer slib, 

controle of slib vervuild is

creatie geschikt leefgebied 

roerdomp+3150 habitat

nee groot (afvoer slib)

Molsbroek 12 Rietvegetaties muv 

moerasvlakte

mr uitvoeren plagwerken tot 25 cm 

diep en slotenruiming

1 tot 5 j na 

erkenning

ja buiten broedseizoen, afvoer bodem, 

controle vervuiling bodem 

creatie geschikt leefgebied 

roerdomp 

nee groot (afvoer 

bodem)

Molsbroek 15 Open water muv 

moerasvlakte

ae uitvoeren van een slibruiming niet 

dringend

ja buiten broedseizoen, afvoer slib, 

controle vervuiling slib 

creatie goed ontwikkeld 3150 

habitat

nee groot 

Molsbergen 18 Graslanden rivierduin ha hac hn ondiep plaggen tot 10 cm diep van 

delen onder kwelinvloed

1 tot 5 j na 

erkenning

ja beperken rijsporen, afvoer slib creatie goed ontwikkeld 6230_hn 

habitat

nee gering

Molsbergen 22 Vijvers Molsbergen ae kbgml° lokaal afschuinen oevers tot 

natuurlijk hellend profiel

1 tot 5 j na 

erkenning

ja beperken rijsporen creatie goed ontwikkeld 3150 

habitat

nee gering

Hamputten 25 Oeverzones + eiland mr hf sf afgraven schiereilanden tot plas-

drassituuatie ifv creatie rietbiotoop

1 tot 5 j na 

erkenning

ja buiten broedseizoen + checken op 

aanwezigheid beverburcht

creatie geschikt leefgebied 

roerdomp 

ja matig

Hamputten 24 Plas Hamputten apo ae instellen schommelend waterpeil 

door plaatsen stuw aan afvoersloot

1 tot 5 j na 

erkenning

ja / creatie geschikt leefgebied 

roerdomp 

ja gering

Hamputten 26 Opgehoogde zone 

bouwmateriaal

mr schiereiland afgraven tot plas-

drassituatie ifv creatie rietbiotoop

1 tot 5 j na 

erkenning

ja buiten broedseizoen creatie geschikt leefgebied 

roerdomp 

ja matig

Hamputten 25 Oeverzones + eiland mr hf sf inrichting oostelijke helft 

Hamputten als natuurlijke 

hengelzone

1 tot 5 j na 

erkenning

ja buiten broedseizoen nee nee matig



BIJLAGE 11: START-. OMVORMINGS- EN EINDBEHEER PER BEHEEREENHEID GROOT MOLSBROEK

BEHEEREENHEID naam beheereenheid natuurstreefbeeld habitattype

GIS-opp. 

(ha) startbeheer omvormingsbeheer eindbeheer

subsidiepakket 

leefgebied van 

soorten

Deelgebied 

HAGEMEERSEN

1 hagemeersen -west 

moeraszone

hf mc mr rbbhf rbbmc 

rbbmr

4,05 weghalen omheiningen, kappen van een treurwilg en 

volgroeide schietwilg op percelen 791/D en 798, lokaal 

creeren van kleine dijkjes om afvoer oppervlaktewater te 

beperken en nattere hydrologische condities te bekomen 

cyclisch maaibeheer na broedseizoen, spontane verbossing 

beperken door verwijderen houtige opslag, exoten 

verwijderen, beheer KLE (knotwilgen) op perceel 791/D en 

789/C

cyclisch maaibeheer na broedseizoen, spontane verbossing 

beperken door verwijderen houtige opslag, exoten 

verwijderen, beheer KLE (knotwilgen) 

2 hagemeersen-west oeverzone 

(door  ANB heringerichte 

oeverzone aan plas)

mc hf rbbmc rbbhf 0,31 inrichting van moeraszone via graafwerken waarbij gering 

hellende oevers gecreeerd werd aan de noord- en oostkant 

van de aanwezige plas in eigendom van VMM (uitgevoerd 

door ANB op 10/2017)

verwijderen van houtige opslag, cyclisch kort maaien van 

hoge moerasvegetatie (voor doelsoort porseleinhoen) in 

periodes met lage waterstanden

vrijhouden van oeverzone van houtige opslag, cyclisch kort 

maaien van hoge moerasvegetatie (voor doelsoort 

porseleinhoen) in periodes met lage waterstanden

 11 

(porseleinhoen)

3 bossen hagemeersen vn 91E0_vn 1,09 dunningskap (10 %) voor niet-toekomstbomen, individuele 

eindkap ifv veiligheid, exoten bestrijden, knotten KLE

bosbeheer: bestrijden exoten + vervolledigen dunningskap en 

eindkap ifv veiligheid

4 hagemeersen -oost 

hooilanden

hc mc k(mr) rbbhc rbbmc 2,43 jaarlijkse maaibeurt vanaf 01/07 indien 

weersomstandigheden het toelaten en geen broedgevallen 

van zeldzame avifauna (porseleinhoen) is vastgesteld. Cyclisch 

maaien rietkanten.  Cyclisch ruimen sloten.

maaibeheer

5 hagemeersen-oost 

(ruigtes/rietland)

mc mr rbbmc rbbmr 0,36 verwijderen houtige opslag cyclisch maaien indien verruiging optreedt, verwijderen 

houtige opslag, exotenbestrijding

instandhouden van zeer natte moerasvegetatie via bestrijding 

houtige opslag en uitvoeren cyclisch maaibeheer indien 

verruiging optreedt

6 hagemeersen-oost (verruigde 

dijk)

kd(hr) khu° gh 0,04 beheer KLE (houtkant), maaien pad onderhoud pad

Deelgebied 

MOLSBROEK

7 begrazingsblok Molsbroek hft mc hp* k(ae) 6430_hf rbbhf 

rbbmc  rbbzil 

3150

12,63 + 

delen bos

extensieve begrazing met max 13 runderen vanaf 01/06-

31/10, verwijderen opslag, cyclisch ruimen sloten + 

onderhoud KLE (knotbeheer). Hydrologisch beheer (stand 

grondwatertafel) nauwgezet opvolgen

extensieve begrazing

8 dijk kd (hr sf vn mr) gh rbbsf 

91E0_vn rbbmr

6,88 eindkap van bomen op de kruin jaarlijks maaien van kruin, bestrijden exoten, individuele 

eindkap van bomen ifv veiligheid voor passanten, onderhoud 

KLE (knotbeheer), opruimen zwerfvuil

beheer van dijk en voor publiek opengesteld pad met 

educatieve voorzieningen

9 moerasvlakte mr ae hf rbbmr 3150 

rbbhf

21,71 slibruiming, plaatsen van rustpalen en broedvlotjes voor 

avifauna, kap 5 schietwilgen aan noordrand

cyclisch maaien van rietvegetatie en natte ruigtevegetatie 

indien verruiging optreedt. Jaarlijks verwijderen van houtige 

opslag. Opvolgen en instellen van een vastgelegd verhoogd 

oppervlaktewaterpeil via binnendijk, pompsysteem en sluisje 

met afstopemmer, verwijderen exoten

instandhouden van open moerasvegetatie via bestrijding 

houtige opslag en uitvoeren cyclisch maaibeheer indien 

verruiging optreedt.

10 hooilanden deelzone 

molsbroek

hc hft rbbhc 6430_hf 1,74 jaarlijkse maaibeurt tussen 01/07 - 31/09 (hooilanden zijn 

reeds verschraald). Cyclisch ruimen van sloten en onderhoud 

van KLE (knotbeheer)

maaibeheer

11 natte ruigtes molsbroek muv 

moerasvlakte en 

begrazingsblok

hf 6430_hf 0,87 eindkap van volgroeide populieren die perceel 1469 (perceel 

Rozendonk) omgeven

cyclisch maaibeheer (elke 2 jaar) verwijderen houtige opslag, 

onderhoud van KLE via knotbeheer

cyclisch maaibeheer

12 rietvegetaties muv 

moerasvlakte

mr,  mr hft rbbmr, rbbmr 

rbbhf

8,20 uitvoeren van plagwerken en ruiming verlande slotenpatroon 

in deelzone 'zuidelijk groot rietveld'. 

cyclisch maaibeheer indien kwaliteit waterriet achteruitgaat, 

verwijderen houtige opslag

cyclisch maaibeheer, verwijderen houtige opslag

13 bossen molsbroek (zuidelijk + 

noordelijk bosgebied + kleine 

vlekken)

vm vn sf 91E0_vm 

91E0_vn rbbsf

18,50 spontane evolutie nulbeheer muv bestrijden exoten

14 structuurrijk 

mozaïekmoeraslandschap

sf mr vn rbbsf rbbmr 

91E0_vn

2,14 open karakter behouden door locaal verwijderen 

wilgenopslag en jonge zwarte elzen.

verbossende delen gedeeltelijk open houden door 

verwijderen wilgen(opslag) en jonge zwarte elzen, cyclisch 

maaibeheer voor rietzones

ontwikkeling van open, ijl bos en rietzones. Exotenbeheer.

15 open water muv moerasvlakte ae 3150 2,79 ruimen slib in geval van vergevorderde verlanding spontane evolutie m.u.v. exotenbeheer beheer van waterbiotoop via cyclische slibruiming en 

exotenbeheer

16  rivierduin palingsberg ha 6230_ha 0,67 kap volgroeide populieren aan zuidelijke rand maaien van bramen, adelaarsvaren en opslag berk (2x per 

jaar), konijnenbegrazing

maaibeheer



17 natuurtuin en schepvijver aan 

bezoekercentrum Molsbroek

uv na ae gh 3150 0,18 cyclisch ruimen schepvijver, onderhoud aanplant in omgeving 

onthaalpoort, onderhoud KLE, individuele eindkap bomen in 

functie van veiligheid voor onthaalpoort en zijn bezoekers, 

onderhoud van opengestelde natuurleerpaden en educatieve 

inrichting

onderhoud  natuureducatieve zone in omgeving van 

Onthaalpoort Molsbroek.

Deelgebied 

MOLSBERGEN

18 graslanden rivierduin ha hac hn 6230_ha 

2330_bu 

6230_hn

4,95 kap van berken (60 %) in de oostkant van het graslandgebied 

en aanwezige valse accasia's over gans het graslandgebied om 

open karakter te herstellen, locaal plaggen lager gelegen 

onder kwelinvloed zijnde graslanddelen

maaien van bramen, adelaarsvaren, brandnetel en opslag 

berk en grauwe wilg (2x per jaar), konijnenbegrazing

maaibeheer

19 droge loofbossen qs 9120 3,27 verwijderen accasia, locaal aanplanten zomereik dunningskap (10 %) voor niet-toekomstbomen, exoten 

bestrijden 

bosbeheer: bestrijden exoten + verder vervolledigen 

dunningskap

20 naaldbos grove den ppmb gh 0,27 spontane evolutie nulbeheer muv bestrijden exoten

21 natte beboste zuidwestelijke 

randzone 

sf mc  vn rbbsf rbbmc 

91E0_vn

0,38 dunningskap (10 %) voor niet-toekomstbomen, exoten 

bestrijden 

bosbeheer: bestrijden exoten + verder vervolledigen 

dunningskap

22 vijvers Molsbergen ae kbgml° 3150 1,08 verwijderen groot deel (60 %) van de bomen aan de 

oeverzone. Lokaal afschuinen van oevers tot natuurlijk 

hellend profiel. Afvissen woelvissen (karpers). 

bomenvrij houden van een groot deel (60 %) van de 

oeverzone. 

beheer van 2 vijverbiotopen via bomenvrij houden van het 

grootste deel van de oeverzone. Bestrijden exoten.

Deelgebied 

HAMPUTTEN

23 vlinderberm hub hfb hab gh 0,73 verwijderen van te hoog opgeschoten boomopslag uitvoeren sinusmaaibeheer, bestrijden exoten (late 

guldenroede)

uitvoeren sinusmaaibeheer, bestrijden exoten 6 (macro-

invertebraten)

24 plas hamputten apo ae gh 3150 22,32 plaatsen visdiefvlotjes, instellen van natuurlijk fluctuerend 

peilregime (max. 20 cm fluctuatie) door plaatsen van 

uitneembare schotten aan de afvoersloot.

onderhoud visdiefvlotjes, bestrijden van exotische 

waterplanten, onderhoud schottensysteem en opvolgen 

zomer- en winterpeil.

uitvoeren hydrologisch beheer, bestrijden exoten

25 oeverzones + eiland 

hamputten 

mr hf sf rbbmr rbbhf 

rbbsf 

3,40 ontbossen en afgraven van de 2 schiereilanden tussen grote 

en kleine plas tot plas drasniveau, vrijwaren groot deel (50 %) 

van de oeverzone van houtige opslag. Inrichten van een 

oostelijk en westelijk deel als hengelzone mede door inrichten 

van droge vissersplekken, plaatsen van oeverzwaluwenwand

vrijwaren groot deel (50 %) van de oeverzone van houtige 

opslag. Cyclisch maaien van verruigde riet- en natte 

ruigtevegetaties, onderhouden oeverzwaluwenwand, jaarlijks 

maaien van opengesteld noordelijk pad

vrijhouden van groot deel van de oeverzone van houtige 

opslag, cyclisch maaien van verruigde riet- en natte 

ruigtevegetaties, onderhoud oeverzwaluwenwand, jaarlijks 

maaien van opengesteld noordelijk pad

26 met bouwmaterialen 

opgehoogde zone

mr rbbmr 0,36 afgraven van schiereiland met betonafval tot 

onderwaterniveau door depositie van het betonafval in de 

plas naast het oorspronkelijke schiereiland, aanbrengen van 

bodemmateriaal op het onderwatereiland tot plas 

drasniveau, inplanten van rietvegetatie.

cyclisch maaien van rietvegetatie indien verruiging optreedt beheer van (water)rietbiotoop

27 boszone noordelijk deel sf rbbsf 0,82  dunningskap (20 %) voor niet-toekomstbomen, exoten 

bestrijden

bosbeheer: bestrijden exoten + vervolledigen dunningskap



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 12: Toegankelijkheidsregeling voor het natuurreservaat Groot Molsbroek



 

 

 
 

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling 
voor het  natuurreservaat ‘Groot Molsbroek’ , gelegen op het grondgebied van 

de gemeenten Lokeren en Waasmunster 
 

 
 

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR en LANDBOUW, 
 
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, artikel 13, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2002 en 7 december 
2007, artikel 28, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, artikel 32 en 33, gewijzigd 
bij de decreten van 18 mei 1999 en 30 april 2004, artikel 34, gewijzigd bij de 
decreten van 19 mei 2006 en 7 december 2007, artikel 35, gewijzigd bij de decreten 
van 19 juli 2002 en 3 december 2008, en artikel 36, gewijzigd bij het decreet van 19 
juli 2002; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, artikel 11, gewijzigd bij 
besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente Lokeren, gegeven op [datum] en gemeente 
Waasmunster, gegeven op [datum]. 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1. – Toepassingsgebied 
1.1. Deze regeling heeft betrekking op het erkend natuurreservaat Groot 
Molsbroek, op het grondgebied van de gemeenten Lokeren en Waasmunster.  



1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op 
de kaart die is toegevoegd in bijlage. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze 
regeling.  

1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het 
kader van het toezicht of het beheer van het gebied. 

1.4. Zij is niet van toepassing op de wegen waarvoor de gemeente een aanvullend 
reglement in de zin van artikel 2 van de Wegverkeerswet, of een politiereglement in 
de zin van artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet, heeft genomen. 

1.5. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. 

 
Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  
2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijhorende legende, en 
de bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan. 
 
2.2. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of 
het Agentschap om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën 
bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de mate zoals 
in deze regeling bepaald. 
 
2.3. Het pad dat aanwezig is in deelgebied Molsbergen is, zoals aangeduid op de 
toegankelijkheidskaart, enkel toegankelijk onder gidsenbegeleiding. 
   
Art. 3. – Weggebruikers   
3.1. De wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn uitsluitend 
toegankelijk voor voetgangers en fietsers, en voor honden aan de leiband.   
 

3.2. Het pad dat vanaf de dijk van de Durme verder loopt ten noorden van de 
Hamputten tot aan de Hamstraat in Waasmunster wordt principieel afgesloten van 1 
juni tot 15 september, maar dit zal pas in praktijk worden gebracht als er daar 
problemen zoals party’s, zwempartijen, drugsgebruikers of dergelijke worden 
vastgesteld.  
 
3.3. De bestaande parkeerzone langs de Hamstraat in Waasmunster mag gebruikt 
als parking voor wagens maar het plaatsen van kramen, barakken of inrichtingen is 
er verboden.   
 
Art. 4. – Watergebruikers 
4.1. Vissen is toegelaten vanaf de oevers aangeduid op de kaart, voor eenieder in 
het bezit van een geldig visverlof van het Vlaams Gewest en een hengelcontract 
uitgereikt door de vzw Durme. Dit hengelcontract is een bindende voorwaarde van de 
beheerder van het natuurreservaat Groot Molsbroek (de vzw Durme) krachtens 
artikel 23 van de wet op de riviervisserij voor eenieder die gebruik maakt van dit 
visrecht. 
Het vissen gebeurt volgens de regels van de wet op de riviervisserij en volgens het in 
deze toegankelijkheidsregeling opgenomen inwendig reglement, zijnde: 



 
 

Hengelcontract natuurreservaat 'Groot Molsbroek' in Lokeren en Waasmunster, voor het kalenderjaar 
2019*(*jaarlijks aanpassen)  

Tussen  

* de 1ste vzw Durme, met zetel Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren, beheerder van het natuurreservaat 
'Groot Molsbroek', en hierbij vertegenwoordigd door de conservator van dit reservaat  

en  

* de 2de  

Naam:................................................................  

Voornaam: ........................................................  

Adres: ...............................................................................................................  

Nr. ID-kaart: ....................................... Geboortedatum:...................................  

Houder van een Vlaams jeugdvisverlof - gewoon visverlof - groot visverlof  

(overbodige schrappen)  

wordt voor de duur van het jaar 2019* (*jaarlijks aanpassen) het volgende contract afgesloten:  

§ 1 De 1ste verleent aan de 2de gratis het recht te hengelen onder de volgende voorwaarden, langs 
de verder aangeduide zones langs het reservaat 'Groot Molsbroek' in Lokeren en Waasmunster.  

§2 Dit hengelcontract dient tijdens de aanwezigheid van de 2de langs het 'Groot Molsbroek' getoond, 
op vraag van volgende gemachtigden :  

- de stewards aangesteld door de provinciale visserijcommissie of haar gemachtigden  

- elke drager van een schriftelijke machtiging van vzw Durme, om controle uit te oefenen in het 
natuurreservaat 'Groot Molsbroek'  

- de politie en de toezichthouders en opsporingsambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos  

§ 3 Het niet naleven van één of meerdere van de voorwaarden door de 2de, is een contractbreuk. De 
2de verbindt zich ertoe dan zijn exemplaar van dit contract onmiddellijk voor geschorst te laten 
ondertekenen door de gemachtigde die de overtreding vaststelt. Deze schorsing geldt voor het 
lopende kalenderjaar. Indien de 2de de overtreding wil betwisten kan deze schriftelijk aanvragen, via 
de zetel van vzw Durme, om binnen de 30 dagen te worden gehoord door het dagelijks bestuur van 
vzw Durme. Dit dagelijks bestuur beslist dan over het intrekken of de duur van de schorsing.  

Tevens heeft de 1ste dan het recht om voor onbepaalde tijd te weigeren met de 2de een 
hengelcontract af te sluiten. Indien de 2de op de reservaatgronden van de Hamputten een boot, een 
telegeleide voederboot of elk ander vaartuig in zijn bezit heeft op zijn hengelplaats of gebruikt op de 
reservaatgronden in de periode vanaf 1 november tot en met 31 mei, zal de 1ste nooit meer een 
hengelcontract afsluiten met de 2de  

§ 4 Dit contract kan niet overgedragen worden aan derden. 



§5 Dit hengelcontract en zijn bijhorende voorwaarden zijn opgenomen in de toegankelijkheidsregeling 
van het natuurreservaat 'Groot Molsbroek'. Daardoor hebben de voorwaarden kracht van wet en kan 
bij het vaststellen van een overtreding door de politie of de toezichthouders en opsporingsambtenaren 
van het Agentschap voor Natuur en Bos een proces-verbaal of verslag van vaststelling worden 
opgesteld.  

Opgemaakt in tweevoud, in Lokeren op .............. (datum)  

Elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.  

voor de 1ste ............................................. de 2de.....................................  

Voor geschorst op ........................ na vaststelling van volgende overtreding  

van de voorwaarden: ...................................................................................  

door...............................................................................................................  

Voorwaarden : 

1. Het hengelen is enkel toegelaten op de plaatsen aangeduid door de wettelijk voorgeschreven 
signalisatieborden, meer bepaald vanaf de oeverzones gelegen:  

- langs de oostelijke oever van de Hamputten, naast de Hamstraat in Waasmunster.  

- langs de westelijke oever van de Hamputten in Waasmunster, naast de dijk van de Durme.  

- langs de geasfalteerde noordelijke dijk van het Molsbroek, vanaf de Durme nabij de Oude Brug tot 
en met de zone gelegen tegenover de parkeerstrook langsheen de Molsbergenstraat in Lokeren.  

2. Het hengelen is enkel toegelaten vanaf een half uur voor zonsopgang (kalenderuur) tot een half uur 
na zonsondergang (kalenderuur). In afwijking hiervan is het vissen van twee uur voor zonsondergang 
tot twee uur na zonsondergang en het nachtvissen wel toegelaten in de periode van 1 juni tot en met 
31 oktober langs de oostelijke oever van de Hamputten, naast de Hamstraat in Waasmunster. Dit 
nachtvissen is alleen toegelaten door personen die in het bezit zijn van een toiletemmer.  

3. Het in bezit hebben op de hengelplaats of het gebruiken van een boot, een telegeleide voederboot 
of elk ander vaartuig is verboden. In afwijking hiervan mogen telegeleide voederboten worden gebruikt 
in de periode vanaf 1 juni tot en met 31 oktober vanaf de oostelijke oever van de Hamputten, naast de 
Hamstraat in Waasmunster. Het gebruik van schietlappen om te voederen of voederen met drones is 
verboden.  

4. Het achterlaten van papier, blik, flessen of enig ander afval of vuilnis, het maken van vuur, het 
gebruik van muziek- of geluidsproducerende toestellen of het gebruik van kunstlicht schijnend over het 
water is verboden.  

5. Het wadend vissen is verboden.  

6. Het in bezit hebben op de hengelplaats of het gebruiken van tijgernoten is verboden.  

7. Het gebruik van een tent mag alleen gebeuren door de actieve visser. Er zijn geen andere tenten 
toegelaten.  

8. De vzw Durme kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.   

 



 

4.2 Het is verboden om zich op de waterpartijen van het reservaat te begeven (om te 
zwemmen, schaatsen, surfen, kanoën, vissen vanuit een boot,…). 
 
Art. 5. – Beschermingsvoorschriften 
5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te 
brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te voederen.  
 
5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten 
bij georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, 
onmiddellijk op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd.  
 
5.3. Het is verboden afvalstoffen achter te laten in het gebied. Bezoekers met 
honden moeten de uitwerpselen van hun hond terug meenemen. Zij moeten op ieder 
moment een daartoe geschikt zakje kunnen tonen aan de toezichthouders. 
 
Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  
6.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het 
Agentschap, zodat gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A.  
 
6.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij 
krachtige wind en het niet-toegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling 
of andere wetgeving zijn op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden 
aangesproken voor de vergoeding van de schade. 
 
Art. 7. – Onderrichtingen 
Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 9.2. kunnen bezoekers omwille van de 
veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de 
wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen 
volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met behulp van de 
openbare macht, uit het gebied gezet worden. 

Art. 8. – Afwijkingen 
De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling 
toestaan, voor zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot 
toestemming moet minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische 
drager worden toegezonden aan de beheerder. Voor risicovolle activiteiten is naast de 
toestemming van de beheerder ook een machtiging van het Agentschap voor Natuur 
en Bos nodig. 
 
Art. 9. – Handhaving 
9.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel 
XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid. 
 
9.2. Het toezicht op de naleving van deze regeling wordt uitgeoefend door de 
wettelijk bevoegde personen.  
 
 



Art. 10. – Bekendmaking 
10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  

10.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking.  

Brussel, [datum] 
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw  

 
 

Joke SCHAUVLIEGE 
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