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INLEIDING 
 

DANAH staat voor Defensie + Agentschap voor Natuur en bos = Natuurherstel in militaire gebieden.  

DANAH is een natuurproject met als streefdoel de fauna en flora op militaire domeinen te beschermen. Ondanks hun rol 

als oefenterrein voor het leger, hebben deze domeinen een onschatbare ecologische waarde. Omwille van hun militaire 

functie zijn deze terreinen immers gevrijwaard van ontwikkelingen (intensieve landbouw, woningbouw, industrie) die vele 

andere gebieden in Vlaanderen hebben ondergaan en waardoor hun natuurwaarde is verloren gegaan.  

In 1999 is een protocol ondertekend tussen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van het Vlaamse Gewest en de 

divisie Communicatie- en informatiesystemen en infrastructuur van het ministerie van Landsverdediging van de federale 

overheid waarin het belang van de natuurwaarden in militaire domeinen erkend wordt. Deze overeenkomst handelt over 

21 Vlaamse militaire domeinen.  

Sinds de ondertekening staat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in voor het natuur- en bosbeheer van de 

domeinen. Militaire functies blijven prioritair. In 2004 ondertekenden beide ministeries een bijkomende overeenkomst 

voor het Europees LIFE-project DANAH, waarbij krijtlijnen werden uitgezet voor concrete maatregelen voor het herstel 

van de aanwezige habitats en soorten op twaalf militaire domeinen. Om de samenwerking tussen beide partners in 

goede banen te leiden heeft elk projectgebied een lokale commissie waar knelpunten worden behandeld en het natuur- 

en bosbeheer praktisch wordt geregeld. Een overkoepelende gewestelijke commissie bekrachtigt het geheel. 

  

Het Klein schietveld te Brasschaat, Kapellen en Kalmthout behoort tot het Europees ecologisch netwerk van 

NATURA2000-gebieden. Het is één van de 12 gebieden waarvoor met behulp van het Life-project DANAH natuurherstel 

is uitgevoerd. Een laatste stap in kader van Danah is het opstellen van beheerplannen opdat het behoud van de 

natuurwaarden in de toekomst verzekerd is. Voorliggend natuurbeheerplan is een verdere stap in het realiseren van de 

NATURA2000-doelstellingen. 

 

Om hiertoe te komen is eerst een uitvoerige analyse gemaakt van de huidige toestand van het terrein in verschillende 

domeinen: administratief, juridisch, landschaps- en cultuurhistorisch, geografisch, hydrografisch, hydro-(geo)logisch, 

pedologisch en ecologisch (floristisch, faunistisch en vegetatiekundig). Hiertoe wordt zoveel mogelijk bestaand materiaal 

(literatuur, studies en data) met betrekking tot het domein samengebracht en aangevuld met eigen onderzoek, vooral 

met betrekking tot fauna. 

Vervolgens zijn beheerdoelstellingen geformuleerd op basis van de kennis van de huidige toestand. De ecologische 

doelen zullen invulling geven aan de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) voor de betreffende NATURA2000-gebieden 

ter hoogte van het militaire domein.  

Vergelijking van de ecologische doelstellingen met de huidige abiotische en biotische situatie zal mogelijke knelpunten 

aan het licht brengen. 

Voor elk van vooraf afgebakende beheereenheden (BE) worden vervolgens beheermaatregelen beschreven.  

Om de realisatie van de vooropgestelde doelen op te volgen, wordt tenslotte ook een monitoringplan opgemaakt.  

 

Dit beheerplan is opgemaakt in samenspraak met en met inbreng van de leden van de stuurgroep: Hans Jochems 

(DANAH-team), Guy Heutz (ANB), Guy Knockaert (Defensie), Kurt Groenweghe (Defensie), Dirk Leyssens (ANB), Marc 

Schuermans (ANB), Harry Thys (ANB), Philippe Hannon (Defensie) en Johnny Cornelis (INBO).  
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1 Identificatie van het militair domein 

1.1 Situering in de ruime omgeving 

Kaart 1-1 situeert het Klein Schietveld ten aanzien van de ruimere omgeving.  

Het Klein Schietveld is gelegen in de provincie Antwerpen, meer bepaald in het noordwesten van de provincie. Het 

bevindt zich -van zuid naar noord beschouwd- op grondgebied van de gemeenten Brasschaat, Kapellen en Kalmthout  

Het situeert zich ten oosten van de Antwerpse kanaalzone en ten noordwesten van het kanaal Dessel-Schoten. Het 

antitankkanaal, dat beide zonet genoemde structuren met elkaar verbindt, loopt langs de zuidrand van het Klein 

Schietveld. 

Op Kaart 1.1 valt duidelijk op dat het Klein Schietveld deel uitmaakt van een groene gordel ten noorden van de stad 

Antwerpen. Deze loopt door in Nederland.  

Tevens illustreert Kaart 1.1 dat het Klein Schietveld een belangrijke schakel is tussen 2 grote heidegebieden, de 

Kalmthoutse heide (Kalmthout) en het Groot schietveld (Brecht). 

Kaart 1-2 zoomt verder in op de topografische kaart en geeft het gebied meer in detail weer.  

Kaart 1-6 toont de groengebieden in de omgeving (Vlaamse natuurreservaten, openbare bossen) en bevestigt de 

betekenis van het Klein Schietveld als belangrijke schakel in een keten van natuurgebieden.  

 

1.2 Eigendom 

Het onderzoeksgebied is 897,99 ha groot.  

Het Klein schietveld is in verschillende fases aangekocht, zoals getoond wordt op onderstaande schets. In 1820 is een 

vrij klein gebied aangekocht waar de huidige kazernes zich bevinden (Frederiksplein). In 1859 is het centraal deel van 

het gebied aangekocht, ruwweg tussen Bondgenotenlei en Onafhankelijkheidslei. Dat is ongeveer de huidige centrale 

open as, met deelgebieden Vliegveld, Duinengebied en Vennengebied. In 1921 en 1956 volgden er uitbreidingen waarbij 

alle gebieden langs deze centrale as zijn aangekocht.  

Het volledige terrein waarover dit beheerplan uitspraak doet valt onder de bevoegdheid van het Ministerie van 

Landsverdediging. Deze contouren zijn weergegeven op de kaarten. 

Kaart 1-3 (Beschermende statuten) geeft de afbakening van de delen van het militair domein Kamp van Brasschaat, 

waarvoor een overeenkomst (“protocol”) werd afgesloten tussen de Belgische staat en het Vlaams Gewest, in verband 

met het natuurbehoud en het bosbeheer op militaire domeinen (d.d. 1 juni 1999). Deze vervangt voor het Klein en Groot 

Schietveld de vroegere overeenkomst tussen Landsverdediging en "Waters en Bossen", afgesloten op 17-12-1926 en 

hernieuwd op 18-8-1987. 

Binnen deze domeinen blijft het militair gebruik de hoofdfunctie. De overeenkomst regelt dat binnen de militaire 

domeinen natuur- en bosgebieden worden aangeduid, afgebakend en beheerd om de instandhouding, het herstel en de 

ontwikkeling van de natuurlijke habitats, ecosystemen en landschappen met ecologische waarde die van internationaal, 

nationaal of regionaal belang zijn, net als het behoud van wilde soorten, in het bijzonder van die welke bedreigd, 

kwetsbaar en/of zeldzaam zijn. Art.1-§1 van deze overeenkomst stelt dat deze niet geldt voor die delen die als 

cultuurgrond zijn aangegeven bij de mestbank en in gebruik zijn bij beroepslandbouwers waarvoor een concessie geldt. 

Voor elk militair domein vallende onder dit protocol wordt een Commissie “Natuur- en bosbeheer” ingesteld, die de 

bedoelde terreinen afbakent en instaat voor het beheer van deze gebieden, en waarin naast militairen ook 

vertegenwoordigers van de betrokken provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zetelen. 

Aangezien deze zones ook werden aangeduid als vogelrichtlijngebied of habitatrichtlijngebied, kan de Krijgsmacht deze 

overeenkomst niet wijzigen zonder voorafgaand overleg (Art.3-§2). Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat niet 

in voor brandbestrijding. Voor de brandbeveiliging in schietvelden is in de overeenkomst een aparte conventie 
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bijgevoegd. Volgens de "wisselende behoefte" van de krijgsmacht kunnen steeds bepaalde terreinen of delen ervan aan 

de overeenkomst onttrokken worden. Het volledige protocol (2007) is opgenomen in bijlage 1. De in het Klein Schietveld 

door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) beheerde gebieden zijn aangeduid op kaart 1-3 (Beschermende 

statuten). 

 

 

 

Figuur 1: Aankoopgeschiedenis Klein (en Groot) Schietveld 

 

 

 

1.3 Kadastraal overzicht 

Het volledige kadastrale overzicht van het Klein Schietveld is terug te vinden in bijlage 2 en op kaart 1-4. De 

kadasterpercelen waarvoor het protocol werd afgevaardigd zijn aangeduid in de bijlagetabel. 
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1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen-Administratief 

1.4.1.1 Algemeen 

Kaart 1-5 situeert de fysisch geografische streken en traditionele landschappen volgens de landschapsatlas. 

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken weer voor de geografische streek. 

Tabel 1 Beschrijving met typische kenmerken van de fysisch geografische streek die in het studiegebied voorkomt. 

Fysisch geografische 

streek  

Noorderkempen 

Traditioneel Landschap Heide en bosgebied van Kalmthout 

 (Vormt de grens met het ‘Land van Brecht’) 

Kenmerken van het Traditioneel Landschap 

Structuurdragende matrix vlakke topografie en blokvormige patronen van vegetatiemassa's en open ruimten 

Zichtbare open ruimten - talrijke open ruimten van sterk wisselende omvang; 

- vegetatie (bossen) is meestal ruimtebegrenzend 

Impact bebouwing - geïsoleerde bebouwing maakt deel uit van de open ruimte; 

- verkavelingen en lintbebouwing in de beboste gebieden is soms storend maar niet ruimtebepalend; 

- open veldverkavelingen en lintbebouwing zijn storende elementen maar zelden ruimtebegrenzend . 

Wenselijkheden 

Betekenis van de KLE’s lineair groen geassocieerd met beekvalleien of wegen versterkt de ruimtelijke structuur 

Structurerende 

hoofdkenmerken 

cuestarug van de kleien van de Kempen, gedeeltelijk onder zanddek en met plaatselijk landduinen; 

afwaterend naar het noorden (Maasbekken); intensief landbouwgebied dat grotendeels ruilverkaveld is 

geworden (veeteelt domineert) 

Identiteitsbepalende 

elementen 

overwegend vlak landschap met grote compartimenten: wijdse zichten in landbouwzones gekenmerkt 

door grote blokvormige percelen; uitgestrekte natuurgebieden op de droge (stuif)zandgronden: heide 

en bos vooral in het westelijk deel; talrijke waterplassen t.g.v. van de kleiontginningen 

Erfgoedwaarde Belangrijke natuurgebieden met eveneens grote landschappelijke waarde 

Autonome ontwikkeling en 

problemen 

kadastrale oppervlakte m.b.t. Open Ruimte bedroeg in 1989 overwegend meer dan 80%; met een 

afname van 2-5% sedert 1980; urbane gradiënt van Antwerpen: westelijk deel behoort reeds tot de 

banlieue; bijzondere problematiek van de weekendverblijven. 

Wensen voor toekomstige 

ontwikkeling 

- gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens de subeenheden gericht op het behoud van de 

verscheidenheid;  

- oplossen problematiek weekendverblijven; 

- vrijwaren natuurgebieden als aaneengesloten blokken; 

- conflicten tussen bewoning, infrastructuur en (bio)industrie kan hier gebufferd worden met 

groenschermen en concentratie van de elementen; 

- aanpak mestproblematiek; 

- verlaten industrie- en militaire terreinen vrijwaren van bebouwing en inpassen in bos-, natuur- of 

recreatiegebieden 
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1.4.2 Administratief 

De verantwoordelijken van Defensie: 

Kapitein-commandant – Officier Kamp Brasschaat 

Guy  Knockaert  

 

Kwartier West Kamp Polygoon 

2930 Brasschaat 

e-mail: guy.knockaert@mil.be 

Kapitein v/h Vlw – Commandant Milieutechnische 

Eenheid 4 Brasschaat 

Kurt Groenweghe 

Kwartier West Kamp Polygoon 

2930 Brasschaat 

e-mail: kurt.groeneweghe@mil.be 

 

 

Kapitein-Commandant – Milieuofficier 4 RCI  

Myriam Maurissen 

 

Kamp van Beverlo 

3970 Leopoldburg 

e-mail: myriam.maurissen@mil.be 

Eerste segeant - Onderofficier terreintoezicht & milieu 

Philippe Hannon 

Kwartier West Kamp Polygoon 

2930 Brasschaat 

e-mail: philippe.hannon@mil.be 

 

Het beheer van de percelen die in het protocol vermeld zijn, vallen onder de gedeelde bevoegdheid van het ANB, met 

name de Beheerregio Antwerpse Kempen.  

De verantwoordelijke Regiobeheerder ANB: 

Guy Heutz       

Agentschap voor Natuur en Bos  

Beheerregio Antwerpse Kempen     

Lange Kievitsstraat 111/113 bus 63    

2018 Antwerpen      

e-mail: guy.heutz@lne.vlaanderen.be  

  

De verantwoordelijke boswachter ANB: 

Dirk Leyssens 

Agentschap voor Natuur en Bos  

Beheerregio Antwerpse Kempen     

Lange Kievitsstraat 111/113 bus 63    

2018 Antwerpen                          

e-mail: dirk.leyssens@lne.vlaanderen.be 

  

 

 

1.4.3 Relatie met andere groene domeinen 

1.4.3.1 Bossen en groendomeinen 

In de ruime omgeving van het Klein Schietveld zijn er enkele belangrijke natuurgebieden, bossen en groendomeinen 

terug te vinden. Ten noordwesten ligt het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide. Dit groot en belangrijk 

heidegebied hoeft geen verdere toelichting. Een eind ten noorden van het Klein schietveld ligt het natuurgebied De 

Maatjes, dat deel uitmaakt van hetzelfde Vogelrichtlijngebied als het KS (en GS). 

Ten westen situeren zich de domeinbossen de Uitlegger en het Mastenbos. Deze vormen samen met onder andere 

privédomeinen en enkele forten van de Antwerpse fortengordel (NW-ZW) een belangrijke keten van natuurgebieden 

langs het Antitankkanaal. 

Aansluitend bij het studiegebied, namelijk aanpalend aan het Fort van Kapellen, ligt domeinbos Paepenbos.  
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Ten oosten van het Klein schietveld ligt het militair domein Groot Schietveld. Ten zuiden van het Klein schietveld situeert 

zich een groot bosgebied, bestaande uit domeinbos de Inslag, OCMW-bos De Mick en gemeentelijk park De Mik. Nog 

verder zuidwaarts ligt het privédomein La Garenne/Botermelck, het gemeentelijk Park van Brasschaat en het domeinbos 

Peerdsbos.  

De genoemde groendomeinen zijn aangeduid op Kaart 1.6. 

 

1.4.3.2 Rivieren en Beekdalen 

Door het studiegebied Klein Schietveld lopen geen belangrijke waterlopen, enkel de Antitankgracht (Categorie 0) en de 

Ringgracht Fort Brasschaat. Voorts liggen er nog enkele waterlopen in de dichte nabijheid van het Klein Schietveld zoals 

de Kleine Beek, Nieuwsenbeek, Oude Mishagenbeek. Meer informatie over de waterlopen ter hoogte van het Klein 

schietveld is weergegeven in hoofdstuk 1.5.3 en 2.3.1. De waterlopen zijn eveneens weergegeven op kaart 1-7. 

 

1.5 Statuut van wegen, nutsleidingen en waterlopen 

1.5.1 Wegen 

De belangrijkste verbindingswegen in de nabije omgeving van het Klein Schietveld zijn hieronder en op kaart 1-8 

weergegeven. 

Autosnelwegen: 

• E19 – A1 – verbinding Antwerpen – Rotterdam - Amsterdam 

Secundaire hoofdwegen: 

• N1 - Bredabaan – verbinding Antwerpen – Wuustwezel 

Verbindingswegen: 

• N122 – Kapellensteenweg – verbinding Antwerpen – Brecht 

• N117 – Essensteenweg – verbinding Maria ter Heide – Kalmthout - Essen 

 

1.5.2 Nutsleidingen 

Er loopt een NATO transport nutsleiding door het Klein Schietveld. Dit tracé is weergegeven op kaart 1-8. 

 

1.5.3 Waterlopen 

De bevoegdheid van de waterlopen is in Vlaanderen opgesplitst. Er bestaan 7 categorieën van waterlopen, elk type 

wordt aan een andere instantie toevertrouwd. Een eerste opdeling wordt gemaakt in bevaarbare en niet-bevaarbare 

waterlopen. De niet-bevaarbare waterlopen kennen nog eens 6 categorieën (kaart 1-7 Waterlopen). 

Door of in het studiegebied lopen geen waterlopen die zijn opgenomen in de Vlaamse hydrologische atlas (VHA). 

 

1.6 Bestemming volgens het geldende gewestplan 

De bestemming volgens het Gewestplan wordt weergegeven op kaart 1-10. 

Het Klein Schietveld is volledig militair gebied. Dit is in verschillende fases gerealiseerd (zie § 1.2). De gebiedscategorie 

voor de militaire gebieden is n° 1400. Het Klein Schietveld grenst grotendeels aan woongebied en in mindere mate aan 

groen- of parkgebied.  
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1.7 Ligging in SPECIALE BESCHERMINGSZONES  

1.7.1 Internationale beschermingszones 

Het Klein Schietveld is afgebakend als Speciale Beschermingszone (SBZ), zowel in het kader van de Habitatrichtlijn 

(SBZ-H) als Vogelrichtlijn (SBZ-V). De contouren hiervan worden weergegeven op Kaart 1-11.  

 

1.7.1.1 Habitatrichtlijn (SBZ-H) 

De Europese Richtlijn 92/43/EEG (‘Habitatrichtlijn’) heeft het behoud van de biologische diversiteit tot doel en streeft 

naar de instandhouding van de Europese natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. In 

"Bijlage I" van de HRL worden de verschillende natuurlijke habitats die moeten beschermd worden, opgesomd. 

In "Bijlage II" van de HRL worden de dier- en plantensoorten opgesomd waarvoor de aanwijzing van speciale 

beschermingszones verplicht is.  

Het Klein Schietveld maakt deel uit van het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Klein en Groot Schietveld’ (BE 2100016).  

Dit habitatrichtlijngebied ligt op het grondgebied van de gemeenten Kalmthout, Kapellen, Brasschaat, Brecht en 

Wuustwezel, en beslaat een totale oppervlakte van ongeveer 2285 ha.  

De SBZ beslaat voor het studiegebied Klein Schietveld ongeveer 654 ha. 

 

De redenen voor de oprichting van de SBZ zijn: 

• ter behoud en ontwikkeling van de diverse habitats vermeld op bijlage I1 van de Europese habitatrichtlijn 

("HRL"), die in significante mate in het gebied worden aangetroffen (tabel 1), 

• ter behoud en herstel van de populaties plant- en diersoorten vermeld op bijlage II van de HRL die in 

significante mate in het gebied voorkomen, 

• als schakel voor het Europees netwerk van natuurgebieden (Natura2000), 

• ter behoud en herstel van diverse broedvogels en hun biotopen (invulling Europese vogelrichtlijn "VRL", 

• zie tabel 2) die in significante mate in het gebied voorkomen, 

• ter behoud en herstel van biotopen voor diverse trekvogels (invulling VRL), 

• ter behoud en herstel van bedreigde plant- en diersoorten en habitats in Vlaanderen, 

• als onderdeel van de Vlaamse Natuurlijke Structuur. 

 

Het habitatrichtlijngebied ‘Klein en Groot Schietveld’ werd aangeduid voor volgende habitats en soorten: 

Habitats 

• 2310 psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

• 2330 open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

• 3110 mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: Lobelia, 
Littorella en Isoetes 

• 3130 oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoetes-vegetatie 
of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

• 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

• 4030 droge heide (alle subtypen) 

• 7150 slenken in veengronden (Rhynchosporion)  

• 91E0 overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) 

Soorten 

• 1166 Kamsalamander 

• 1318 Meervleermuis 
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1.7.1.2 Vogelrichtlijn (SBZ-V) 

Het Klein Schietveld maakt deel uit van het Europese Vogelrichtlijngebied "De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot 

Schietveld" (BE2101437). Het vogelrichtlijngebied valt voor een 247 ha samen met het studiegebied Klein Schietveld. De 

soorten van het VRL-gebied, met hun aantallen ten tijde van de aanmelding, worden weergegeven in de onderstaande 

tabel.  

 

Tabel 2 Maximale populatiegrootte van de soorten voorkomend in de vogelrichtlijngebieden in de buurt van het 

studiegebied. 

 De Maatjes, Wuustwezel en 

Groot Schietveld (BE2101437) 

(4110 ha) 

Seizoen/voorkomen 

Bergeend 15 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Blauwborst 5 Broedvogel Annex I 

Blauwe 
Kiekendief 2 Niet broedend Annex I 

Blauwe Reiger 5 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Boomleeuwerik 6 Broedvogel Annex I 

Bruine 
Kiekendief 1 Broedvogel Annex I 

Dodaars 4 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Grutto 200 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Kemphaan 40 Niet broedend Annex I 

Knobbelzwaan 2 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Korhoen 6 Broedvogel Annex I 

Krakeend x Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Kuifeend 15 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Meerkoet 20 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Nachtzwaluw 15 Broedvogel Annex I 

Pijlstaart 10 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Porseleinhoen 1 Broedvogel Annex I 

Regenwulp 900 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Roerdomp X Niet broedend Annex I 

Slobeend 10 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Smient 2 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Tafeleend 6 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Velduil 1 Broedvogel Annex I 

Wilde Eend 460 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Wintertaling 280 Wintergast of doortrekker niet Annex I 

Zwarte Specht 2  

 

Het KGS vormt een belangrijk broedgebied voor diverse vogelsoorten uit bijlage I van de VRL. Sinds het uitvaardigen 

van de Europese VRL 79/409/EEG verdween in dit gebied Korhoen, en tot in de jaren 60-70 broedden nog meer bijlage 

I-soorten kenmerkend voor open landschappen met heiden, vennen en kleinschalige landbouw. Naast een reeks, al dan 

niet onregelmatige, doortrekkers in kleine aantallen, gelden Blauwe kiekendief, Kemphaan en Regenwulp als belangrijke 

pleisterende soorten trekvogels vermeld op bijlage I. 
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Hieronder worden de broedvogels specifiek voor het Klein en Groot Schietveld, vermeld op bijlage I van de VRL 

weergegeven. Soorten aangeduid met een * vormden het criterium voor de afbakening van het VRL-gebied "De Maatjes, 

Wuustwezelheide en Groot Schietveld" 

 

Voormalige broedvogels  Verdwenen  Huidige broedvogels 

   

Grauwe kiekendief (1960)  Korhoen* (1981-83) Blauwborst* 

Grauwe klauwier (1976)     Boomleeuwerik* 

Ortolaan (regio Brecht, 1963)    Ijsvogel  

Zwarte stern (1970)     Kleinst waterhoen 

       Nachtzwaluw* 

       Wespendief 

       Zwarte specht* 

 

 

1.7.2 Instandhoudingsdoelstellingen 

1.7.2.1 Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) 

De G-IHD’s vermelden het gewestelijk belang van de verschillende Speciale Beschermingszones (SBZ) in Vlaanderen. 

Het belang van het habitatrichtlijngebied ‘Klein en Groot Schietveld’ (BE 2100016), zowel voor de aangemelde als niet 

aangemelde habitattypes wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Habitat-type Belang van de SBZ binnen Vlaanderen 

2310 Belangrijk 

2330 Belangrijk 

3110 Aangemeld  

3130 Essentieel  

3140 Belangrijk 

3150 Niet aangemeld; kennislacune; verder te onderzoeken in S-IHD 

3160 Belangrijk (maar niet aangemeld) 

4010 Essentieel  

4030 Zeer belangrijk 
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6230 Essentieel, maar niet aangemeld wegens 23 % van het subtype ‘soortenrijk 

struisgrasland’ 

6430 Belangrijk 

6510 Belangrijk, maar niet aangemeld 

7110 Belangrijk 

7140 Zeer belangrijk, maar niet aangemeld wegens 10 % van het type oligotroof en zuur 

overgangsveen 

7150 Essentieel 

9120 Belangrijk maar niet aangemeld 

9190 Zeer belangrijk maar niet aangemeld 

91
E
0 Belangrijk 

Op gebiedsniveau wordt momenteel door een expertgroep gewerkt aan het formuleren van meer gedetailleerde 

instandhoudingsdoelstellingen. Hierbij zijn er heel wat bedenkingen bij bepaalde van bovenstaande habitats. Deze 

worden verder toegelicht onder § 2.3.2.3.  

 

Voor vochtige heide (4010) is het HRL-gebied Klein en Groot schietveld ‘essentieel’ op Vlaams niveau. Dat wil zeggen 

dat de oppervlakte van dit habitat in het GKS meer dan 15% uitmaakt van de totale oppervlakte in Vlaanderen binnen de 

HRL-gebieden.  

Voor droge heide is het HRL-gebied Klein en Groot schietveld ‘zeer belangrijk’ op Vlaams niveau. Dat wil zeggen dat de 

oppervlakte van dit habitat in het GKS tussen 2 en 15% uitmaakt van de totale oppervlakte in Vlaanderen binnen de 

HRL-gebieden. 

 

Het belang van het habitatrichtlijngebied ‘Klein en Groot Schietveld’ (BE 2100016) voor een aantal soorten wordt 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Soorten Belang van de SBZ binnen Vlaanderen 

Heikikker Essentieel 

Poelkikker Essentieel  

Kamsalamander Belangrijk 

Brandts/Baardvleermuis Zeer belangrijk 
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Meervleermuis Belangrijk  

Watervleermuis Zeer belangrijk 

Ingekorven vleermuis Belangrijk  

Franjestaart Zeer belangrijk 

Gewone / Grijze grootoorvleermuis Zeer belangrijk 

 

 

1.7.2.2 Instandhoudingsdoelstelling specifiek voor SBZ (S-IHD) 

Op gebiedsniveau wordt momenteel door een expertgroep gewerkt aan het formuleren van meer gedetailleerde 

instandhoudingsdoelstellingen. 

 

 

1.7.3 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.7.3.1 Vlaams Ecologisch Netwerk 

Het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) is de ruggengraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met een 

hoge natuurkwaliteit. In de VEN-gebieden komen natuurbehoud en natuurontwikkeling op de eerste plaats. Binnen het 

VEN moeten minstens de bestaande natuurkwaliteiten van het gebied bewaard blijven.  

Er ligt één VEN gebied in de ruime omgeving van het gebied (kaart 1.11) nl. De Kalmthoutse Heide. Het is opgenomen 

als Grote Eenheid Natuur nr. 301. 

 

1.7.3.2 Beschermde landschappen en dorpsgezichten 

 

Er liggen geen beschermde landschappen of dorpsgezichten binnen de contouren van het Klein Schietveld. 

Vlakbij liggen wel 2 gebieden die de status hebben van Beschermd Landschap, namelijk: 

DA000796      ‘De Antitankgracht’ 

A10004           ‘De oude Gracht’ 

 

1.8 Concessies in het studiegebied 

Binnen de contouren van het KSV vinden verschillende niet-militaire activiteiten plaats dewelke zijn opgenomen in een 

lijst van concessies. De lijst van concessiehouders is bijgevoegd in bijlage 3. 
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

Na de oplijsting en toelichting van gebruikte bronnen (§ 2.1.1) wordt de cultuurhistorie van het gebied besproken 

enerzijds in een chronologische benadering (§ 2.1.2) en een ruimtelijke benadering (landschapselementen; § 2.1.3). 

Deze cultuurhistorische beschrijving behandelt zowel het Klein Schietveld als het Groot Schietveld omwille van de 

relatief gelijklopende natuurhistorische evolutie.  

 

2.1.1 Bronnen m.b.t. landschap en cultuurhistorie 

2.1.1.1 Tekstuele bronnen 

De archeologische, historische en landschappelijke gegevens zijn grotendeels gebaseerd op de volgende werken: 

� VERDURMEN I. & TYS D. De militaire domeinen in Vlaanderen. Bewaarplaatsen van archeologische en 

landschapshistorische relicten. Uit: Monumenten, Landschappen en Archeologie van het Agentschap R-O 

Vlaanderen Cel Onroerend Erfgoed, november-december 2007, 26e jaargang, nr. 6, p. 30-44. (Deze verkennende 

studie is uitgevoerd in 2005 in het kader van het LIFE-project DANAH.); 

� VERDURMEN I. & TYS D. CAI-III. De archeologische waarde van militaire heidedomeinen. Stand van zaken en 

richtlijnen voor toekomstig beheer, VIOE-Rapporten 3, Brussel, 2007 (Voor de basisgegevens van het Klein en Groot 

Schietveld hebben de auteurs zich hoofdzakelijk gebaseerd op het hierna vernoemde rapport van Leenders.); 

� LEENDERS K.A.H.W. 2002: Cultuurhistorische en historisch-landschappelijke waarden op het Groot en Klein 

Schietveld, Den Haag. 

� SMITS R., VERBRUGGEN R., 1995. 175 jaar. Militairen en de brasschaatse heide – een waardevol samenspel.  

2.1.1.2 Historische kaarten 

Hieronder volgt een overzicht van gerbuikte historische kaarten  

� Ferraris (1775) (kaart 2.1): De Ferrariskaarten of zogeheten Kabinetskaarten werden tussen 1771 en 1778 

gemaakt door de Graaf Ferraris. De kaarten op schaal 1:11520 werden opgemeten en aangevuld vanuit 

waarnemingen ter plaatse. Voornamelijk economische en militair nuttige elementen, zoals bossen, waterlopen, 

bruggen en wegen, werden opgenomen. De relicten van bossen uit de pre-industriële tijd  hebben naast hun 

ruimtelijk structurerende waarde een belangrijke natuurwetenschappelijke waarde (weinig verstoorde profielen 

en natuurwaarde). 

� Vandermaelen (1850) (kaart 2.2): De Vandermaelenkaarten werden opgemaakt in de periode van 1846 tot 

1854 en geven een goed beeld van de wegenstructuur. Voor een deel van de bossen die op de kaart van 

Vandermaelen (1850) voorkomen, kan hetzelfde gelden. Een meerwaarde van deze kartering bestaat in zijn 

grotere nauwkeurigheid.  

� Kadastrale reductiekaart (1850) (kaart 2.3): De kadastrale reductiekaart geeft een goed beeld van het 

bodemgebruik. 

� Kaart van het Militair Carthografisch Instituut (1935) (kaart 2.4) 

� Topografische kaarten NGI (Kaart 1.2) 

2.1.1.3 Landschapscomposietkaart 

Ook de landschapscomposietkaart (kaart 2.5) geeft een goede samenvatting van de belangrijkste terug te vinden 

historische elementen in het landschap (Hoofdstuk 2.1.1.3) (Aeolus bvba iov PIH, 2007) 

2.1.1.4 Historische boskaarten 

De digitale historische boskaarten, opgemaakt door het IBW (De Keersmaeker e.a., 2001) geven het bos weer dat 

voorkwam respectievelijk op de Ferrariskaart, de kaart van Vandermaelen en de ICM-kaart van ca. 1910 (Kaart2.6). 
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Deze bospercelen werden via Geoprocessing in een GIS vergeleken met de recente boskartering van 2001. De 

historische bosbestanden die vandaag nog bebost zijn, werden voor elke tijdsperiode weerhouden. Bos dat op elke 

tijdsperiode voorkwam, werd aangeduid als “oud bos”; bos dat sinds Vandermaelen werd teruggevonden, als “bos 1e 

helft 19de eeuw. Huidig bos dat enkel werd teruggevonden in 1910, werd aangeduid als “bos begin 20e eeuw”. Tot slot 

werden de resterende bospercelen (zowel die op een tussenliggend kaartbeeld als niet-bos staan ingetekend, als de 

meest recent beboste percelen) ook gekarteerd. 

 

2.1.1.5 Landschapsatlas 

De landschapsatlas bakent verschillende zones af als relictzone en ankerplaats (zie kaart 1.5). Het gebied met 

relictzones is uitgebreider dan dat van ankerplaatsen. De lijnrelicten, ankerplaatsen en de relictzones in het studiegebied 

zijn hieronder opgesomd: 

Ankerplaats 

A10074 Antitankgracht (met Fort van Brasschaat)  

De Landschapsatlas beschrijft voor de ankerplaats ‘Antitankgracht’ de volgende landschapswaarden: 

Wetenschappelijke waarde 

Langsheen de antitankgracht vindt men een rijk gevarieerde begroeiing terug daar zij voor een groot deel van de in het 

Kempens district voorkomende begroeiingtypes een toevluchtsoord betekent. Tegelijkertijd weerspiegelen de oevers van 

de antitankgracht dan ook vrij representatief de typische begroeiingen van de Kempen. De aanwezigheid van open 

water, in combinatie met de begroeide oevers gaat gepaard met een rijke, -al dan niet permanent- aan water gebonden 

fauna en de forten, bunkers en schansen bieden mogelijkheden als overwinteringplaats voor vleermuizen. 

Historische waarde 

De kenmerkende opbouw en het typische tracé van de antitankgracht geeft dit inventief, militair bouwkundig element een 

belangrijke historische waarde. Tevens hebben de binnen de ankerplaats nog aanwezige militaire kunstwerken als 

forten, schansen, sluizen en sluisbunkers op zich ook een historische waarde als restant van een verdedigingstactiek die 

sinds de Belgische onafhankelijkheid de stad Antwerpen heeft moeten beschermen tegen vijandelijke aanvallen. 

Esthetische waarde 

De antitankgracht kent een grote variatie over haar kilometers lange traject. Als waterbouwkundig element is zij soms 

breed, dan weer vrij smal; en hoge, steile oevers wisselen af met eerder zachthellende of zelfs vlakke oevers. Als 

onderdeel van een landschap doorkruist zij vele verschillende bergroeiingtypes. Dit alles samen resulteert in een 

lijnvormig element met vele verschillende verschijningsvormen, wat dit oorspronkelijk militair bouwwerk een unieke 

esthetische waarde geeft. 

Sociaal-culturele waarde 

De antitankgracht en de bijhorende militaire bouwwerken weerspiegelen vandaag de belangrijke rol die de stad 

Antwerpen doorheen de geschiedenis van het onafhankelijke België en in tijden van oorlog kreeg toebedeeld. Antwerpen 

had de functie van toevluchtsoord dat tot op het laatste moment gevrijwaard moest blijven van vijandelijke invallen. 

Ruimtelijk structurerende waarde 

De antitankgracht betreft een opvallend lineair landschapselement dat zich van noordwest richting zuidoost doorheen de 

Antwerpse Scheldepolders en Kempen slingert. Over een deel van haar traject vormt de antitankgracht een dominerend 

element in het landschap, maar op andere plaatsen gaat ze dan weer helemaal op in de omgeving. 

Relictzoneassociatie 

Ontginningsblok Stabroek - Kapellen (R10011), Franse en Grote Heide, domein Oude Gracht en Eikelenberg (R10014), 

Bosgebied Mik (R10018), Bosgebied St.-Job-in-'tGoor, 's-Gravenwezel en St.-Antonius (R10025), Vallei van de Grote 

Schijn, kasteeldomeinen en bosgebieden (R10078) 
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Lijnrelictassociatie 

L10014 Antitankgracht 

 

2.1.2 Chronologische bespreking landschapsevolutie 

2.1.2.1 Van Steentijd tot de Middeleeuwen 

2.1.2.1.1 Archeologische vondsten 

 

Veel militaire domeinen in Vlaanderen zijn als het ware gefossiliseerde landschappen uit het begin van de 19
e
 eeuw. 

Doorheen de 19
e
 en 20

e
 eeuw zijn deze domeinen bespaard gebleven van antropogene invloeden. Het militaire gebruik 

heeft altijd een relatief beperkte impact gehad op dit nog gave landschap. Door bovendien de aanwezigheid van een 

beschermende deklaag van stuifzanden en/of plaggenbodems hebben archeologische sites uit alle periodes een zeer 

goede kans om in onverstoorde context aanwezig te zijn. 

Al geruime tijd wordt archeologisch onderzoek verricht op de militaire schietvelden. Het merendeel van de vondsten is 

verricht op het Groot Schietveld. Voor het Klein Schietveld zijn de aanwijzingen minder courant en beperkt tot het 

noordelijk gedeelte. Aan de grenzen van het militaire domein zijn op de plaggenbodems rondom de gehuchten talrijke 

vondsten uit de Metaaltijden en Romeinse periode aangetroffen, waaruit blijkt dat deze gronden al heel vroeg menselijke 

aanwezigheid kenden.  

 

Figuur 2-1 Spreiding van de archeologische vondsten op en rondom het Klein en Groot Schietveld geprojecteerd op het 

DHM-Vlaanderen (Bron: Verdurmen e.a., 2007). 
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2.1.2.1.2 Landschapsevolutie: van bos naar heide 

Met de komst van de eerste landbouwers werden de oude uitgestrekte bosgebieden beetje bij beetje ontgonnen. Vermits 

de zandige percelen weinig vruchtbaar waren, bleven ze na enkele jaren van bewerking weer braak liggen, ten prooi aan 

zandverstuivingen. Op dit uitgeputte braakland liet men vooral schapenkudden grazen, zodat het bos geen kans kreeg 

en heidestruiken hun opmars maakten. Overbeweiding door het vee in de vochtige rivierdalen en verder schrijdende 

brandcultuur leidden samen met de droogte tot een verdere terugdringing van het bosbestand en het ontstaan van 

heidevlakten.  

Het merendeel van de eerste boerderijtjes uit de Steen- en Metaaltijden werd gekenmerkt door een gemengde landbouw 

met nadruk op extensieve veeteelt in de uitgestrekte woeste gronden. Het agrarisch systeem was in de eerste plaats 

gericht op het tegemoetkomen aan de interne demografische groei. Van export was weinig of geen sprake. De 

heidevelden bleven sterk onderbevolkt. Toch zou de omgeving van het Groot Schietveld al bewoond zijn vóór 1179 

(Gijsel et al, 1980). 

 

2.1.2.2 Van de Middeleeuwen tot het midden van de 17e eeuw: heide als onderdeel van de 

economie.  

Tijdens de vroege Middeleeuwen werden de grote heideterreinen ingeschakeld in de economie van een open 

gebruikersgemeenschap van lokale landbouwers, die lange tijd vooral op zelfvoorziening was gericht. Door beweiding, 

afbranden, het steken van heideplaggen en andere ontginningsactiviteiten, werd de heide steeds vernieuwd en de 

herinname van deze gronden door bos verhinderd. Rond deze periode heeft de oude kern van Brasschaat zich gevormd. 

Vermoedelijk zijn de huidige Brasschaatse gehuchten hierna ontstaan als uitbreidingen vanuit het reeds bestaande dorp 

Ekeren. 

Aanzienlijke stukken heideland werden door de hertogen van Brabant aan kerkelijke instellingen geschonken of 

verkocht. Deze abdijen en kloosters begonnen zo delen van de heide te privatiseren, ontginnen en in te richten in 

uithoven en abdijboerderijen. Ten gevolge van deze ontginningsbeweging eisten de plaatselijke landbouwers van de 

hertog garanties om hun rechten op gemeenschappelijk heideland, dat een wezenlijk onderdeel was van de 

bedrijfsvoering, te beschermen en te consolideren. Zo werden grote delen van de heide als gemeenschappelijk land 

zorgvuldig afgelijnd en werden de gebruiksrechten, gebonden aan een tijd en ruimte, juridisch vastgelegd en 

gegarandeerd in schriftelijke overeenkomsten zoals vroentebrieven. 

In de loop van de 15
e
 en 16

e
 eeuw – als het grootste deel van Brasschaat door heide overdekt was – gingen sommige 

boeren onder druk van onder meer de intensivering van de landbouw, bepaalde stukken heide privatiseren, aankopen en 

inrichten als privé-heide, omgeven door een wal en/of ingericht in percelen. Zo ontstonden gesloten, privé blokken heide 

(heiblokken of heihoeven genoemd), waarmee boeren zich verzekerden van eigen extensieve bedrijfsvoering. Zo 

beschikte elke hoeve over een eigen heiblok in de ‘Brasschaatse Heide’ en een beemd in de ‘Brasschaatse Beemden’. 

Ook de kleine gehuchten aan de rand van de heidevlakten breidden stelselmatig hun complex cultuurland uit door kleine 

percelen heide te ontginnen en met hagen en wallen te omgeven. Hierdoor kreeg het landschap meer het uitzicht van 

een lappendeken. 

De ontginning van de Kempische ‘woeste gronden’ kwam relatief traag op gang (in vergelijking tot zandig Vlaanderen) 

waardoor de Kempen tot in de 19
e
 eeuw een uitgesproken heidegebied bleef met ‘middeleeuws’ uitzicht.  

 

2.1.2.3 Van 1650 tot het begin van de 20e eeuw 

Deze periode luidt de periode van de ontginning en uiteindelijk herbebossing op grote schaal in. Door de sterke 

bevolkingsgroei tussen 1650 en 1750 kreeg ook land van mindere kwaliteit financiële waarde en ging de centrale 

overheid de ontginning van woest land stimuleren om het gebied verder te kunnen ontwikkelen voor een commerciële 

landbouweconomie.  

De Ferrariskaart geeft een goed beeld van het landschap omstreeks 1770-1778 (Kaart 2.1). Op de kaart zijn grote 

heidegebieden te zien, die door de inwoners van de omliggende gehuchten gemeenschappelijk werden gebruikt. Het 

Groot Schietveld is een enorm uitgestrekt en naamloos heidegebied met talrijke vennen en meerdere wegen. Drie 
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zandruggen strekken zich uit over de heide. Ook zijn er tal van vennen gekarteerd. In het noorden is het omvangrijke 

moerasgebied Bersgat gelegen. Een toename van de heideontginningen (akkers) is hier reeds merkbaar vanuit de kleine 

dorpen. In het oosten vormen de Weerijs- en Schaapsdijkbeek de grens met de gecultiveerde gronden van enkele 

gehuchten.  

Het Klein Schietveld kent op hetzelfde moment minder vennen, maar eveneens een uitgestrekte heidezone. In het 

verlengde van Mishagen ligt een groot complex van cultuurgronden met aansluitend langs de weg enkele percelen bos, 

die op hun beurt aansluiten bij een grote duinenzone te midden van de heide. Het domein van Mishagen strekt zich uit 

over een groot heidegebied, dat stelselmatig omgevormd is tot omheinde akker- en bospercelen. 

Opmerking: Historisch heideareaal is bij gebrek aan oudere informatie te interpreteren als het heideareaal dat op de 

kaart van Ferraris weergegeven is. Hierbinnen dient evenwel rekening gehouden te worden met de definitie die hier 

destijds aan gegeven is, namelijk zijnde nog niet ontgonnen woeste gronden (vaak heide maar ook andere schrale 

gronden). 

De ordonnantie van 25 juni 1772 van Keizerin Maria-Theresia, die de privatisering en ontginning van de vroenten en 

gemene gronden in het Hertogdom Brabant gebood, bleef aanvankelijk zonder grote gevolgen. De uitgestrekte heide in 

het noorden van de gemeente Brasschaat bleef onverkaveld tot op het einde van de 18
e
 eeuw. Op dat moment begon 

men er de heide systematisch te bebossen en gaf men de eerste aanzetten voor de bossengordel rond Antwerpen.  

Met de Franse Revolutie werden alle religieuze instellingen opgedoekt en veel eigendommen openbaar verkocht. Wat 

betreft de uitgestrekte heidevelden haalden de gemeenten het eigendomsrecht naar zich toe, zodat de 

gemeenschappelijke heide nu ‘gemeenteheide’ werd. De kapitaalkrachtigen vonden de landbouw op de troosteloze 

droge vlakte een te gewaagde onderneming, maar zagen wel brood in de grootschalige aanleg van dennenbossen om in 

te spelen op de vraag naar mijnhout. De heidegronden leenden zich goed tot het systematisch aanplanten van 

dennenbossen, die een snel en hoog rendement hadden. Deze boszones werden gekenmerkt door een systematische 

en geometrische aanleg via een systeem van rechte dreven en percelen. Het dambordvormig patroon dat hierdoor 

ontstond, was het kenmerk bij uitstek van de grote herbebossingsbeweging, die vanaf het midden van de 19
e
 eeuw in 

gang werd gezet. De uitgestrekte heidegebieden van Brasschaat waren zeer gegeerd bij deze nieuw ontstane geldadel, 

die volop kastelen bouwde en parken aanlegde, waardoor Brasschaat nu nog over veel groene ruimte beschikt (bvb. het 

Withof op Maria-ter-Heide).  

De Vandermaelenkaart (1846-1854; zie Kaart 2.2) en Kadastrale Reductiekaart (1852; zie Kaart 2.3) tonen het Groot 

Schietveld nog steeds overwegend als heide, maar wel als een aaneenschakeling van verschillende heidezones met elk 

een eigen benaming, met vennen. Men ziet in het noordoosten de duidelijke loop van de Kleine Aa of Weerijsbeek en 

Grote Beek, beiden zijdelings geflankeerd door graslanden.  

Het Klein Schietveld bestaat eveneens uit grote stukken heide, maar omvat ook een grote boszone als resultaat van de 

systematische herbebossingen. Het heidegebied in het noorden bevat veel kleine vennen. 

Ondanks alle ontginningen werd bij het begin van de 19
e
 eeuw de grootste oppervlakte dus nog steeds ingenomen door 

heide. Dit gebrek aan landbouwopbloei in Brasschaat ondersteunt het vermoeden, dat de Antwerpse Kempen minder 

invloed heeft ondervonden van de 18e-eeuwse agrarische revolutie dan elders. Pas vanaf de jaren 1840 na de Belgische 

onafhankelijkheid werden hernieuwde inspanningen verricht om de heidegebieden te ontginnen. Tegen het einde van de 

19
e
 eeuw was de bosgordel sterk uitgebouwd. Het Klein Schietveld bleef bosvrij, omdat het reeds als schietbaan voor de 

artillerie functioneerde. Het Polygoon van Brasschaat was vanaf 1830 op regelmatige basis een artillerieterrein van 

ongeveer 65 ha, waar meteen systematisch bomen werden aangeplant (Verdurmen I., 2007 uit Van Bemmel E., 1880). 

In datzelfde jaar werd Brasschaat een zelfstandige gemeente. 

 

Militaire historiek van de schietvelden 

Na de Franse overheersing (1795-1813) ging de legerleiding van de Verenigde Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden 

vanaf 1817 op zoek naar terreinen voor ruime manoeuvermogelijkheden voor de in België gelegerde troepen. De 

aandacht richtte zich al snel op een uitgestrekte onbebouwde heidevlakte zijdelings gelegen van de kasseiweg 

Antwerpen-Breda. Zo kreeg de ‘Brescaatsche Heide’ haar definitieve bestemming met het Koninklijke Besluit nummer 11 
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van 25 april 1820, dat het ontstaan van het Klein Schietveld als legerkamp inluidde. Vanaf 1845 kwamen 

artilleriebatterijen meer en meer naar het gebied voor schietoefeningen. In 1852 werd uiteindelijk een ‘permanent 

polygoon’ voor de artillerie ingericht, waarvoor 7 jaar later de grondaankopen werden voltooid. Op dat moment besloeg 

het domein 415 hectaren met een diepte van 4 kilometer.   

Op een gegeven moment reikte de schietafstand van de kanonnen veel verder dan 4 kilometer en was er behoefte aan 

een groter terrein. Het gebied ten oosten van het Klein Schietveld met moerassige heidegronden, waarvoor niemand 

sedert 1820 interesse had getoond, bood soelaas. Het Groot Schietveld werd in 1888 tot terrein van algemeen belang 

verklaard, waarna de aankopen konden aanvangen. In 1894 was het domein volledig verworven met een oppervlakte 

van 1170 ha, dat later nog werd uitgebreid tot 1297 ha. Dit gebied heeft een lengte van bijna 10 km en is gemiddeld 2 km 

breed. 

In maart 1911 vestigde de eerste Belgische luchtmachteenheid zich op de grens van het Klein Schietveld, waar het 

vliegveld werd aangelegd. Omdat pantserwagens het terrein onbruikbaar hadden gemaakt voor andere voertuigen werd 

het Klein Schietveld in 1956 uitgebreid met nog eens 100 hectaren. 

Voor verdere historische militaire aspecten van de schietvelden wordt verwezen naar Smits R. et al, 1995. 

 

2.1.2.4 20
e
 en 21

e
 eeuw 

Een verdere evolutie van de bebossing is merkbaar in de eerste helft van de 20
ste

 eeuw (Kaart 2.4; voor een concrete 

evolutie van de bebossing wordt verwezen naar Kaart 2.6). Het Groot Schietveld wordt in de ruime grenszoom bedekt 

door naaldbos met een uitgebreid raster van rechte dreven. Het ‘Champ de Tir’ is als een rechte smalle heidestrook 

aangeduid omgeven door versnipperd bos en talrijke vennen zoals het Blok Ven, het Moerven, het Stijnven, het 

Keienven en het Huick Ven. Het Moerken staat aangeduid te midden van een heidestrook met rondom naaldbos 

doorsneden door een raster van rechte dreven. De ‘Groote Agterhoek Heide’ en ‘Stappelheide’ zijn heidegebieden 

tussen naaldbos, die doorkruist worden door tal van wegen. Het beemdengebied langs de Weerijsbeek is onderverdeeld 

in smalle ontginningspercelen. 

Het Klein Schietveld omvat de ‘Polygone de Brasschaet’, die volledig uit heide bestaat met een aantal rechte wegen 

erdoor. Aansluitend ligt de ‘Fransche Heide’ begroeid met naaldbos en eveneens doorsneden door een raster van 

wegen. De zone van het kamp zelf bestaat uit heide en wordt langs beide zijden omringd door het naaldbos van de 

‘Groote Heide’ en de ‘Fransche Heide’. Het grootste gedeelte van deze bossen zijn ontstaan ná 1930 (zie Kaart 2.6). Op 

de kaart uit 1935 worden het ‘Camp de Brasschaet’ en de ‘Aérodrome’ duidelijk vermeld. 

Kenmerken van het vroegere beheer 

Reeds in 1926 werd een beheerovereenkomst gesloten tussen het Ministerie van Landsverdediging en het Ministerie 

van Landbouw. Hierin werd overeengekomen dat de Dienst Waters en Bossen een methodisch bosbeheer zal uitvoeren 

op een oppervlakte van 1000 ha (750 ha op het Groot Schietveld en 250 ha op het Klein Schietveld).  

Midden de jaren ‘50 wordt deze overeenkomst verscheidene malen aangepast. In 1987 wordt de overeenkomst volledig 

hernieuwd, ditmaal afgesloten tussen het Ministerie van Landsverdediging en het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, Bestuur voor Landinrichting, Afdeling Waters en Bossen, Bosdienst. De nieuwe verbintenis stelt dat 600 

ha op het Groot Schietveld en 500 ha op het Klein Schietveld in beheer genomen worden door Waters en Bossen. Dit 

beheer behelst zowel het loutere bosbeheer als het beheer van natuurgebieden. De Bosdienst mag beschikken over een 

aantal ha terrein om te dienen als boomkwekerij. De terreinwerken zijn onderhevig aan een voorafgaand overleg met de 

militaire overheid. Deze werken kunnen veelzijdig zijn: kappingen, aanplantingen, wegeniswerken, brandbestrijding, 

werkzaamheden met betrekking tot grachten, bruggen, duikers... Tevens wordt een beheercommissie, de Subcommissie 

voor Natuurbehoud, samengesteld met afgevaardigden uit alle betrokken sectoren. Sinds 1987 zijn zowel de omvang als 

de activiteiten van de commissie fel uitgebreid. Specialisten in allerlei domeinen worden betrokken bij de 

werkzaamheden. 

Momenteel wordt het plaatselijk beheer waargenomen door de Commandant van de Artillerieschool – 6 Artillerie. Alle 

aanvragen tot gebruik van het Groot of Klein Schietveld worden schriftelijk aan deze persoon gericht en behandeld 
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binnen de voorschriften geldend in de militaire hiërarchische keten. Voor specifieke aanvragen met impact op de 

geaardheid van het terrein wordt advies ingewonnen bij de Subcommissie voor Bos- en Natuurbeheer. 

Het huidige beheer gebeurt conform de wetten, militaire reglementen en de politieke en militaire beleidsopties ad hoc. 

Drie belangrijke parameters ondersteunen een verantwoord beheer (Smits R. et al, 1995): 

• de oorspronkelijke bestemming van het domein, het militair gebruik, moet behouden blijven en heeft steeds 

absolute voorrang; 

• een open beleidsvoering, het streven naar een compatibiliteit tussen het militair gebruik, het natuurbehoud en 

de socio-geografische omgeving; 

• een consequent beleid, de normen aan de basis van de beslissingen moeten voor verscheidene partijen 

hetzelfde zijn. Ook de militaire gebruiker dient zich aan deze normen te houden.  

 

2.1.3 Bespreking landschapselementen 

Hier worden per thema de relicten van het historisch landschap voor de schietvelden besproken. Een uitgebreide 

bespreking van de landschappelijke elementen is te vinden in Leenders (2002). 

Wegennetwerk 

De middeleeuwse weg(enbundel) van Antwerpen naar Loenhout, die nog min of meer over een grote lengte compleet in 

het landschap aanwezig is, liep met verscheidene banen door het Groot Schietveld. Het merendeel van deze wegen was 

gericht op Antwerpen. In het zuiden werden beide schietterreinen geraakt door twee routes richting Noord-Brabant en 

Breda, maar zijn nu volledig uitgewist. Vandaag de dag is dit basisstramien zichtbaar en vormen deze straten de 

belangrijkste verbindingswegen. Veel van de lokale dreven, die vanuit de omliggende gehuchten toegang tot de heide 

gaven, zijn nog steeds zichtbaar in het landschap en doen vaak dienst als bospaden door de schietvelden. 

Bebouwing en gehuchten 

Een gehucht bestaat uit een vaak vrij losse groep boerderijen en arbeiderswoningen langs een gehuchtse straat en de 

bijhorende landerijen zoals akkers, weiden en hooilanden. De gehuchtbebouwing strekte in de 18
e
 eeuw nergens tot in 

het Klein of Groot Schietveld.  

Aan het Klein Schietveld grenst één mogelijk erg oud gehucht Onderseel. Kruisstraat dateert uit het laatst van de 

Middeleeuwen en Heikant is nog jonger.  

Veenontginningen 

Binnen de schietvelden heeft geen grootschalige commerciële turfwinning plaatsgevonden. Vermoedelijk werd in de 

meeste vennen aan turfwinning gedaan, door boeren, voor eigen gebruik. 

Bossen 

Alhoewel de streek nu bekend staat als relatief bosrijk, lagen er in het studiegebied in 1770 helemaal nog geen bossen.  

Beide schietvelden kennen een grote verscheidenheid aan boszones van zowel kleine als iets grotere oppervlaktes, die 

doorheen de jaren zijn verdwenen, verschoven of uitgebreid (zie 2.1.2). In de natte gebieden werd tijdens de aanplant 

van naaldhout in de 19
e
 eeuw gebruik gemaakt van een rabattensysteem, waarvan nu nog sporen te zien zijn. 

Akkers 

In de omgeving van het Groot en Klein Schietveld overheerste een heiningenlandschap, waarbij de akkers en velden 

afgebakend werden met een heg, struikenhek of bomenrij. Binnen het studiegebied waren dergelijke percelen allemaal 

omheind, die later na de omzetting in militair gebied verwilderd of bebost zijn. Open akkercomplexen ontbraken op de 

schietvelden. 
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Geologie en bodem 

2.2.1.1 Geologie 

2.2.1.1.1 Tertiaire geologie 

De Tertiair geologische kaart (Kaart 2.8) toont dat in het volledige studiegebied De Formatie van Merksplas (Lid A) de 

bovenste Tertiaire Formatie is. Het is de jongste afzetting van het Tertiair die in Vlaanderen voorkomt (einde van 

Plioceen, omstreeks 2 miljoen jaar geleden). De afzettingen bestaan uit grijs half grof tot grof zand, kwartsrijk, regelmatig 

dunne klei-intercalaties, glimmerhoudend, schelpfragmenten, gerold hout, veen en (sideriet)keitjes (www.dov.be). 

 

2.2.1.1.2 Kwartaire landschapsevolutie 

De lijn Halsteren - Zandvliet - Malle - Turnhout begrenst een gebied waar Oud-Pleistocene afzettingen de basis van het 

landschap vormen. Deze afzettingen worden in België vanouds "Kempische Kleien" genoemd. Langs het kanaal 

Antwerpen - Turnhout (dat op 4 km afstand parallel aan het Groot Schietveld loopt) liggen inderdaad opvallende grote 

kleiwinningen met de bijbehorende - veelal verlaten - steenfabrieken. Deze Oud-Pleistocene afzettingen zijn van de 

Tegelen Formatie. Deze landschappelijke basis is meer dan 1,5 miljoen jaar oud. 

In de loop van het Pleistoceen heeft het gebied vooral aan erosie blootgestaan. Daarbij werden de zandige delen meer 

aangetast dan de kleiige. Het gebied kreeg zo een enigszins golvend karakter. De vorm van de beekdalen weerspiegelt 

daarbij de aard van de Pleistocene bodem ter plaatse. Scherp ingesneden dalen duiden op een kleiige omgeving, 

schotelvormige dalen op een zandige. Door vergraving zijn deze karakteristieken hier en daar verloren gegaan en door 

Holocene veenvorming en sedimentatie hebben de diepe dalen een vlakke bodem gekregen. 

Op de Oud-Pleistocene ondergrond is in de laatste IJstijd een dekzandmantel afgezet. Vormen in dit dekzand - duinen, 

ruggen, vlaktes etc - bepalen in belangrijke mate het landschap.  

 

2.2.1.2 Bodem 

De bodemkaart (Kaart 2.9) beschrijft voor het centrale gedeelte zogenaamde ‘Antropogene gronden’ hoewel deze in 

werkelijkheid niet werden gekarteerd omwille van de aanwezige militaire activiteit. In de Gebiedsvisie (INBO, 2003) 

werden de bodems beschreven aan de hand van de oude bedrijfsregelingen van Waters & Bossen. Door interpolatie 

kreeg men een algemeen beeld van de niet opgenomen delen.  Dit wees op de aanwezigheid van volgende bodems: 

• zone fort: hoofdzakelijk zeer natte en natte zandgronden 

• zone Franse Heide: zeer natte zandgronden met duidelijke humus- en of ijzer-B-horizont (Zfg) in 

zuidelijke deel en humusarm zand zonder duidelijke profielontwikkeling (X, duinen) in noordelijk deel  

• zone Grote Heide: matig droge (Zcg) en matig natte (Zdg) zandgronden met duidelijke humus en/of 

ijzer-B-horizont, naast enkele stukken met natte lemige zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer-

B-horizont (Seg)  

• zone Klein Schietveld-noord: humusarm zand zonder duidelijke profielontwikkeling (X, duinen) in 

zuidelijk deel (duinen); Naast Zdg, Zcg, vooral Zeg (natte zandgrond met duidelijke humus en/of ijzer- 

B-horizont, dominant in het vengedeelte met aan de zuidkant hierbij een strook matig natte grond 

opzand zonder profielontwikkeling (Zdp), en ook een stukje Zdfp, variant van Zdp maar met diepe 

humus B horizont. 

 

De textuurvariatie in dit gebied vormt een complex patroon van matig fijne zanden, met enkele vlekken lemig zand met 

insluitsels van licht zandleem. Op het scheidingsvlak van Maas en Schelde bevindt zich een brede strook lemig zand. De 

textuur van de podzolen aanwezig in het studiegebied varieert eveneens van zand tot lemig zand. De zandbodems 

worden fijner van korrel naar het oosten. Interfluviale zandgronden zonder profielontwikkeling komen sporadisch voor in 

het noorden. 
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2.2.2 Reliëf en hydrografie 

2.2.2.1 Reliëf 

Het studiegebied situeert zich, volgens de fysische systeemkaart, doorsneden door de microcuesta van de Kleien van de 

Kempen (zie kaart 2.5). Verder ten westen liggen de Scheldepolders. De Cuestarug (microcuesta) van de kleien van de 

Kempen vormt de grens tussen de Noorderkempen ten noorden en Centrale kempen ten zuiden. Het gebied ten 

noordoosten van de micro-cuesta watert af naar de Maas, terwijl de zuidwestelijke zijde naar de Schelde afwatert.  

Het grootste deel van het Klein Schietveld is tussen de 16 en 27 m boven zeeniveau gelegen. Het noordelijke einde van 

het Klein Schietveld ligt op de cuestarug, op 28 m + TAW hoogte. Het Klein Schietveld strekt in noordelijke richting, is 

ongeveer 5 km lang en daalt naar 16 m TAW.  

De bodemdaling van 1 tot 2 meter per kilometer is kenmerkend voor de noordflank van de Kempische rug. De grotere 

helling naar het zuidwesten gaat bij Zandvliet over in een heuse steilrand die doorloopt tot bij Halsteren.  

De Ploey heeft in 1961 de geomorfologie van de Noorderkempen in kaart gebracht. Uit de gedetailleerde bodemkaart, de 

oude geologische kaart en oude topografische kaarten blijkt de aanwezigheid van meer uitgesproken 

stuifduincomplexen. In het Klein Schietveld komen kleine duinruggen en duintjes voor in het noordelijke en centrale deel 

Vaak is dit in samenhang met vennetjes: uitblazingslaagten met het uitgeblazen zand op een hoop ernaast.  

Ten noorden van dit "duinen"-gebied ligt een als "dekzand-landschap" getypeerd gebied, waar de zandafzettingen 

vlakker zijn. Het noordoosten van het Groot Schietveld strekt tot in deze zone. In het oosten, onder andere in het 

centrale gebied van Brecht, bepaalt de kleiondergrond in belangrijke mate de vormen in het landschap. Het Groot 

Schietveld raakt daar net aan.  

Afgezien van het veen in de dalen van de Weerijs (Grote Beek) en de rivierdal van de Kleine Beek langs Westdoorn, 

komt er verspreid nog op enkele plekjes veen voor.  

 

2.2.2.2 Hydrografie 

De schietvelden behoren tot een uitgestrekt bronnengebied waar tal van kleine beken ontspringen die tot het 

Maasbekken behoren (Verdurmen e.a., 2007). Het Klein Schietveld wordt verdeeld over twee bekkens, nl. zuidelijk het 

Beneden-Scheldebekken in de subhydrografische zone Groot schijn van monding Oude Donkse beek tot monding Rode 

Beek en noordelijk, een zeer klein stukje, het Maasbekken in de subhydrografische zone van de Kleine A. 

Het Klein Schietveld wordt door geen enkele waterloop aangesneden maar beschikt wel over een duidelijk waterrijke 

zone in het noorden. Hier bevindt zich een cluster van vennen, plassen en waterrijke gronden.  

 

2.2.2.3 Hydrologie 

In het (grootste) gedeelte van het KSV, behorend tot het Scheldebekken, verloopt de afwatering naar de beekdalen in 

zuidwestelijke richting (voorbij de Antitankgracht). In het Klein Schietveld zelf zijn geen beken te vinden. Het 

vennengebied in het centrale noorden van het Schietveld ligt relatief hoog gelegen ten opzichte van de rest van het Klein 

Schietveld. Deze zoetwatermilieus zijn uitsluitend gevoed door lokale kwel en hemelwater. De kwaliteit van het venwater 

verbeterde de laatste jaren licht. De zuurtegraad neemt recent licht af (=toename pH) n ten gevolge van een 

verminderde verzurende depositie. Dit herstel volgt op een lange periode van toenemende verzuring (dus dalende pH). 

 

2.2.3 Bodemgebruik  

2.2.3.1 Bodemgebruikskaart 

Volgens de bodemgebruikskaart (kaart 2.10) zijn belangrijkste typen van bodemgebruik op het Klein Schietveld: droge 

en natte heide, grasland, open water (vennen), loof- en naaldbos en bebouwing. Deze bodemgebruikskaart is niet altijd 

even accuraat en dient enkel als indicatie. Recentere evoluties in bodemgebruik zullen verder in dit rapport (volgende 

hoofdstukken) gedetailleerder beschreven worden. 
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2.2.3.2 Recente evolutie in bodemgebruik in het kader van het LIFE-project 

Sinds de start van het LIFE- project “geïntegreerd natuurherstel op de militaire NATURA-2000 gebieden” zijn er enkele 

meer of minder grootschalige beheerwerken uitgevoerd met als doel bepaalde typische vegetatietypen te herstellen 

(Kaart 2.11). In het totaal werden er op 378,6 ha herstelmaatregelen uitgevoerd op het Klein schietveld (overlappende 

oppervlakken bij opgeteld). Deze maatregelen kunnen soms overlappend zijn en zijn nodig om de achteruitgang van de 

natuurwaarden in de SBZ-zone te verminderen en waar nodig te herstellen. De motivering achter de maatregelen, die 

zijn aangehaald in het LIFE-dossier, catalogeert de “C” maatregelen onder de noemer van eenmalig beheer, en 

meerbepaald, bij achterstallig beheer. De “D” maatregelen onder de noemer van terugkerend biotoopbeheer 

(begeleidingsbeheer).  

De maatregelen die genomen werden zijn:  

• Maatregel C3: Heideherstel door het kappen van houtopslag en afvoer van het afgezaagd materiaal voor een 

oppervlakte van 166,75 ha. Deze beheersmaatregel is noodzakelijk om belangrijke habitats van bijlage II van de 

habitatrichtlijn te beschermen en te behouden. Psammofiele heide met Calluna en Genistasoorten (2310), Open 

grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen (2330) zijn samen goed voor een kleine 21 ha. 

Op de droge heide (4030), vochtige heide (4010) en heischrale graslanden (6230) is voor 86 ha deels of geheel 

opengekapt. Van de Littorella-vegetaties en Nanocypertalia (3130) werd 1,5 ha opengekapt. Deze habitats zijn 

belangrijke leefgebieden voor talrijke Rode lijstsoorten. Als gevolg van deze maatregel komt er terug veel licht 

in de kruidlaag, waardoor de heidevegetatie zich kan herstellen. Een vervolgbeheer (maaien, nabegrazing) is 

nodig. 

• Maatregel C4: Plaggen (totaal 18,5 ha) van sterk vergraste vochtige en droge heidepercelen (12 ha) en 

afgraven van vergraste landduinen (2,5 ha) en voedselrijke toplagen van voormalige akkers (nat en droog) met 

het afvoeren van plagsel. Door deze ingreep kunnen waardevolle heidehabitats als Ericon tetralicis (4010), 

Calluno-Ulicetea (4030), Rhynchosporion (7150) en Corynephorion (2330) zich herstellen door kieming vanuit 

de zaadbank. 

• Maatregel D2: Maaien en/of chopperen (totaal 84 ha) van grasland met het afvoeren van maaisel. Na initiële 

beheersingrepen zullen de herstelde heideterreinen van het Klein Schietveld te Brasschaat, onderworpen 

worden aan een regelmatig maaibeheer (een tot tweemaal per jaar tijdens de (na)zomer en herfst) teneinde de 

gekapte en gemaaide ruigtes, struwelen en vergraste terreinen te laten evolueren naar een schraalland- of 

heidevegetatie. Na het kappen en ontginnen van struweel en ruigten, ontstaan door het achterstallige beheer 

zal het langdurig opgestapeld organisch materiaal versneld mineraliseren waardoor een ruige kapvlakte moet 

verwacht worden. Ook zullen in de bodem overgebleven wortelstelsel voor wortelopslag van bomen en struiken 

zorgen. Het geregeld maaien en afvoeren van die kapvlakteruigte moet leiden tot een gunstige verschraling en 

concurrentieregeling en het herstel van bijvoorbeeld zeer waardevolle graslanden met soorten als 

knolsteenbreek, addertong en gevlekte orchis. 

• Maatregel C10: Exotenbeheer door de kapping met stobbenbehandeling van exoten (Amerikaanse vogelkers) 

en de afvoer van het afgezaagd materiaal ten behoeve van kwaliteitsvol bos voor een oppervlakte van 108 ha. 

De planmatige bestrijding van de Amerikaanse vogelkers is een maatregel tot duurzaam behoud en 

ontwikkeling van waardevolle gemengde bossen. De maatregel heeft gunstige gevolgen voor waardevolle 

habitats als Noord-Atlantische vochtige heide met dopheide (4010) , Droge heide (4030), samen 3,7 ha, 

Soortenrijke heischrale graslanden (0,35 ha), Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus 

robur (38,4 ah). De herstelde habitats zijn leefgebieden voor soorten als Gladde slang, Heikikker, Knoflookpad, 

Rugstreeppad, Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. Aanvullend hebben talrijke soorten, die gebonden zijn aan de 

open habitats of gradiëntsituaties en op Vlaams niveau zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn, baat bij deze 

bestrijding, onder meer: dagvlinders (bijvoorbeeld Kleine ijsvogelvlinder, Bont dikkopje, Heideblauwtje), libellen 

(Weidebeekjuffer, Gewone bronlibel), sprinkhanen (Negertje, Blauwvleugelsprinkhaan) en planten (Gewone 

dophei, Gewone vleugeltjesbloem, Liggende vleugeltjesbloem). 

• Maatregel C7: Venherstel door afgraven/plaggen van natte kommen, vennen en vijvers, het aanschuinen van 

grachten, met afvoer van materiaal, voor een oppervlakte van om en bij de 0,3 ha. Deze ingreep geeft nieuwe 
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kansen voor de ontwikkeling van moerasvegetaties. Vooral Rhynchosporion (7150), Ericon tetralicis (4010) en 

Psammofiele heide met Calluna en Genistasoorten (2310) zullen door deze maatregel gunstig kunnen 

ontwikkelen. Deze habitats zijn belangrijke leefgebieden van bijzondere soorten, in het bijzonder voor 

verschillende bedreigde vogelsoorten. 

•  

 

 

Foto 1: LIFE Maatregel C4. Plagplaats in de Franse heide. Een sterk vergraste duinrug (zie achtergrond) is omgezet 

naar een pioniersituatie waar naast Pijpestro ook Struikheide kiemt en plekken kaal zand (Heivlinder !) door konijnen 

worden in stand gehouden. 8 september 2009. 

 



 34/212 08/006036 

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Beheereenhedenkaart 

De beheereenheden zijn afgebakend op basis van markante terreinovergangen van biotische maar voornamelijk 

abiotische of lijnvormige aard. Voorbeelden van biotische terreinovergangen zijn bijvoorbeeld van open, zandig biotoop 

met korte vegetatie naar bos; abiotische terreinovergangen zijn o.a. wegen, overgangen van natte naar droge milieus. 

Vaak genoeg is een grens van een beheereenheid zowel een overgang van abiotiek of lijnvormig element als een 

biotische overgang.  

De beheereenheden zijn in eerste instantie bedoeld als manier van situeren van de beheerlocatie. Ze zijn dermate groot 

afgebakend, en omvatten vaak verschillende types biotopen zodat een opdeling in subeenheden wenselijk is.  

Voor de opdeling van de beheereenheden in subeenheden wordt in de eerste plaats een markante overgang van 

biotische aard als grens genomen of een overgang van abiotische aard.  

De subeenheden zijn de kleinste afbakeningen waarbij er uitspraak wordt gedaan over de aanwezige biotische waarden 

en het te voeren beheer. Het schietveld is dermate groot dat het onmogelijk is om het gebied in te delen in kadastrale 

percelen of afgelijnde vegetatie-eenheden met elk hun uitgeschreven beheer. Deze manier van werken zou het beheer 

bemoeilijken omdat men op het terrein deze grenzen niet kan onderscheiden.  

Onderstaande tabel is een oplijsting van de gebruikte codes voor de beheereenheden en subeenheden, hun naam 

volluit, hun respectievelijke oppervlakte en de karakteristieken van de vegetatie of de eenheidsperimeter om een 

duidelijker beeld te schetsen. De beheereenheden en subeenheden worden visueel voorgesteld op kaart 2.12. 

 

Tabel 3 Overzicht van de beheereenheden in het KSV met bijhorende subeenheden en hun respectievelijke oppervlakte. 

Naam  BHE BHSE Opp. (ha) 

Bos Noord BN 1 16,38 

    2 12,80 

  Totaal BN   29,18 

Bos Oost BO 1 18,29 

    2 10,96 

    3 10,64 

    4 34,50 

  Totaal BO   74,39 

Bos Spoorweg BS 1 36,13 

    2 45,78 

    3 10,10 

  Totaal BS   92,01 

Besterveld BV 1 19,50 

    2 10,09 

  Totaal BV   29,59 

Bos West BW 1 36,39 

    2 5,35 

    4 1,82 

    5 6,11 

    6 10,56 

    7 23,93 

    8 12,69 

  Totaal BW   96,86 

Duinengebied DU 1 2,22 

    2 47,85 

  Totaal DU   50,07 

Fort van 
Brasschaat FB 1 10,20 

Naam  BHE BHSE Opp. (ha) 

  Totaal FB   10,20 

Franse Heide FH 1 39,01 

    2 11,47 

  Totaal FH   50,49 

Grote Heide GH 1 24,71 

    2 5,85 

  Totaal GH   30,57 

Kwekerij KW 1 7,52 

  Totaal KW   7,52 

Munitiedepot MD 1 9,90 

  Totaal MD   9,90 

Militair Kwartier MK 1 77,52 

    2 3,73 

  Totaal MK   80,91 

Nato Pijplijn NP 1 11,39 

  Totaal NP   11,39 

Overslag Terrein OT 1 2,12 

  Totaal OT   2,12 

Spoorweg SP 1 30,25 

  Totaal SP   30,25 

Sportveld SV 1 9,50 

  Totaal SV   9,50 

Vagen VA 1 5,96 

    2 4,13 

    3 7,64 

    4 10,16 
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Naam  BHE BHSE Opp. (ha) 

    5 31,25 

  Totaal VA   59,15 

Vennengebied VE 1 80,86 

    2 6,10 

    3 2,35 

    4 2,44 

    5 9,99 

    6 3,63 

    7 2,04 

  Totaal VE   107,41 

Vuile heide VH 1 22,46 

  Totaal VH   22,46 

Naam  BHE BHSE Opp. (ha) 

Vliegveld VL 1 26,88 

    2 39,61 

  Totaal VL   66,50 

Vliegschool VS 1 3,71 

  Totaal VS   3,71 

Walletjes WA 1 4,32 

  Totaal WA   4,32 

Wollegras WG 1 16,52 

  Totaal WG   16,52 

Zandplaat ZP 1 2,54 

  Totaal ZP   2,54 

Eindtotaal     897,88 

 

Oppervlakte aandeel BHE in Klein Schietveld

Bos Spoorw eg

11%

Bos West

11%

Franse Heide

6%

Militair Kw artier

9%

Vliegschool

<1%

Duinengebied

6%

Eekhoorntjesboom

7%

Grote Heide

3%

Fort van Brasschaat

1%

Kw ekerij

1%

Loodplaat

3%

Vliegveld

7%

Munitiedepot

1%

Nato Pijplijn

1%

Overslag Terrein

<1%

Spoorw eg

3%

Vennengebied

12%

Sportveld

1%

Besterveld

3%

Niet Opgenomen

<1%

Bos Noord

3%

Bos Oost

8%

Zandplaat

<1%

Walletjes

<1%

Wollegras

2%

 

 

 

Het Klein Schietveld, dat een oppervlakte van 898 ha beslaat, bestaat uit een centrale open ruimte omgeven door 

gesloten tot half open bosgebied. Het Vliegveld, het Duinengebied en het Vennengebied maken het grootste deel uit van 

de centrale open ruimte. Het Militair kwartier in het zuiden wordt voornamelijk gekenmerkt door bebouwing geflankeerd 

met graslanden en stukken bos. Het volgende hoofdstuk bevat een gedetailleerde beschrijving van de voorkomende 

vegetatie. 
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2.3.2 Flora en vegetatie 

De beschrijving van de vegetatie in dit beheerplan is weergegeven onder de vorm van het voorkomen van Europese 

Habitattypes in de beheereenheden (kaart 2.13) en aangevuld met de BWK-codes voor de terreinen die geen habitat zijn 

of waar geen EU-type aan werd toegekend, en met de LIFE- natuurherstel werken zoals zij in de bestekken van het ANB 

en Defensie zijn opgemaakt. De BWK (versie 2) met overdruk van de beheereenheden is weergegeven op kaart 2.14. 

 

2.3.2.1 Overzicht van de voorkomende vegetaties  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorkomende Europese habitattypes in het KSV aangevuld met de 

Regionaal Belangrijke Biotopen (rbb). Voor een volledig overzicht van de voorkomende Europese habitattypes per 

beheer(sub)eenheid wordt verwezen naar bijlage 4. De tabel is gebaseerd op de Habitatkaart van het INBO (enkel kolom 

Hab1).  

 

Tabel 4 Oppervlakteaandeel van de voorkomende Europese Habitattypes en de Regionaal belangrijke biotopen 
voorkomend in het KSV.  

EU-habitattype Oppervlakte (ha) Aandeel (%) 

2310 3,77 0,42 

2310u 43,62 4,86 

2310u,4010u 4,73 0,53 

2330u 4,42 0,49 

3130_aom 0,14 0,02 

3160 0,28 0,03 

4010 26,15 2,91 

4010f 29,46 3,28 

4010u 25,76 2,87 

4010u,4030u 12,74 1,42 

4030 0,18 0,02 

4030f 11,33 1,26 

4030u 29,81 3,32 

EU-habitattype Oppervlakte (ha) Aandeel (%) 

6230u_ha 5,63 0,63 

9190_doel 72,34 8,06 

gh 600,52 66,88 

gh,3150 3,86 0,43 

gh_ae 0,90 0,10 

gh_ao 11,27 1,25 

gh_ha 7,02 0,78 

gh_ha,bos 2,41 0,27 

rbbmr 0,31 0,03 

rbbsf 0,25 0,03 

Eindtotaal 897,88 100,00 

 
 
 

*De aanduidingen u en f achter de Europese habitatcodes (INBO, 2008) staan voor  respectievelijk matige tot sterke degradatie en 
voldoende of goede staat van instandhouding. De code ‘gh’ indiceert dat er desbetreffend geen habitat aanwezig is. De achtervoegsels 
zijn toegevoegd indien er elementen van bepaalde vegetaties aanwezig zijn (overeenkomstig de habitatypes of  bwk-eenheden): 3150 = 

met elementen van ‘ Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrochation’, ae = 
waterplantenvegetaties zonder typerende soorten, ao= meestal vergraste, sterk verzuurde vennen met enkel nog veenmos, ha= 
soortenarmere struisgrasgraslanden met enkel nog begeleidende soorten van het type 6230, bos = verbossing van het type. De 
aanduiding rbb- - staat voor Regionaal belangrijk biotoop gevolgd door de bwk-code. ‘Gh’ staat voor geen type toegekend. 

 

De huidige verspreiding van EU-habitats is weergegeven op Kaart 2.13 en omvat volgende types (Decleer, 2007): 

 

• 2310  psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

Dit habitatype komt vooral voor op landduinen in het binnenland en is beperkt tot droge, extreem voedselarme, zure 
zandbodems zonder profielontwikkeling (ook zandpisten zijn mogelijk).  

De vegetatie bestaat uit Struikhei, Stekelbrem, Kruipbrem en een rijke korstmosbegroeiing. Plaatselijk is opslag van 
struiken en bomen als ruwe berk, Zomereik, Grove den en Brem mogelijk. Dit habitattype komt meestal in mozaiek 
met habitattype 2330 voor. 

 

• 2330 open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

Deze Buntgrasvegetaties omvatten ijle, grazige vegetaties en korstmosbegroeiingen op droge, voedselarme, zure 
zandbodems. Een oppervlakkige humuslaag is al dan niet aanwezig. De vegetaties worden afgewisseld met plekken 
open zand en komen typisch voor op landduinen. Dergelijke landduinen ontstaan op arme zandbodems als gevolg 
van zandverstuiving door spontane processen of door allerlei verstoringen, zoals overbegrazing, brand of 
overbetreding. Plaatselijk kan opslag voorkomen van struiken of bomen, zoals Ruwe berk, Zomereik, Grove den, 
Brem, Gaspeldoorn of Bramen. De faunawaarden zijn doorgaans zeer hoog, maar wel afhankelijk van de 
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aanwezigheid van voldoende afwisseling in vegetatiestructuur, zoals open zand, schaars en dicht begroeide grazige 
vegetaties, droge heide, ruigtes, solitaire bomen en struwelen. 

 

• 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia Uniflorae 
(oeverkruidgemeenschappen). 

Dit habitattype vertoont subtiele verschillen in de waterkwaliteit met zijn zwak gebufferde en meer voedselarme 
variant type 3110, met name een iets sterkere basenverzadiging (betere buffering tegen verzuring) en mogelijk een 
permanent iets hogere nutriëntenbeschikbaarheid, waardoor dit habitattype zich ook in meer uitgesproken mesotrofe 
milieus kan ontwikkelen. Een duidelijker verschilpunt is dat het water op de standplaats minder diep is, zodat de 
oeverzone jaarlijks meermaals gedurende een langere periode droogvalt en afbraak van organisch materiaal 
mogelijk is. Dit habitattype heeft bijgevolg een meer uitgesproken amfibisch en oevergebonden karakter. 

•  

• 3160 Dystrofe natuurlijke meren en poelen 

Deze bruinkleurige plassen vertonen een hoog gehalte aan humusstoffen (vandaar de kleur). Deze stoffen, 
vrijgesteld uit het veensubstraat en/of aangevoerd uit de omgeving, zorgen voor een hoge zuurtegraad (lage pH) 
(cfr. huminezuren) en een geringe voedselbeschikbaarheid. De bruine kleur is kenmerkend voor dit habitattype 
(enkel plassen met deze kleur en één of meerdere kensoorten worden tot dit type gerekend). Ze komen meestal 
voor in infiltratiegebieden met heidevegetaties en veenmoeras op sterk uitgeloogd zand. De vegetatie is weinig 
diagnostisch voor dit type, wat wil zeggen dat de voorkomende soorten ook in niet-dystrofe plassen aangetroffen 
worden. 

De (soortenarme)vegetatie bestaat meestal uit veenmossen en eenzaadlobbigen zoals Draadzegge, Slijkzegge, 
snavelbiezen en Veenpluis. Begeleidende soorten zijn oa Pijpenstrootje, Snavelzegge, Veelstengelige waterbies, 
Ronde zonnedauw en Waterdrieblad. In het open water komen Klein blaasjeskruid en Waterveenmos voor. Bij 
verlanding treedt vervening op (tril en overgangsveen – HT 7140) of natte-heidevorming met hoogveenkarakter (HT 
4010). Dit habitattype is in Vlaanderen tegenwoordig “zeer zeldzaam” en in meer of mindere mate aangetast. 

 

• 4010 noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

Vochtige heide bestaat uit dwergstruikvegetaties met Gewone dophei in gebieden met permanent hoge 
grondwaterstand, vaak met een goed ontwikkelde moslaag met diverse soorten veenmossen en levermossen. De 
soortensamenstelling van natte heide wordt bepaald door het grondwaterregime en het beheer. Het aantal 
constante soorten is zeer beperkt. Pijpenstrootje, Gewone dophei en Struikhei hebben meestal een hoge presentie 
en combinaties van deze soorten geven de vegetatie haar algemeen aspect. Kenmerkende vaatplanten zijn 
Beenbreek, Ronde zonnedauw, Trekrus, Heidekartelblad, Klokjesgentiaan en Veenbies. Deze vegetaties komen 
vaak voor in complexe mozaïekpatronen en overgangen met vele andere opgelijste habitattypes. 

Het habitattype komt voor op natte, voedselarme zand- of zandleembodems, meestal op podzolgronden met een 
venige bovengrond, een venige ondergrond of met reductieverschijnselen direct onder de B-horizont. De vegetaties 
zijn grondwaterafhankelijk en de grondwaterstanden mogen niet te sterk wisselen. De laagste grondwaterstand is 
cruciaal (max. 50 cm onder het maaiveld). Soortenrijke, natte heidevegetaties zijn beperkt tot oligotrofe, zwak 
gebufferde bodemcondities. 

 

• 4030 droge heide (alle subtypen) 

Droge heidevegetaties bestaan uit formaties van altijdgroene dwergstruiken, gedomineerd door Struikhei. De 
aspectbepalende laag is vaak niet hoger dan 1 m. Plaatselijk kan boom- of struikopslag van Grove den, Zomereik, 
Ruwe berk, Sporkehout, Brem, Jeneverbes of Bramen aanwezig zijn. Grassen zoals Pijpen-strootje, Bochtige smele 
en Fijn schapengras hebben steeds een gering aandeel in goed ontwikkelde heiden. De faunawaarden zijn vooral 
afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende afwisseling in vegetatiestructuur, zoals open zand, jonge en oude 
heide, grazige stukken, solitaire bomen en struwelen. 

Het habitattype komt meestal voor op droge, zure, voedselarme zandgronden, waar door eeuwenlange uitloging een 
goed ontwikkeld podzolprofiel is ontwikkeld. De afbraak van het bodemmateriaal verloopt traag, waardoor een 
humuslaag gevormd wordt. De vegetatie is gevarieerder naarmate de bodem beter gebufferd is tegen verzuring. 
Droge heides zijn in principe grondwateronafhankelijk, waarbij het grondwater meer dan een meter onder het 
maaiveld kan wegzakken. 

 

• 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden 

in het binnenland van Europa) 

Heischrale graslanden zijn vegetaties op voedselarme, meestal (zwak) zure, lemige zandbodems waarin grassen 
zoals Borstelgras, Tandjesgras, Pijpenstrootje en Struisgrassoorten domineren, maar waarin kruiden en 
heidestruiken eveneens talrijk aanwezig kunnen zijn. Het betreft soortenrijke graslanden met een gesloten grasmat, 
in tegenstelling tot habitattype 2330 waarvan de grasmat open is tengevolge van natuurlijke processen zoals 
zandverstuiving en die meer eenjarige soorten bevat. In vergelijking met soorten van droge heide prefereren soorten 
van heischrale graslanden minder zure, meer gebufferde bodems. Buffering gebeurt door bodemdeeltjes met een 
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bufferende werking zoals leem of door toevoer van calciumionen via kwelwater. Heischrale graslanden ontstaan 
vaak door het maaien, betreden, beweiden, plaggen, afbranden of verstoren van heidevegetaties. Afhankelijk van de 
bodemvochtigheid komen zowel droge als natte typen voor. 

Heischrale graslanden zijn gebonden aan onbemeste, matig zure tot neutrale, droge tot vochtige gronden en komen 
meestal voor op lemige zandgronden of uitgeloogde zandleemgronden, maar soms ook op zand of veen. De 
bodems zijn minder zuur (pH 4-6,5) in vergelijking met heide. Bij droog heischraal grasland bevindt de 
grondwatertafel zich buiten het bereik van de vegetatie. Bij vochtig heischraal grasland droogt de bodem nooit uit. 
De grondwatertafel bevindt zich gemiddeld 20 à 30 cm onder het maaiveld, met pieken in droogteperiodes tot 150 
cm onder het maaiveld. 

 

• 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten, aangeduid met zuur 

eikenberkenbos 

Dit habitattype komt voor op zeer voedselarme, vaak gepodsoliseerde of slecht doorlaatbare kwartaire 
dekzandgronden.  

De vegetatie bestaat in de boomlaag uit Zomereik, Ruwe en Zachte berk vaak gemengd met Wilde lijsterbes en 
Ratelpopulier. Bij een strikte interpretatie van het EU-habitattype worden enkel de oude bossen gerekend met een 
goed ontwikkelde structuur. Een jonge (pionier) vegetaie dat getypeerd kan worden als qb (bwk-code) is vaak een 
successiestatium naar het Zuurminnend eiken-beukenbos. De struiklaag is zwak ontwikkeld en bevat Sporkehout en 
sporadisch Wilde lijsterbe. De kruidlaag is relatief arm en bevat soorten als Bochtige smale, Blauwe bosbes, 
Struikhei en andere grassen en kruiden van zure bodems. Pijpenstrootje is aanwezig op de vochtigere plekken.  

 

Opmerkelijk is het verschil tussen de aangemelde Europese habitattypes (hoofdstuk 1.7.1) en de aangetroffen EU-types. 

Deze discrepantie is het grootst bij de graslanden als soortenrijk heischraal grasland (6230). Dit vegetatietype komt wel 

voor op de habitatkaart en wordt niet vermeld onder de aangemelde habitats. Het vegetatietype Slenken in veengronden 

met vegetatie behorende tot het Rynchosporion (7150).staat wel onder de aangemelde habitats maar is niet te vinden op 

de habitatkaart van het Klein schietveld. Voor verdere uitleg van dit laatste wordt verwezen naar de bespreking van 

inventaris van de vochtige en droge heide iets verder in dit rapport. 

 

De regionaal belangrijke biotopen (rbb- -) die er voorkomen: 

• mr Rietland of andere Phragmition vegetaties 

• sf Vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

 

De delen van het Klein Schietveld die geen EU-habitattypes of  Regionaal belangrijke biotopen bevatten (aangegeven 

als ‘gh’) vertegenwoordigen een aanzienlijke oppervlakte van het Klein Schietveld, nl. 67% van de oppervlakte of te wel 

ongeveer 600 ha. Voor deze vegetaties is er wel een BWK-code toegekend. De tabel hieronder geeft weer over welke 

BWK-eenheden het gaat. 
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Tabel 5 Oppervlakteaandeel van de voorkomende BWK eenheden waaraan geen EU-habitattype werd toegekend, 
voorkomend in het KSV.  
bwk-
code 

Oppervlakte 
(ha) 

Aandeel 
(%) 

bs 0,07 0,01 

cmb 0,53 0,06 

cp 0,13 0,01 

cpb 0,17 0,02 

gml 0,31 0,03 

ha- 7,36 0,82 

hab- 1,30 0,15 

hj 3,10 0,34 

hjb 0,62 0,07 

hp 12,79 1,42 

hp+ 61,69 6,87 

hr 0,56 0,06 

hx 1,74 0,19 

kbac 0,21 0,02 

kbb 0,25 0,03 

kbf 0,96 0,11 

kbgml 0,21 0,02 

kbq 1,29 0,14 

bwk-
code 

Oppervlakte 
(ha) 

Aandeel 
(%) 

kbqr 1,05 0,12 

kbqr- 0,02 0,00 

kbs 0,35 0,04 

kf 11,72 1,30 

khb 1,09 0,12 

ki 3,02 0,34 

kp 0,02 0,00 

kp+ 0,38 0,04 

kpk 0,08 0,01 

kq 3,99 0,44 

ku 6,87 0,76 

ku- 0,28 0,03 

kub 1,76 0,20 

kz 0,41 0,05 

n 3,77 0,42 

ng 12,12 1,35 

pa 1,86 0,21 

pmb 6,92 0,77 

bwk-
code 

Oppervlakte 
(ha) 

Aandeel 
(%) 

pmh 11,51 1,28 

pms 2,68 0,30 

ppa 0,13 0,01 

ppi 0,96 0,11 

ppmb 150,77 16,79 

ppmh 57,49 6,40 

qb 120,71 13,44 

qb- 6,49 0,72 

spoor 5,12 0,57 

sz 7,40 0,82 

ua 5,48 0,61 

ui 75,79 8,44 

un 2,19 0,24 

ur 0,07 0,01 

uv 0,77 0,09 

weg 4,01 0,45 

Totaal 
'gh' 600,52 66,8822724 

 

Van deze oppervlakte is, zoals de tabel aangeeft, het grootste deel (232 ha) bedekt met naaldhoutaanplanten (‘p’), nl.: 

Grove den met ondergroei van struiken(150,77 ha) en andere varianten. Andere voorname bosvegetaties zijn de Eiken-

Berkenbossen (qb) die een kleine 127 ha beslaan. De infrastructuur (voornamelijk urbane gebieden – eenheid ‘u’ - ) op 

het KSV beslaat ongeveer 101 ha.  De voedselrijke soortenrijke graslanden (hp+) zijn de volgende in deze rij (61,69 ha), 

en hebben een belangrijk aandeel in de oppervlakte graslanden  die er voorkomen. De BWK-eenheid ‘k-’(diverse 

elementen) (34 ha) wordt gedomineerd door het oud militair fort (‘kf’) (11,7 ha), dat tevens ook een zeer voorname 

faunistische waarde heeft (cfr. Ingekorven- en Meervleermuis).  

 

 

2.3.2.2 Beoordeling van de Habitattypes volgens de expertgroep 

 

Anno 2009 werd er een expertgroep in het leven geroepen ter bespreking van de LSVI (lokale stand van instandhouding) 

van de habitattypes voor het Habitatrichtlijngebied Klein en Groot Schietveld (KGSV). De bevindingen van deze 

expertgroep worden in dit rapport, per habitattype weergegeven. We baseerden ons hiervoor op de uitgebreide 

verslagen, opgemaakt door Guy Heutz.  

De expertgroep bespreekt voor het KGSV de staat van instandhouding van ieder ‘essentieel’, ‘zeer belangrijk’ en 

‘belangrijk’ habitattype (HT’s) volgens de Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD’s) aan de hand van de 

habitatkaart en de LSVI tabellen. 

Voor ieder criterium wordt indien mogelijk een score gegeven A, B of C gegeven: 

A = goed 

B = voldoende 

C = gedegradeerd  

 

2.3.2.3 Beschrijving van de EU-habitattypes  

 

a) Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen (2330) en Psammofiele heide (2310) 
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Open landduinen en de voor de schietvelden relevante zandpistes komen in matig tot sterk gedegradeerde vorm voor. 

Aanzienlijke delen zijn verbost geraakt de afgelopen decennia. Hiervan zijn, hoewel beperkt in oppervlakte (ongeveer 

5%), delen open gekapt tijdens de LIFE- natuurherstelwerkzaamheden en zijn stukken opnieuw geplagd of gemaaid. De 

belangrijkste locaties van dit type zijn te vinden op de Zandplaat (BHE-code ZP) onder de vorm van een grote zandvlakte 

en in Bosgebied West (BHE-code BW) en in de Franse Heide (BHE-code FH). De tabel hieronder geeft een 

samenvatting van de aanwezigheid van dit habitattype in de beheer(sub)eenheden.  

De psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten bedekt een aanzienlijk groter areaal dan de open landduinen en 

zandpisten. Dit habitattype, in gedegradeerde en goed ontwikkelde vorm, is op het Klein Schietveld aanwezig op 

ongeveer 23,3 ha waarvan de belangrijkste vertegenwoordiging zich bevindt in het Duinengebied en Franse Heide. 

Aanzienlijke delen van dit habitattype zijn recent open gekapt (maatregel C3). 

Zones die gekarteerd werden als een combinatie of overgangsvegetatie van de habitattypes 2310 en 4010 komen 

verspreid voor over verschillende beheereenheden waarvan de voornaamste het Duinengebied (DU) en het 

Vennengebied (VE) zijn. 

De mening van de expertgroep voor dit ‘belangrijk’ habitattype is dat het type 2330 niet als dusdanig voorkomt op het 

Klein Schietveld maar dat deze oppervlaktes allen tot het HT 2310 (psammofiele heide) dienen geregekend te worden. 

Dat type krijgt volgende LSVI beoordeling  

• Structuur B  

• Verstoring B 

• Soorten  A 

• Opp. Fauna B 

 

Tabel 6 Overzicht en oppervlakte van de voorkomende Open landduinen, zandpistes en psammofiele heidevegetaties 

per beheer(sub)eenheid en de getroffen LIFE-natuurherstel maatregel. Zie bovenstaande legenda voor verklaring van de 

gebruikte symbolen voor vegetatietypes. 

Habitattype BHE BHSE 
LIFE-
maatregel Oppervlakte (ha) 

2310 BO 1 C3 0,00 

        0,00 

  Totaal BO   0,01 

  DU 2 C3 0,52 

        0,01 

  Totaal DU   0,53 

  FH 1 C3 0,01 

        3,03 

    2   0,06 

  Totaal FH   3,10 

  VE 1 C3 0,07 

        0,03 

    5   0,02 

  Totaal VE   0,13 

  VL 1 C3 0,00 

        0,01 

  Totaal VL   0,01 

Totaal 2310     3,77 

2310u BO 1 C3 0,01 

        0,02 

  Totaal BO   0,02 

  BW 6 C3 0,00 

        0,02 

    7   0,04 

  Totaal BW   0,06 

  DU 2 C3 11,02 

      C4 1,41 

      D2 0,42 

        0,78 

  Totaal DU   13,63 

  FH 1 C3 9,95 

      C4 1,25 

      D2 1,24 

        15,53 

    2 C3 1,43 

      C4 0,03 

      D2 0,03 

        0,40 

  Totaal FH   29,86 

  MD 1   0,00 

  Totaal MD   0,00 

  VH 1 C3 0,00 

        0,01 

  Totaal VH   0,01 

  VL 1 C3 0,00 

        0,04 

  Totaal VL   0,04 

Totaal 2310u     43,62 

2310u,4010u BN 1 C10 0,02 

        0,00 

    2 C10 0,05 

      C3 0,00 

  Totaal BN   0,08 

  BW 6   0,31 

  Totaal BW   0,31 
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  DU 2 C3 0,77 

  Totaal DU   0,77 

  VE 1 C10 0,23 

      C3 2,55 

      D2 0,00 

        0,02 

    7 C3 0,71 

        0,05 

  Totaal VE   3,56 

  ZP 1 C3 0,00 

        0,01 

  Totaal ZP   0,01 

Totaal 2310u,4010u   4,73 

2330u BW 1   0,10 

    2   0,02 

    5   0,16 

    7   0,17 

    8   0,08 

  Totaal BW   0,52 

  FH 1   0,46 

  Totaal FH   0,46 

  MD 1 C3 0,01 

        0,93 

  Totaal MD   0,94 

  VE 1 C3 0,12 

      C4 0,01 

      D2 0,01 

        0,03 

    7   0,00 

  Totaal VE   0,18 

  ZP 1 C3 0,02 

      C4 0,00 

        2,29 

  Totaal ZP   2,32 

Totaal 2330u     4,42 

Eindtotaal       56,53 

 

 

 

b) Complex van vochtige tot droge heide (4010, 4030) en de slenken in veengronden met vegetatie behorende 

tot het rynchosporion (7150) 

Lage, vochtige delen zijn de groeiplaats van Gewone dopheide, iets hogere delen zijn bedekt met gemengde heide, de 

hogere ruggen met struikheide. De begrenzingen kunnen vaag tot scherp zijn, maar soms vormen schotelvormige 

verhogingen (waarbij niveauverschillen vaak beperkt blijven tot enkele dm), duidelijk afgebakende aggregatiegrenzen. 

Heidevegetaties komen relatief veel voor op het Klein Schietveld. Op het Klein Schietveld zijn grotere oppervlaktes 

vochtige tot natte heidevegetaties (4010) aanwezig dan droge heide (4030), nl. ongeveer 81 ha ten opzichte van 41 

ha. De onderstaande tabel geeft aan in welke beheereenheden van het Klein Schietveld, welke habitattypes voorkomen. 

Het gemengde type (4010u,4030u), al dan niet ten dele verbost, bedekt ongeveer 13 ha.  

Noordatlantische vochtige heide vegetaties met Gewone dophei (Erica tetralix) komen, ongeacht de staat, het vaakst 

voor van de heidetypen. Ongeveer 56 ha van de 81ha vochtige heide op het Klein schietveld is volgens de Habitatkaart 

bestempeld als 4010 of 4010f (‘in goede staat van instandhouding’), terwijl de overige 25 ha als 4010u is gekarteerd 

(gedegradeerd). Van de matig tot sterk gedegradeerde vochtige heidevegetaties (25 ha) werd tijdens de LIFE-

natuurherstelwerkzaamheden 15 ha opengekapt, een kleine 4 ha geplagd en een 2 ha van exoten ontdaan. Deze 

maatregelen situeerden zich voornamelijk in de beheereenheden ‘DU’ (Duinengbied) en ‘VE’ (Vennengebied). Deze 

laatste BHE’s zijn tevens de locaties waar het grootste aandeel van deze vochtige heidevegetaties voorkomen 

(respectievelijk 27 en 44 ha).  

De LSVI beoordeling van de expertgroep voor de vochtige heidevegetaties (HT 4010) is als volgt: 

• Structuur B 

• Verstoring B-C 

• Soorten  C 

• Opp. Fauna A 

De natte heidevegetaties zijn soortenarmer dan die van het Groot Schietveld. Er komt namelijk weinig Beenbreek en 

Klokjesgentiaan voor.  

 

De vegetaties behorende tot het HT 7150, nl. de Slenken in veengronden met vegetaties behorende tot het 

Rhynchosporion, werden bij de vertaling van de BWK naar de habitatkaart mee onder de oppervlakte vochtige heide 

(HT4010) ondergebracht. Het HT 7150 is een pionierstadium in vochtige heidevegetaties, voornamelijk voorkomend op 
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recente plagplekken of in de randzone van de vele vennen. De natuurlijke standplaats zijn plaatsen die door natuurlijke 

waterpeilschommelingen in stand worden gehouden (zoals venoevers). 

De expertgroep is van mening dat dit vegetatietype wel voorkomt op het Klein schietveld, en zelfs in dergelijk belangrijke 

mate dat het tot de essentiële types wordt gereken voor de SBZ Klein en Groot Schietveld. Dit vegetatietype is, zoals 

eerder gezegd, een pioniersvegetatie en kan dan ook relatief snel (enkele jaren) opgaan in de vochtige heidevegetatie 

met oa Gewone dophei, indien de successie niet wordt tegengegaan. Volgens de expertgroep is de LSVI voor dit type 

zoals onderstaand: 

• Structuur B 

• Verstoring B 

• Soorten  B 

• Opp. Fauna B 

 

Overgang naar de droge heide vormt de gemengde heide (op het KSV steeds matig tot sterk gedegradeerde vegetaties). 

Deze overgangen komen voornamelijk voor ter hoogte van de BHE’s ‘BS’ (Bos Spoorweg) 7,9 ha en ‘VH’ (Vuile heide) 

4,8 ha. De droge heidevegetaties (41,31 ha) komen voornamelijk voor ter hoogte van de BHE ‘VL’ (Vliegveld), nl. 24,5 

ha, waarvan het grootste gedeelte gemaaid werd tijdens de LIFE-natuurherstelmaatregelen (maatregel D2). Andere 

BHE’s waar belangrijke oppervlakten droge heidevegetaties aanwezig zijn, zijn ‘VH’ (Vuile heide) en ‘GH’ (grote heide). 

De LSVI beoordeling van de expertgroep voor dit ‘belangrijk’ habitattype is als volgt: 

• Structuur B  

• Verstoring C 

• Soorten  C 

• Opp. Fauna B 

 

Tabel 7 Overzicht en oppervlakte van de voorkomende droge en vochtige heidevegetaties per beheer(sub)eenheid en de 

getroffen LIFE-natuurherstel maatregel. Zie bovenstaande legenda voor verklaring van de gebruikte symbolen voor 

vegetatietypes. 

Habitattype BHE BHSE 
LIFE-
maatregel 

Oppervlakte 
(ha) 

4010 BO 1 C3 0,03 

        0,69 

    2   0,04 

  
Totaal 
BO     0,75 

  BW 6   0,15 

  
Totaal 
BW     0,15 

  DU 2 C3 19,62 

      C4 0,38 

        2,28 

  
Totaal 
DU     22,29 

  VH 1 C3 0,49 

        2,47 

  
Totaal 
VH     2,96 

Totaal 4010       26,15 

4010f BW 2 C3 0,02 

        0,02 

    4   0,00 

  
Totaal 
BW     0,03 

Habitattype BHE BHSE 
LIFE-
maatregel 

Oppervlakte 
(ha) 

  DU 2   0,01 

  
Totaal 
DU     0,01 

  VE 1 C3 19,88 

      C4 1,41 

      D2 0,25 

        7,40 

    2 C3 0,01 

        0,03 

    3 C3 0,00 

        0,06 

    4 C3 0,00 

      C4 0,00 

        0,03 

    5   0,04 

  
Totaal 
VE     29,11 

  WG 1 C3 0,26 

        0,05 

  
Totaal 
WG     0,31 

Totaal 4010f     29,46 
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Habitattype BHE BHSE 
LIFE-
maatregel 

Oppervlakte 
(ha) 

4010u BN 2 C10 0,01 

        0,01 

  
Totaal 
BN     0,01 

  BO 1 C3 0,09 

        0,34 

  
Totaal 
BO     0,42 

  BS 2 C3 0,22 

  
Totaal 
BS     0,22 

  BW 1 C3 0,00 

        0,19 

    2   0,10 

    4   0,01 

    6   0,47 

  
Totaal 
BW     0,77 

  DU 1 C3 0,80 

        0,70 

    2 C3 3,18 

      C4 0,28 

        0,16 

  
Totaal 
DU     5,12 

  VE 1 C10 0,51 

      C3 7,82 

      C4 2,31 

      D2 1,82 

        1,90 

    2   0,28 

    4   0,02 

    5 C3 0,02 

      C4 0,08 

        0,19 

    6 C3 0,02 

        0,12 

  
Totaal 
VE     15,07 

  WG 1 C3 2,84 

      C4 1,24 

        0,06 

  
Totaal 
WG     4,15 

  ZP 1 C3 0,00 

      C4 0,00 

        0,00 

  
Totaal 
ZP     0,00 

Totaal 4010u     25,76 

4010u,4030u BS 1 C3 2,10 

      C4 1,40 

      D2 1,72 

        2,14 

    2 C3 0,01 

      C4 0,00 

Habitattype BHE BHSE 
LIFE-
maatregel 

Oppervlakte 
(ha) 

      D2 0,01 

        0,51 

  
Totaal 
BS     7,90 

  SP 1   0,01 

  
Totaal 
SP     0,01 

  VE 1   0,04 

    5   0,02 

  
Totaal 
VE     0,06 

  VH 1 C3 0,03 

      C4 1,70 

      D2 1,55 

        1,49 

  
Totaal 
VH     4,77 

Totaal 4010u,4030u     12,74 

4030 BW 7   0,10 

  
Totaal 
BW     0,10 

  FH 1   0,08 

  
Totaal 
FH     0,08 

Totaal 4030       0,18 

4030f BO 3 C10 0,00 

    4 C10 0,12 

      C3 0,01 

        0,07 

  
Totaal 
BO     0,20 

  BS 1   0,34 

    2   0,01 

  
Totaal 
BS     0,35 

  FB 1   0,07 

  
Totaal 
FB     0,07 

  GH 1 C10 2,44 

      C3 7,35 

        0,28 

    2   0,23 

  
Totaal 
GH     10,31 

  VA 2 C10 0,39 

        0,01 

  
Totaal 
VA     0,41 

Totaal 4030f     11,33 

4030u BO 1 C3 0,00 

      D2 0,00 

        0,92 

  
Totaal 
BO     0,92 

  BS 1 C3 0,69 

        0,22 

  
Totaal 
BS     0,91 

  DU 2 C3 0,04 
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Habitattype BHE BHSE 
LIFE-
maatregel 

Oppervlakte 
(ha) 

        0,01 

  
Totaal 
DU     0,05 

  VH 1 C3 1,70 

      D2 0,19 

        1,55 

  
Totaal 
VH     3,44 

  VL 1 C3 0,07 

Habitattype BHE BHSE 
LIFE-
maatregel 

Oppervlakte 
(ha) 

      D2 21,21 

        2,58 

    2 C3 0,01 

      D2 0,02 

        0,60 

  
Totaal 
VL     24,49 

Totaal 4030u     29,81 

Eindtotaal       135,44 

 

 

c) Soortenrijke heischrale vegetaties op arme bodems (6230) 

 

De soortenrijke heischrale vegetaties komen op het Klein Schietveld niet in optimale vorm voor. De aanduidingen u bij de 

kartering van de Europese habitats wijzen erop dat matig tot sterk gedegradeerd waren op het moment van de kartering. 

Het maairegime heeft op verschillende plaatsen langs het vliegveld (BHE-code VL) al voor een aanzienlijke verbetering 

en vermoedelijk vergroting van het areaal heischrale vegetaties gezorgd. Beheereenheden met belangrijke potenties of 

zelfs met kensoorten (Tandjesgras) van heischrale vegetaties zijn het Militair kwartier (‘MK’) en Vliegveld (‘VE’-

subeenheid 2). 

Het grootste aandeel soortenrijke heischrale vegetaties komt volgens de kartering voor in de beheereenheden Grote 

Heide en Bos Spoorweg (BHE-code GH, BS)  

Het zuidelijk deel van het vliegveld is grotendeels als struisgrasland (BWK-type: Ha) te typeren, maar met overgangen 

naar droog heischraal grasland (plaatselijk dominantie van Tandjesgras). Het noordelijk deel van het vliegveld 

(‘startbaan’) omvat aanzienlijke oppervlaktes schralere vegetaties: droge heide, natte heide en overgangen naar droog 

en nat heischraal grasland (Tandjesgras, Borstelgras, Heidekartelblad, Hondviooltje). Ook de expertgroep is van mening 

dat de oostelijke en noordelijke zijde van beheereenheid VL tot het habitattype 6230 kunnen gerekend worden. Hun LSVI 

beoordeling voor het Klein schietveld is als volgt: 

• Structuur A-B  

• Verstoring B 

• Soorten  A 

• Opp. Fauna A-B 

Hieraan wordt nog toegevoegd dat de structuur waarschijnlijk goed is en de oppervlakte nodig voor fauna net niet 

gehaald wordt.  

 

Tabel 8 Overzicht en oppervlakte van de voorkomende heischrale graslanden op arme bodems, per beheer(sub)eenheid 

en de getroffen LIFE-natuurherstel maatregel. Zie bovenstaande legenda voor verklaring van de gebruikte symbolen 

voor vegetatietypes. 

Habitattype BHE BHSE 
LIFE-
maatregel 

Oppervlakte 
(ha) 

6230u_ha BO 4 C10 0,02 

      C3 0,03 

      (leeg) 0,04 

  Totaal BO     0,09 

  GH 1 C10 0,00 

      C3 3,86 

      C4 0,67 

      (leeg) 0,97 

    2 C3 0,02 

      (leeg) 0,02 
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  Totaal GH     5,54 

Totaal 6230u_ha     5,63 

Eindtotaal       5,63 

 

 

d) Vennen en andere zoetwatermilieus (3130 en 3160) 

 

De zoetwatermilieus op het Klein Schietveld nemen een aanzienlijke oppervlakte in (ong. 16,7 ha) (zie bijlage 4). Het 

betreft voornamelijk het Vennengebied (VE) en Fort van Brasschaat (FB) die een groot aandeel van deze milieus 

herbergen. Hoewel er bij de eerdere habitatkarteringen (2003) werd aangegeven dat het niet duidelijk is om welk type 

het gaat (cfr. 31xxu), worden de zoetwatermilieus momenteel tot de ‘gh’ categorie gerekend. Decleer et al (2007) geeft 

duidelijk aan dat het Klein Schietveld een belangrijke locatie is in het verspreidingsareaal van het habitattype 3110.  

De wel aanwezige habitattypes 3130 en 3160 komen volgens de habitatkaart slechts in zeer beperkte mate voor op het 

KSV. Deze types zijn allen gelocaliseerd in de BHE ‘VE’ (vennengebied). De meeste vennen aanwezig op het KSV 

worden niet meegerekend tot het HT ‘dystrofe meren en poelen’ (3160) (en ‘oligotrofe tot mesotrofe wateren’) omwille 

van de zeer abstracte aflijning van de types (werkwijze van de G-IHD). Ondanks het feit dat de vennen op het Klein 

schietveld (èn het Groot schietveld) in zekere mate gedegradeerd zijn door verzuring, zijn de potenties voor regeneratie 

via beheer groot en is het vrij evident om deze vegetaties mee te rekenen onder een bepaald HT (vnl. 3160). Deze 

discussie wordt op dit moment gevoerd met de bevoegde instanties. 

De van nature eutrofe meren (gh,3150), goed voor een oppervlak van 3,86 ha, bevinden zich voornamelijk ter hoogte 

van het Fort van Brasschaat. In de gracht rond het fort domineren echter bepaalde exoten (o.a. Grote waternavel en 

Parelvederkruid). Maar anderzijds is/was er een populatie Drijvende waterweegbree (Luronium natans) bekend van de 

fortgracht (Walleyn et al., 2003).  

  

Tabel 9 Overzicht en oppervlakte van de voorkomende zoetwaterhabitats (3130_aom en 3160), per beheer(sub)eenheid 

en de getroffen LIFE-natuurherstel maatregel. Zie bovenstaande legenda voor verklaring van de gebruikte symbolen 

voor vegetatietypes. 

Habitattype BHE BHSE 
LIFE-
maatregel 

Oppervlakte 
(ha) 

3130_aom VE 1 C3 0,11 

      C4 0,01 

      D2 0,03 

  Totaal VE     0,14 

Totaal 3130_aom     0,14 

3160 VE 1 C3 0,00 

       0,28 

  Totaal VE     0,28 

Totaal 
3160       0,28 

Eindtotaal       0,42 

 

 

e) Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten (9190) 

 

De potentiële oude zuurminnende eikenbossen komen verspreid op het Klein Schietveld voor (72 ha). Gezien het 

ouderdomscriterium dat geldt voor de aanduiding van het habitattype worden de vegetaties ondergebracht onder 9190-

doel, teneinde de potenties voor dit type aan te geven. De voornaamste vindplaats is Vagen (BHE-code VA) maar ook 

Bos Noord, Bos Spoorweg en Grote heide bevatten aanzienlijke oppervlakten van dit habitattype. De voornaamste LIFE-
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natuurherstelmaatregel in dit habitat-type was het verwijderen van exoten (maatregel C10 : ca 38,5 ha), vooral 

Amerikaanse vogelkers. 

De expertgroep is van mening dat de LSVI voor dit type als volgt kan worden gedefinieerd: 

• Structuur C 

• Verstoring  

• Soorten  C 

• Opp. Fauna C 

 

Het is overigens merkwaardig dat dit habitattype volgens de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) als 

‘zeer belangrijk’ is aangeduid voor deze speciale beschermingszone (SBZ), terwijl op dit moment (volgens de militaire 

kaarten 1932) slechts een beperkt areaal hiertoe kan gerekend worden en het dus steeds om potenties gaat (cfr 

expertverslag en habitatkaart).  

Tabel 10 Overzicht en oppervlakte van de voorkomende zuurminnende eikenbossen (9190), per beheer(sub)eenheid en 

de getroffen LIFE-natuurherstel maatregel. Zie bovenstaande legenda voor verklaring van de gebruikte symbolen voor 

vegetatietypes. 

 

Habitattype BHE BHSE 
LIFE-
maatregel 

Oppervlakte 
(ha) 

9190_doel BS 1   0,01 

    2 C3 2,40 

      D2 0,09 

        10,60 

  Totaal BS     13,11 

  BV 1 D2 0,10 

        0,01 

  Totaal BV     0,11 

  BW 7   2,04 

    8   2,78 

  
Totaal 
BW     4,82 

  FH 1   1,65 

  Totaal FH     1,65 

  GH 1 C10 0,00 

      C3 2,81 

        4,46 

    2 C10 0,01 

      C3 0,01 

        2,33 

  
Totaal 
GH     9,61 

  KW 1   1,59 

  
Totaal 
KW     1,59 

  MK 1   0,00 

    2   0,00 

  
Totaal 
MK     0,00 

  NP 1   0,01 

  Totaal NP     0,01 

  SP 1   4,02 

  Totaal SP     4,02 

  VA 1 C10 0,00 

        5,92 

    2 C10 2,95 

        0,31 

    3 C10 7,27 

        0,20 

    4 C10 9,27 

        0,16 

    5 C10 5,61 

        0,08 

  Totaal VA     31,75 

  VH 1 C3 0,11 

        5,36 

  Totaal VH     5,47 

  VL 2 D2 0,00 

        0,14 

  Totaal VL     0,14 

  VS 1   0,04 

  Totaal VS     0,04 

  WG 1 C3 0,00 

        0,02 

  
Totaal 
WG     0,02 

Totaal 9190_doel     72,34 

Eindtotaal       72,34 
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2.3.2.4 Beschrijving van de regionaal belangrijke biotopen (rbb) 

 

De Phragmition vegetaties (rbbmr) en vochtige wilgenstruwelen (rbbsf) hebben maar een zeer klein aandeel in de 

oppervlakte van het Klein Schietveld. Het gaat steeds maar over de aanwezigheid op enkele are. De tabel hieronder 

geeft weer in welke beheereenheden ze aangetroffen werden. 

Deze biotopen zijn voor dit gebied dus als niet zo belangrijk te beschouwen (op het Klein schietveld niet van regionaal 

belang). 

Tabel 11 Overzicht en oppervlakte van de voorkomende regionaal belangrijke biotopen, per beheer(sub)eenheid en de 

getroffen LIFE-natuurherstel maatregel. Zie bovenstaande legenda voor verklaring van de gebruikte symbolen voor 

vegetatietypes. 

Regionaal 
belangrijk 
biotoop BHE BHSE 

LIFE-
maatregel 

Oppervlakte 
(ha) 

rbbmr BN 2 C10 0,04 

       0,00 

  Totaal BN     0,04 

  BO 1  0,21 

  Totaal BO     0,21 

  BW 8  0,06 

  Totaal BW     0,06 

Totaal rbbmr     0,31 

rbbsf BO 1  0,25 

  Totaal BO     0,25 

Totaal 
rbbsf       0,25 

Eindtotaal       0,56 

 

 

2.3.2.5 Beschrijving van de vegetaties die niet gekarteerd werden als EU habitattype of regionaal 

belangrijke biotopen (rbb) 

 

De lijst met de voorkomende vegetatietypen (volgens BWK-codering) die geen EU habitat of rbb vormen, is te vinden in 

bijlage 4 omwille van de omvang. De gebieden die als ‘gh’ werden opgenomen bedekken dan ook een aanzienlijke 

oppervlakte van het Klein schietveld (59%).  

De bespreking van deze gebieden beperkt zich dan ook tot de meest waardevolle en opmerkelijkste vegetaties die hierin 

werden opgenomen.  

 

a) Ha-  en Ha 

 

Minder goed ontwikkelde struisgrasvegetaties op zure bodems (Ha-) zijn voornamelijk aanwezig in de beheereenheden 

Sportveld (SV) (3,3ha) en Nato Pijplijn (NP) (1,3ha). Voorts zijn er nog 38 ha zeer goed ontwikkelde struisgrasvegetaties 

met elementen van droge heide te vinden in de beheereenheid Vliegveld (VL). Het zuidelijk deel van het vliegveld is 

grotendeels als struisgrasland (BWK: Ha) te typeren, maar met overgangen naar droog heischraal grasland (Hn), onder 

andere omwille van plaatselijke dominantie van Tandjesgras. Het noordelijk deel van het vliegveld (‘startbaan’) omvat 

aanzienlijk schralere vegetaties: droge heide, natte heide en overgangen naar droog en nat heischraal grasland 

(Tandjesgras, Borstelgras, Heidekartelblad).  
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b)   Hp en hp* 

Beheereenheid hp hp* 

Besterveld  8,7 ha 15,3 ha 

 

De graslanden in deelgebied Besterveld zijn via natuurherstelmaatregelen inmiddels sterk opgewaardeerd en kunnen 

allen tot Hp* gerekend worden. 

 

c) ppmb en ppmh 

Grove dennenbossen met een goed ontwikkelde struiklaag en nevenetage van voornamelijk Berk maar ook Eik  of 

grasvegetatie (voornamelijk Pijpestrootje) zijn veelvuldig aanwezig op het Klein Schietveld. Deze BWK-codes werden 

toegekend aan samen 180 ha bosgebied. 

  

d) qb en qb- 

Een 100 tal ha eikenberkenbos (qb en qb-) werd niet opgenomen als habitattype 9190. Voornamelijk in de 

Beheereenheid Bos Oost bevindt zich een redelijk areaal eiken-berkenbos (37,7 ha qb). Het betreft voornamelijk de 

eikenberkenbossen langs de Essensteenweg. Danzij de grootschalige exotenbestijding die in de bossen van het Klein 

Schietveld heeft plaatsgegrepen, zijn de potenties aanzienlijk verbeterd voor de ontwikkeling tot waardevol 

Eikenberkenbos. 

 

2.3.2.6 Opmaak van een vlakdekkende ‘vegetatiekaart’ 

 

Met het oog op de evaluatie van de gewenste doelstellingen op Europees niveau, worden de vegetaties in het 

beheerplan weergegeven in de vorm van Europese habitattypes (versie 5.2) (zie Kaart 2.13). Deze kaart is tot stand 

gekomen door een omzetting van de Biologische WaarderingsKaart (BWK) naar Europese habitattypes en gedeeltelijke 

directe kartering van Europese habitattypes in NATURA2000-gebieden (Paelinckx et al., 2007). 

Voor de zones die actueel niet tot een bepaald Europees habitat kunnen gerekend worden, is de bovenstaande kaart 

aangevuld met: 

• de code Hab 2 van de habitatkaart: geeft Europese habitats of regionaal belangrijke biotopen (rbb) die in 

potentie aanwezig zijn of waarvan elementen voorkomen; 

• de eenheden van de Biologische Waarderingskaart (versie 2) (BWK) (zie Kaart 2.14).  

Sinds de start van het LIFE-project “geïntegreerd natuurherstel op de militaire NATURA-2000 gebieden” zijn er tal 

van beheerwerken uitgevoerd met als doel bepaalde typische vegetatietypen te herstellen. Omdat met de meeste LIFE-

maatregelen de successie sterk is teruggezet, zal de vegetatie die hier de komende jaren tot ontwikkeling komt, vaak 

niet meer in overeenstemming zijn met deze die de kaart met de Europese habitattypes / BWK-codes weergeeft. 

Daardoor was het noodzakelijk om de Europese habitatkaart te actualiseren voor de situatie na de LIFE-

natuurherstelmaatregelen.  

De te verwachten vegetatie ter hoogte van de uitgevoerde LIFE-werkzaamheden is ingeschat op basis van: 

� De abiotische omstandigheden 

� Het huidige vegetatietype 

� Het type LIFE-maatregel dat is uitgevoerd 

� De omliggende Europese habitattypes 
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Onvermijdelijk gaat deze inschatting van de vegetatieontwikkeling na de LIFE-ingrepen met onzekerheid gepaard. 

Daarom werden deze vegetaties voorlopig mee geklasseerd onder de “zwak ontwikkelde” vormen van Europese 

habitattypes (gearceerd op de kaart). Naar het beheer toe zal deze groep van vegetaties immers een hoge prioriteit 

kennen, hetzij wat het beheer betreft, hetzij wat monitoring betreft (om de vegetatieontwikkeling na de LIFE-

herstelmaatregelen op te volgen en eventueel tijdig bij te sturen). 

De aangepaste habitat- en vegetatiekaart (zie Kaart 2.16) wordt als basis gebruikt om de beheermaatregelen uit te 

tekenen. Een verklaring van de codes van de Europese habitats, Regionaal belangrijke biotopen (RBB) en BWK-

vegetaties is terug te vinden in de legende van de Kaart. 

Deze kaart is een goede leidraad om het beheer uit te stippelen, maar voor bepaalde zones geen adequate weergave 

van de huidige situatie (wegens het gebruik van de kolom Hab 2 van de Habitatkaart die elementen van rbb / Eur. 

Habitats weergeeft).  

 

 

Foto 2: Mooi ontwikkelde psammofiele heide (2310) en op achtergrond jong Eikenberkenbos (9190_doel) in BE Franse 

heide. 8 september 2009. 
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2.3.2.7 Opmerkelijke plantensoorten in het Klein Schietveld 

 

Het voorkomen van enkele bijzondere plantensoorten wordt weergegeven op Kaart 2.17 en hieronder besproken.  

Grote wolfsklauw (Lycopodium clavatum) is momenteel nog van 1 locatie in het Klein schietveld bekend, in 

beheereenheid Vagen, nabij de Essensesteenweg. Daar komt de soort anno 2009 nog over meerdere vierkante m 

vlakdekkend voor, weliswaar ‘overgroeid’ door een tapijt Bochtige smele. 

Volgens Weeda et al. (1995) groeit de soort op beschutte, meestal licht beschaduwde plekken, waar nooit water blijft 

staan, maar die ook niet sterk uitdrogen. Vooral op noordhellingen in stuifzandgebieden, vaak in open grazige 

heidevegetatie met ijl groeiende Grove dennen. Dikwijls op enigszins gestoorde plekken: aan zandwallen, langs 

karresporen, in grindgroeven. Branden van heide verdraagt de plant niet.  

Van Landuyt et al. (2006) noemen Grote wolfsklauw een pionier van droge, voedselarme, zure zandgronden. De meeste 

Vlaamse vindplaatsen situeren zich op droge stuifduinen met een open heidevegetatie, maar er zijn ook locaties in 

halfopen eikenberkenbos of open dennenbos. 

De soort is in Vlaanderen zeer zeldzaam en de weinige populaties die resten zijn vaak klein. 

De betekenis van de populatie in het Klein schietveld is dus op Vlaams niveau belangrijk. 

 

 

Foto 3: Zieltogende populatie Grote wolfsklauw in BE Vagen. Voor zulk een zeldzame soort is gericht beheer aan de 

orde. Kale, open bodem creëeren vlakbij de groeiplaats en heideherstel in de directe omgeving wordt voorgesteld in 

voorliggend beheerplan. 28 augustus 2009. 
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Moeraswolfsklauw (Lycopodium inundatum) is minder zeldzaam in Vlaanderen dan zijn net besproken verwant, maar 

kende toch een sterke achteruitgang. Een opmerkelijke nieuwe vindplaats (in augustus 2009) op het Klein schietveld is 

een grote plagplaats (van ca. 2005) in het zuidwesten, tussen Besterveld en Fort van Brasschaat.   

 

Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) komt slechts lokaal voor op het Klein schietveld, op 3 plaatsen. De grootste 

vindplaats anno 2009 situeert zich aan weerszijden van een diepe sleuf in het noordelijk deel van het vennengebied. Ook 

op een grote plagplaats aan de ‘Hertenbunker’ staat de soort. 

Er zijn waarnemingen van ca. 20 jaar geleden van heide nabij het Besterveld. Daar is in het najaar van 2009 geplagd.  

Het zaad van Klokjesgentiaan is maar 1 jaar (soms 3 jaar) kiemkrachtig. Door deze beperkte vitaliteit hoef je geen 

rekening te houden met een zogenaamde zaadbank van klokjesgentianen (Wallis de Vries 2007). 

Klokjesgentianen kunnen onder sterk zure omstandigheden groeien, maar zoeken in heide wel de naar verhouding minst 

voedselarme plaatsen op. Dit zijn plekken waar versterkte mineralisatie plaatsvindt, zoals afgeplagde stukken en randen 

van paden en karresporen, waar licht en/of betreding de humusafbraak stimuleren (Weeda et al., 1995). 

 

Beenbreek (Narthecium ossifragum) is in augustus 2009 ‘herontdekt’ op het Klein schietveld door G. Bulteel. De soort 

komt er in het vennengebied voor over een oppervlakte van enkele m
2
.  

 

Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) is veel zeldzamer dan zijn verwant Veenpluis (E. angustifolium), die nog 

talrijk voorkomt in het vennengebied op het KS. De soort groeit in dichte pollen of horsten, in tegenstelling tot Veenpluis.  

Het is een typische hoogveenplant, gespecialiseerd in het groeien in sterk zuur en basenarm milieu. Het wordt 

begunstigd door waterstandwisselingen en kan een tijdje standhouden onder halfschaduw (Weeda et al., 1995).  

Eenarig wollegras is recent ontdekt in het westelijk deel van het Klein schietveld, ten zuiden van de Franse heide, en 

wordt nog niet vermeld in de plantenatlas van Van Landuyt et al. (2006). De auteurs vermelden recente (sinds 1972) 

vondsten in 14 hokken (van 4x4 km) in Vlaanderen, wat illustreert dat het hier een zeer zeldzame soort betreft.  

Het deelgebied waar Eenarig wollegras voorkomt is naar deze soort genoemd.  

 

Grondster (Illecebrum verticillatum) is in Vlaanderen een zeldzaam en in voorkomen sterk achteruitgaand plantje (De 

Blust in Van Landuyt et al., 2006). Op het Klein (en nog meer op het Groot) schietveld is de soort plaatselijk talrijk. Ze 

groeit er in een zeer specifiek milieu: op de vele paden die doorheen het centraal duinengebied (en in mindere mate 

vennengebied) lopen, zijn vele laagtes waar een deel van het jaar water stagneert en nadien droogvallen. Daar komt de 

soort talrijk voor.  

Grondster is sterk afgenomen in Vlaanderen door verdroging (en ontginning) van (natte) heide en door het verharden 

van de paden waarop ze groeit. De soort kan ook verdwijnen door dichtgroeien van de vindplaatsen.  

 

Drijvende waterweegbree (Luronium natans) is wellicht dé belangrijkste soort in het gebied. De soort is opgenomen in 

bijlage II van de Habitatrichtlijn en Europees bedreigd.  

Er zou een goede populatie van deze waterplant bekend zijn van de fortgracht (Walleyn et al., 2003). De vraag is of deze 

soort anno 2009 nog standhoudt onder de overweldigende dominantie van de exoot Parelvederkruid. 

 

Andere uitgesproken zeldzame plantensoorten die volgens Walleyn et al. (2003) recent nog waargenomen zijn in het 

Klein schietveld zijn Slijkgroen (Limosella aquatica) en Eekhoorngras (Vulpia bromoides).  

Slijkgroen is op 9 september 2008 nog waargenomen in een tijdelijke waterplas door Lemouche et al. (2009).  

 

Op het vliegveld komen tal van bijzondere graslandplanten voor. Hiervan zijn heel wat soorten kenmerkend voor 

heischraal grasland, met als meest bijzondere Hondsviooltje (Viola canina), dat lokaal frequent voorkomt, 



 52/212 08/006036 

Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), dat plaatselijk langs de oostzijde van de startbaan groeit, (Stijve ?) ogentroost 

(Euphrasia species).   

 

De fraaie, doch vorstgevoelige struik Gaspeldoorn (Ulex europaeus) komt op meerdere plaatsen voor, onder andere 

langs de oostrand van het vliegveld. 

Qua bosplanten is het voorkomen van Grote keverorchis (Listera ovata) vermeldenswaard.  

 

In Vlaanderen met uitsterven bedreigde soorten als Veenmosorchis (Hammarbya paludosa), Riempjes (Corrigiola 

litoralis) en Waterlobelia (Lobelia dortmanna) zijn reeds lang uit het Klein schietveld verdwenen. 

 

 

 

 

Foto 4: de fraaie Grondster komt in het KS nog talrijk voor op paden, vooral in het duinengebied. Periodiek natte (maar 

droogvallende) plaatsen herbergen de grootste populaties. Op deze foto samen met een polletje Buntgras. 28/08/2009. 
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Volgende soorten die in Vlaanderen beschermd zijn volgens de bepalingen van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (soortenbesluit), komen voor op het 

Klein Schietveld: 

� Gewone dopheide (Erica tetralix), Wolfsklauwen (Lycopodiaceae), orchideeën (Epipactis- en 

Dactylorhiza-soorten), Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), zonnedauw-soorten 

(Drosera spp.), duizendguldenkruiden (Centaurium spp.), Koningsvaren (Osmunda regalis), 

diverse rendiermossen (Cladonia spp.) en veenmossen (Sphagnum spp.): deze soorten zijn 

opgenomen in categorie 1 van Bijlage 1 van het soortenbesluit. 

� Drijvende waterweegbree (Luronium natans): deze soort is opgenomen in categorie 3 van 

Bijlage 1 van het soortenbesluit. 

 

Het is verboden specimens van deze soorten opzettelijk
1
 te plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen, vernielen 

of te verplanten, met uitzondering van beheerwerkzaamheden die de staat van instandhouding van de populaties 

niet negatief beïnvloeden. Voor de soorten van categorie 1 geldt deze verbodsbepaling echter niet indien de handeling 

strookt met de planologische bestemming van het perceel. Voor Drijvende waterweegbree is het beschermingsregime 

strenger: de bescherming geldt overheen alle planologische bestemmingen en afwijkingen zijn slechts mogelijk in een 

kleiner aantal gevallen. 

Bovendien is ook het bezit, vervoer, de verhandeling, het ruilen of te koop aanbieden van specimens van deze soorten 

verboden. Tot slot is het ook verboden deze soorten opzettelijk te introduceren in het wild, tenzij via 

soortbeschermingsplannen. 

De beschermingsbepalingen die van toepassing zijn op specimens van deze plantensoort gelden ongeacht de 

levensfase waarin die specimens zich bevinden. 

 

 

2.3.2.8 Blad- en levermossen 

Een verslag van Lemouche et al. (2009) vermeldt het voorkomen van 32 soorten Blad- en levermossen tijdens een 

excursie. De meest bijzondere soort op deze lijst is Gewoon bronmos (Fontinalis antipyretica). 

Grof goudkorreltjesmos (Fossombronia foveolata) is een levermos dat door hen regelmatig gevonden werd op 

plagplaatsen. 

 

 

2.3.2.9 Fungi 

 

Het Klein schietveld is enkele keren onderzocht op paddestoelen door Arlette Lemouche, Staf Brusseleers e. a. We 

ontvingen een jaarverslag van 2008 (Lemouche et al. 2009). 

Interessant is het voorkomen van diverse soorten amanieten (Amanita spp.), russula’ s (Russula spp.), boleten (diverse 

genera), gordijnzwammen (Cortinarius spp.) en melkzwammen (Lactarius spp.). Dit zijn ectomycorrhizavormers, soorten 

die in symbiose met bepaalde boomsoorten leven. Deze groep gaat sterk achteruit in grote delen van Vlaanderen. 

 

Een andere bijzondere groep paddestoelen zijn bepaalde groepen graslandpaddestoelen. Hiervan zijn een aantal relatief 

algemene soorten als Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica), Papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina) en 

                                                           

1
 Een handeling wordt onder meer geacht onopzettelijk te zijn wanneer de verantwoordelijke voor deze 

handeling niet wist en redelijkerwijze niet hoorde te weten dat deze handeling kon leiden tot de negatieve 
gevolgen voor specimens van deze beschermde soort. 
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Rupsendoder (Cordyceps militaris) aangetroffen. Het Papegaaizwammetje is in de Rode lijst van Walleyn & Verbeken 

(2000) als ‘kwetsbaar’ opgenomen.  

Doorgedreven onderzoek naar graslandpaddestoelen op het vliegveld zou wel eens tal van bijzondere soorten 

wasplaten, knotszwammen en aardtongen kunnen opleveren, zoals elders in Vlaanderen recent is aangetoond (Steeman 

et al., 2008).  

 

Overige vermeldenswaardige soorten zijn Roze spijkerzwam (Gomphidius roseus) en Zadelkluifzwam (Helvella 

ephippium). Eerstgenoemde groeit samen met Koeienboleet (Suillus bovinus) waarop het mycelium van de Roze 

spijkerzwam parasiteert.  

De Okerkleurige vezeltruffel (Rhizopogon luteolus) is een mycorrhizasymbiont van Den op droge voedselarme, zure 

zandgrond met weinig strooisel, vaak bij jonge bomen. Op het Klein schietveld is de soort vooral te vinden op de 

zandwegen bij Vliegden.  
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2.3.3 FAUNA 

Er vond in het verleden heel wat onderzoek plaats naar fauna in het Klein schietveld, evenwel minder dan op het Groot 

schietveld. 

We bespreken de bestaande gegevens uit de diverse rapporten, aangevuld met de gegevens uit de Vlaamse 

databanken die per taxonomische groep worden bijgehouden. 

� De gegevens van dagvlinders zijn opgevraagd bij Dirk Maes (INBO, Vlaamse Vlinderwerkgroep); 

� De gegevens van libellen zijn opgevraagd bij Geert De Knijf (INBO, Libellenvereniging Vlaanderen); 

� De gegevens van sprinkhanen zijn opgevraagd bij Tim Adriaens (INBO, Saltabel, de Belgische 

Sprinkhanenwerkgroep); 

� De gegevens van lieveheersbeesten zijn opgevraagd bij Tim Adriaens (INBO, Coccinula). 

 

We voerden zelf ook heel wat onderzoek uit, met name naar amfibieën (via fuiken), libellen, sprinkhanen, spinnen, 

loopkevers en mieren. Dit met de bedoeling specifieke lacunes in te vullen. Onze veldwaarnemingen van fauna zijn 

opgenomen in Bijlage 2.3.3.1.  

 

2.3.3.1 Avifauna 

 

1. Overzicht van de broedvogels  

De avifauna is zeer goed gedocumenteerd via jaarverslagen (Berkvens et al. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005; Voet, 

2008). Hoewel in de meeste rapporten de nadruk duidelijk op het Groot schietveld ligt, beschikken we over volledige 

broedvogelkarteringen van het Klein Schietveld voor de jaren 2000 en 2005. De gegevens voor de overige jaren zijn 

eerder fragmentair of gericht op bijzondere soorten, waardoor voor die soorten wel interessante tijdsreeksen beschikbaar 

zijn. 

Onderstaande tabel synthetiseert de gegevens van de volledige karteringen, maar we verwijzen naar de geciteerde 

rapporten voor meer info. Vooral Berkvens et al. (2006) geven veel info omtrent broedsucces, trend, …. 

 

Tabel 12: Overzicht van de broedvogels en hun aantallen op het Klein schietveld in 2000 en 2005 

 

Vogelsoort Status  # terr. / bp 

2000 

# terr. / bp 

2005 

Opmerkingen 

Dodaars  5 – 6 9 - 11 Soort neemt toe 

Fuut   / Vroeger 1 broedpaar aan Fort Brasschaat 

Canadese gans exoot  2 Eerste broedgeval in 2002 

Wintertaling  4 – 5 5 Veel in natte jaren 2001 (15-16) en 2002 (13-15). 

Wilde eend  30 – 35 35 - 40  

Kuifeend  5 – 6  5 – 6 Topjaren waren 2001 en 2002 (telkens 8-9 



 56/212 08/006036 

broedparen). 

Wespendief VRL  1  

Havik  2 1- 2 1 geslaagd broedgeval in 2008 

Sperwer  1 3 1999 : 2 broedparen: 2008: 1 bp 

Buizerd  1 – 2 4  

Torenvalk   1 ? Frequent in omgeving kazerne 

Fazant    Niet geïnventariseerd; waarschijnlijk (zeer) weinig 

Waterral   1 2 territoria/1 broedbewijs in 2005; nieuwe broedvogel ! 

Waterhoen  4 5-6 Alleen in natte jaren meer broedparen (12 in 2001) 

Meerkoet  3-4 3 Enkel op fortgracht Brasschaat in 2005; Talrijker in 

natte jaren (o.a. 10 territoria in 2002) 

Kievit  5 5 Jaarlijks broedpogingen op vliegveld maar laag/geen 

broedsucces wegens frequente verstoring (vooral 

maaien) 

Wulp  2 0 Laatste jaren geregeld zingend maar geen territorium. 

Laatste broedgeval in 2001 

Holenduif  >10 >3-6 Onbekend aantal op Fort van Brasschaat, in 2005 

opvallend weinig in de bossen (3-6), minder dan in 

2000. 

Houtduif    Niet geteld. Algemeen in de bossen.  

Turkse tortel    Broedt in bebouwde omgeving 

Zomertortel RL: B  / Verdwenen als broedvogel 

Koekoek RL: A 3 3-4 Precieze aantallen moeilijk interpreteerbaar 

Kerkuil  1 1 Broedt in oude militaire loods; vroeger, vb. in 2000, 

2001 en 2003 broedgeval in Fort van Brasschaat 

Steenuil   1  
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Bosuil   1  

Ransuil  0-3 3 2008: 2 bp 

Nachtzwaluw VRL 

RL: K 

2 6-7 Recente toename ! 

IJsvogel VRL  / Enkel in 1999 (gelukt) broedgeval aan fortgracht 

Groene specht  4 4-5 Precieze aantallen moeilijk interpreteerbaar 

Zwarte specht VRL 2 2-3  

Grote bonte specht  39 54-63 Verrassend talrijk in de bossen en beboste heide 

Kleine bonte specht  1 3 2008: 1 bp 

Boomleeuwerik VRL 

RL: K 

13 12 Stabiele aantallen 

Boompieper RL: B 79 103 Belangrijke aantallen ! 

Witte kwikstaart   2  

Winterkoning    Niet geteld. Algemeen in de bossen. 

Heggemus   7 – 8 Lastig te tellen soort; zingt overdag bijna niet. 

Roodborst    Niet geteld. Talrijk in de bossen en beboste heide. 

Nachtegaal RL: K   in 1999-2001 nog 3-4 zangposten 

Zwarte roodstaart   2  

Gekraagde 

roodstaart 

RL: K 31 44-46 Belangrijke aantallen ! 

Roodborsttapuit  18 23-24 Slechts 11-13 terr. in de periode 1999-2002 

(uitgezonderd 18 in 2000). Sterke toename! 

Merel   >94 – 96 terr;  

Zanglijster  9 17 - 18 Moeilijk te tellen; zingt op KSV bijna niet overdag 
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Grote lijster  15 10 Relatief hoge aantallen, mogelijk te verklaren door 

aanwezigheid van goed foerageergebied vliegveld 

Bosrietzanger  1 ? /  

Grasmus  4 /  

Tuinfluiter  >42 53 Grotendeels beperkt tot het zuidelijk deel 

Zwartkop  >54 75-79  

Fluiter  10 1 13 territoria in 1999, 6 in 2001; opnieuw 6 – 7 in 2008 

Tjiftjaf  76 109 - 112  

Fitis  131 133 - 136  

Goudhaantje  11 13 23 in 2001. Telling 2005 mogelijk te laag. Vroege 

ochtendzanger. 

Grauwe 

vliegenvanger 

 / 1 Nest in holte van Beuk in 2005. Recente gegevens 

waren van KSV niet bekend 

Bonte 

vliegenvanger 

 4 3-5 9 in 2001. Lage dichtheid door vrijwel ontbreken van 

nestkasten (cfr. Gekraagde Roodstaart). 

Staartmees  8 7 – 9 Lastig te tellen soort door verplaatsingen van 

broedvogels met uitgevlogen jongen 

Matkop RL: K 5 9 - 11 Lastig te tellen soort 

Kuifmees  24 53 - 57  

Zwarte mees  11 18 - 24 Lastig te tellen soort, zingt op KSV overdag zeer weinig 

Pimpelmees    Niet geteld. Algemeen. 

Koolmees    Niet geteld. Algemeen. 

Boomklever  14 29  

Boomkruiper  19 34 - 38  

Wielewaal RL: B 1 0 Verdwenen als broedvogel 
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Gaai  >12 30 - 35 Lastig te tellen. Hoge dichtheid in de bossen. 

Ekster  4-5 4-5 Omgeving kazerne 

Kauw    onbekend aantal op Fort Brasschaat en kazerne-

omgeving, opvallend weinig in bos (natuurlijke holten) 

Zwarte kraai   15 - 19  

Spreeuw  6 6 – 7  

Huismus RL: A  ? Wellicht in kazerne-omgeving 

Vink    Niet geteld. Vrij talrijk in bossen en beboste heide. 

Kneu RL: A   Eenmalige waarneming in 2005. Kneu is vermoedelijk 

al sinds de 80-er jaren geen broedvogel meer 

Kruisbek  1? 1?  

Goudvink  RL: B  2 laatste melding dateerde van 1991 (4 territoria). 

Rietgors RL: B  3 Na jaren afwezigheid terug op KSV in 2001 en 2002, 

resp. 4 en 2 zangposten. Slechts 1 in 2008. 

 

In 2005 kwamen er ongeveer 65 broedvogels waarschijnlijk of zeker tot broeden in het Klein schietveld, waarvan 59 in 

‘natuurlijke biotopen’ en 6 in de militaire gebouwen. 

 

Drie van de jaarlijkse broedvogels zijn opgenomen in de Europese Vogelrichtlijn (VRL Bijlage I): Nachtzwaluw, 

Boomleeuwerik en Zwarte Specht. Een vierde vogelrichtlijnsoort, de Wespendief, is een waarschijnlijke broedvogel. 

Negen van de broedvogels op het Klein Schietveld zijn opgenomen in de Rode Lijst van de Vlaamse Broedvogels 

(Devos et al. In Vermeersch et al. 2004):  

• Bedreigd: Boompieper, Goudvink en Rietgors;  

• Kwetsbaar: Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Gekraagde roodstaart en Matkop;  

• Achteruitgaand: Koekoek; 

• Onvoldoende gekend: Kruisbek 

 

Belangrijk is dat een aantal van de belangrijkste huidige broedvogels een stabiele tot positieve trend vertonen. Dit geldt 

voor Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper, Gekraagde Roodstaart en Roodborsttapuit.  

Een andere opmerkelijke trend van de voorbije decennia is dat zich in de bossen van het Klein Schietveld een rijke 

vogelgemeenschap ontwikkeld heeft. 

Tegenover deze positieve trends staat dat enkele van bijzondere broedvogels van weleer uit het Klein Schietveld 

verdwenen zijn. Bulteel et al. (2001) vermelden onder andere Geoorde fuut, Boomvalk, Grutto, Tureluur, Kokmeeuw (tot 
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150 bp), Zwarte stern (vrijwel jaarlijks tot 1970), Draaihals (1-3 tot 1966, laatste in 1968), Duinpieper (laatste in 1965), 

Gele kwikstaart, Tapuit, Sprinkhaanzanger, Grauwe klauwier, Klapekster (1-3 tot zestiger jaren), Geelgors en als meest 

bekende het Korhoen (laatste broedbewijs 1967). De onderlijnde soorten zijn inmiddels zelfs (zo goed als) uit 

Vlaanderen verdwenen als (regelmatige) broedvogel.  

Recenter (jaren 90) verdween ook Wulp als broedvogel, terwijl in 1961 – 1967 nog 10 – 12 territoria aanwezig waren, 

vooral in het noordelijk vennengebied. 

 

Onderstaande tabel toont voor een selectie aan soorten een meer gedetailleerde evolutie in de periode 1999 – 2008 

(overgenomen uit Voet, 2008).  

 

Soort 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 

Dodaars 7-8 5-6 10-12 12-13 7 9-11 7 7-9 10 

Wintertaling 5 4-5 15-16 13-15 4-5 5 2-3 7 6 

Kuifeend 4-5 2-3 8-9 8-9 4 5-6 3-4 7-8 6-7 

Nachtzwaluw 0 ? 2 1 1 / 6-7 6 9-10 7-8 

Boomleeuwerik 13 13 12-13 14 / 12 10-11 12 13-14 

Boompieper 76 79 88 / / 103 / / / 

Gekraagde roodstaart >25 31 44 / / 44-46 / / / 

Roodborsttapuit 13 18 12 11 24 23-24 23 25 25-26 

Rietgors 0 0 4 2 / 3 4 3 1 

Tabel 13: Gedetailleerde evolutie van de aantallen van bepaalde broedvogels in de periode 1999 - 

2008 (naar Voet, 2008) 

 

2. Bespreking van enkele bijzondere soorten 

We overlopen eerst de Vogelrichtlijnsoorten, dan een aantal Rode-lijstsoorten.  

Kaart 2.18 situeert de zangposten van Nachtzwaluw en Boomleeuwerik van 2008 op het Klein schietveld.   

 

De Boomleeuwerik (Lullula arborea) is in Vlaanderen als broedvogel momenteel vrijwel beperkt tot de Kempen. Daar is 

de populatie voor de periode 2000- 2002 geschat op een 600tal broedparen, met de hoogste dichtheden in Limburgse 

heidegebieden en de Kalmthoutse heide (50 broedparen) (Beyen in Vermeersch et al., 2004).  

De Boomleeuwerik verkiest droge heide mét aanwezigheid van verspreide bomen én kale zandige plekjes. 

Beheermaatregelen als plaggen, begrazing en het openkappen van verboste heide, uiteraard buiten het broedseizoen, 

hebben een positief effect door het creëren van openheid. Het optreden van grote heidebranden kan een gunstig effect 

hebben. In 1999, drie jaar na de grote heidebrand van 1996, zijn er 47 broedparen genoteerd in de Kalmthoutse heide 

vergeleken met 25 in 1995 (Van Hecke & Leysen, 2000). Het is tegenwoordig echter zo dat Pijpestro sterk toeneemt na 

branden en dat is op termijn zeker sterk negatief voor soorten van open bodems als Boomleeuwerik. Het is cruciaal dat 

kort na brandbeheer intensieve stootbegrazing met schapen wordt uitgevoerd.  

Sinds 1999 is de populatie Boomleeuwerik op het Klein Schietveld stabiel te noemen, met jaarlijks 12-13 paren en max. 

14 in 2002. Dit aantal is volgens Berkvens et al. (2006) hoog in verhouding tot de relatief beperkte oppervlakte 

leefgebied. Tweede helft van de jaren 80 kende de soort haar dieptepunt in het gebied en ontbrak ze als broedvogel.  

 

De Vlaamse populatie Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) bedraagt 500 – 550 broedparen (Gabriëls in Vermeersch 

et al., 2004). De soort is vrijwel beperkt tot de Kempen en het overgrote deel van de broedparen situeert zich in Limburg 

(vb. Militair domein Schietveld Helchteren : 82 territoria; Pijnven in Hechtel-Eksel: 59 territoria). In de provincie 

Antwerpen situeert zich een belangrijk bolwerk op de Kalmthoutse heide met kleinere populaties in omliggende 

gebieden. 
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De Nachtzwaluw verkiest in de meeste gebieden gelijkaardige broedplaatsen als de Boomleeuwerik, maar neemt 

genoegen met kleinere open plekken. Door zijn sterke gebondenheid aan zandige paden is de soort gevoelig voor 

verstoring door intensieve recreatie. 

Het Klein schietveld is duidelijk een belangrijk gebied voor de Nachtzwaluw ! In 2008 waren er 5 zangposten in het 

centraal duinengebied, tegenover maar 2-3 in 2005. Uitgebreide beheerswerken in het kader van LIFE DANAH hebben 

deze evolutie kennelijk gunstig beïnvloed (Voet, 2008). Voorts komt de soort ook in de Franse heide voor.  

 

De Zwarte specht (Dryocopus martius) is een mooie, grote specht met luide en opvallende roep die anno 2009 in 

Vlaanderen niet bedreigd is en verspreid over de hele Kempen voorkomt, evenals in de grotere oude bossen in de 

leemstreek.  

Anno 2008 waren een drietal territoria Zwarte specht aanwezig op het Klein schietveld. 

 

De Wespendief (Pernis apivorus) wordt tijdens het broedseizoen geregeld waargenomen in het Klein schietveld en 

broedt in het gebied of in de directe omgeving. Het nest vinden van deze mysterieuze vogel is uiterst lastig. De hoogste 

dichtheden in Vlaanderen worden bereikt in NO-Limburg, in het Stamprooierbroek, in oude eikenbossen in vochtige 

gebieden. Deze prooivogel graaft wespennesten uit als voedsel voor zijn jongen. 

 

Het areaal van de Boompieper (Anthus trivialis) krimpt in Vlaanderen in en de soort komt vooral nog in de Kempen voor. 

De Vlaamse populatie wordt op 1900 – 2800 broedparen geschat. De resterende heidegebieden en militaire domeinen 

rond Antwerpen en op het Kempens plateau in Limburg vormen de absolute bolwerken en de soort houdt er plaatselijk 

zeer goed stand. Zo nam het aantal broedparen op de Kalmthoutse heide toe van 67 broedparen in 1976 – 1980 tot 111 

in 1999. De grote heidebrand van 1996 heeft hier mogelijk toe bijgedragen (Van Hecke & Leysen, 2000).  

In het Klein schietveld komt een bijzonder goede populatie voor en is de soort toegenomen van 79 territoria in 2000 tot 

103 territoria in 2005 (Berkvens et al., 2006). 

Ongeveer de helft van deze populatie situeert zich in het centraal heide- en vennengebied, de overige in de randzones.  

De vestiging aan de rand van de weilanden van Besterveld (nabij spoorweg) is recent (4 paren in 2005, geen in 2001). 

De gemiddelde dichtheid, berekend op potentieel beschikbare broedoppervlakte (ca. 250 ha), is hoog: 41,2 paren per 

100 ha. Voor heideterreinen in Drenthe geven van den Brink et al. (1996) maxima van 30 paren per 100 ha. , met 

"uitschieters" tot 41 paren per 100 ha.  

 

De Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) is een typische ‘bosrandsoort’. De soort kende een sterke 

achteruitgang in Vlaanderen. De soort komt vooral voor in de Kempen (circa 70% van de populatie) en zandig 

Vlaanderen (circa 20%). Open, lichtrijke naald- en loofbossen worden verkozen, evenals de overgangen van deze 

bossen naar open terrein (heide, schraal grasland).  

In 2005 zijn 44-46 territoria geteld op het Klein schietveld, en de aantallen worden geraamd op ca. 50. De soort is 

aanwezig in alle sectoren, maar met opmerkelijk lage aantallen (1 terr.) in het noordwestelijk bosgebied. De soort is 

toegenomen in het KS. In 1991 zijn er 22 territoria geteld. 

Door het vrijwel ontbreken van nestkasten is de soort aangewezen op natuurlijke boomholten, wat niet verhindert dat, 

evenals voor mezen opmerkelijk hoge dichtheden bereikt worden ! De reden is (onder meer) het voorkomen van vele 

dode bomen (vooral berk) op het Klein schietveld. Bijkomend plaatsen van nestkasten lijkt dus niet nodig. 

 

De Matkop (Parus montanus) verkiest (jonge, vochtige) Wilgen-, Berken- en Elzenbossen met een groot aandeel dood 

hout, waarin ze – in tegenstelling tot andere mezen – zelf een nestholte uithakken (zacht hout nodig!). Ook in oudere 

dennenbossen komen ze graag voor. Het is een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen, die echter een aanzienlijke 

achteruitgang heeft doorgemaakt in de voorbije decennia (Vermeersch et al., 2004). Het ouder worden van 
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naaldhoutbestanden en het laten liggen van (staand én liggend) dood hout kan wellicht op termijn voor lichte toename 

van de aantallen Matkop zorgen in het studiegebied.  

 

De Wielewaal (Oriolus oriolus) houdt van bossen met een groot bladvolume en dicht bladerdek. Oude Eiken-

Essenbossen in riviervalleien, (Elzen)broekbossen, Eiken-Berkenbossen en Eiken-Haagbeukenbossen worden 

bewoond. In Vlaanderen heeft de soort een opmerkelijke voorkeur voor populierenaanplantingen. Het is niet duidelijk 

waarom de soort zo afneemt in Vlaanderen en dus ook niet wat de bosbeheerder kan doen voor deze soort. Het oud 

laten worden van loofbossen (ook zieke populierenaanplantingen) en tegengaan van verdroging zijn alvast maatregelen 

die positief zijn voor de Wielewaal (Herremans in Vermeersch et al., 2004).  

In de periode 1999 tot 2001 kwam er ieder jaar nog 1 territorium Wielewaal voor in de omgeving van de spoorweg. 

Sindsdien worden enkel doortrekkers vastgesteld. In de jaren 90 nog 3tal koppels.  

 

De Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) is een warmteminnende soort en de aantallen nemen toe in Europa naarmate 

men zuidelijker gaat. Ondanks de ‘klimaatopwarming’ is de soort in onze contreien sterk afgenomen (halvering van de 

populatie de voorbije 30 jaar) en dat is dan weer een gevolg van de ‘opkuiswoede’, waarbij ruige hoekjes en struwelen in 

het landbouwlandschap en rond boerderijen zo goed als verdwenen (Vermeersch et al., 2004). De Nachtegaal verkiest 

bossen met een eerder ijle (of geen) boomlaag, een dichte struiklaag en een schaarse kruidlaag. De soort foerageert 

namelijk graag in de strooisellaag, goed beschermd onder dicht struweel. Maatregelen die men als beheerder kan 

nemen voor Nachtegaal zijn: verdroging tegengaan en hakhoutbeheer herstellen.  

Terwijl er in 1991 nog 5-6 zangposten en in 1999-2001 nog 3-4 zangposten Nachtegaal te horen waren op het Klein 

schietveld, is de soort anno 2005 verdwenen als broedvogel.  

 

 

3. Belang van het gebied voor doortrekkers en wintergasten 

Uit de ornithologische verslagen blijkt evenzeer het belang van het Klein Schietveld voor doortrekkers, pleisteraars en 

overwinterende vogels. 

Twee vogelrichtlijnsoorten die geregeld tot frequent foeragerend worden waargenomen, zijn Ijsvogel (aan de gracht van 

het Fort van Brasschaat) en Zwartkopmeeuw (soms vele tientallen op vliegveld).  

Een belangrijke pleisteraar in de winter is de Klapekster. 
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2.3.3.2 Zoogdieren 

 

2.3.3.2.1 Vleermuizen 

1. Inleiding 

De 2 winterobjecten (forten) in het studiegebied zijn erg belangrijk voor vleermuizen. Bij de aanmelding van de 

Habitatrichtlijngebieden werden de forten zelf (en hun onmiddelijke omgeving) aangemeld als Speciale 

Beschermingszone BE2100045 (1-32) "Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats". Het spreekt 

voor zich dat het uitsluitend aanmelden van de winterverblijfplaatsen (en dus niet de zomerverblijfplaatsen, 

jachtgebieden, paarverblijfplaatsen en de verbindingen ertussen) geen enkele garantie biedt naar een duurzame staat 

van instandhouding van de vleermuispopulaties. Daarom is het cruciaal dat de gebieden in de omgeving correct worden 

beheerd en dat de connectiviteit tussen de objecten, maar ook met het hinterland op duurzame wijze wordt behouden.  

Ten noorden van Antwerpen bestaat de opportuniteit om, grofweg langs het tracé van de Antitankgracht een beboste, 

donkere verbinding uit te bouwen die van aan de Nederlandse grens (Franse heide, ten noorden van het Fort van 

Ertbrand), langs het domeinbos Mastenbos, domeinbos De Uitlegger, het Klein Schietveld, het Groot Schietveld, 

domeinbos De Inslag, Gemeentelijk Park de Mik, de Mick, Fort van Schoten tot aan het kanaal (Schotense vaart en 

kanaal Dessel – Schoten) reikt. Dit kanaal staat op zijn beurt in verbinding met enerzijds het Albertkanaal en anderzijds 

het kanaal Bocholt – Herentals. Dit zijn wellicht belangrijke migratie-assen doorheen aanzienlijke delen van Vlaanderen. 

Het belangrijkste aandachtspunt voor vleermuizen op landschappelijk niveau zijn de talrijke verlichte secundaire wegen 

die het gebied doorsnijden, bijvoorbeeld de N117 van St-Job-in-’t-Goor naar Maria Ter Heide (Brasschaat) net ten zuiden 

van het Groot Schietveld. Uiteraard is ook de E19-autosnelweg op dit vlak een knelpunt, hoewel de verlichting op 

snelwegen om 24u wordt uitgeschakeld. (Snel)wegen versnipperen niet alleen het gebied, maar zijn ook een oorzaak 

van rechtstreekse mortaliteit.  

Het beperken van lichtpollutie dient een belangrijk aandachtspunt te worden in en rond alle natuurgebieden ten noorden 

van Antwerpen. 

 

2. Overwinteringsobjecten 

2.1 Fort van Brasschaat 

Het Fort van Brasschaat vormt een belangrijke schakel in een gordel van vleermuisoverwinteringsplaatsen rond 

Antwerpen. Deze overwinteringsplaats is geen echt habitattype van de HRL maar ze benadert de milieuomstandigheden 

van de ‘Niet voor het publiek opengestelde grotten’ (habitattype 8310) (Walleyn et al., 2003). Het vormt een van de 

grotere en soortenrijkste overwinteringplaatsen voor deze zoogdierengroep in Vlaanderen (Versweyveld et al., 2000, 

2002; mededeling Sven Verkem, Ben Van der Wijden en Filip Borms).  

Sinds 1977 zijn er regelmatige tellingen van de totale aantallen vleermuizen die per jaar in het fort overwinterden. Bijlage 

2.3.3.2 geeft per vleermuis-soort een overzicht van deze aantallen. De gegevens zijn afkomstig van de 

Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt en ons bezorgd door Filip Borms.  

De vleermuizen die in het Fort van Brasschaat overwinteren, zijn: 

• Meervleermuis (Myotis dasycneme) 

• Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) 

• Watervleermuis (Myotis daubentonii) 

• Baardvleermuis (Myotis mystacinus) 

• Brandts vleermuis (Myotis brandtii) 

• Franjestaart (Myotis nattereri) 

• Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) en mogelijk ook Grijze grootoorvleemuis 

(Plecotus austriacus) 

• Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
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• Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en mogelijk ook Ruige dwergvleermuis 

(Pipistrellus nathusii) 

 

De soorten zijn opgenomen in bijlage IV van de HRL, Meervleermuis en Ingekorven vleermuis in bijlage II van de HRL.  

Meervleermuis is de voorbije decennia met zekere regelmaat overwinterend aangetroffen in kleine aantallen in het Fort 

van Brasschaat, meest recent nog 2 exemplaren in de winter 2005 – 2006 en 1 exemplaar in de winter 2004 - 2005.  

Ingekorven vleermuis is zeer recent aangetroffen, namelijk 1 ex in de winter 2007-2008 en 2 exemplaren in de winter 

2004 - 2005. 

Meervleermuis en Ingekorven vleermuis zijn "langslapende" soorten, die zeer gevoelig zijn voor verstoringen tijdens de 

overwintering (geluid, temperatuur, tocht). Meervleermuis bevindt zich hier aan een zuidelijke rand van diens areaal. 

Recent werd de soort 's zomers actief boven enkele grotere vennen van het Groot Schietveld waargenomen, wat de 

aanwezigheid van een zomerkolonie waarschijnlijker maakt. 

Verder is het aantal overwinterende Franjestaarten opvallend hoog. In de jaren 90 groeiden de aantallen gestaag tot 

vele tientallen dieren en in het voorjaar van 2002 zijn voor het eerst meer dan 100 exemplaren geteld (104), waarmee 

het Fort van Brasschaat de tweede belangrijkste overwinteringslocatie in Vlaanderen was. Sinds namen de aantallen 

nog toe en in februari 2009 zijn voor het eerst meer dan 200 dieren geteld (216 ex).  

De aantallen Watervleermuis zijn eveneens geleidelijk toegenomen de voorbije decennia en lopen inmiddels in de vele 

honderden. In februari 2008 is een maximum van 539 dieren geteld.  

Parallel aan de toename van de individuele soorten, is de toename van de totale aantallen overwinterende vleermuizen. 

De voorbije 2 winters (2007 – 2008 en 2008 – 2090) is voor het eerst de kaap van 800 dieren overschreden, zoals 

onderstaande figuur toont. Voor de opmaak van deze figuur zijn de maximale aantallen per winter gebruikt. 

 

Evolutie overwinterende vleermuizen in Fort van Brasschaat
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Figuur 2: Evolutie van de totale aantallen overwinterende vleermuizen in het Fort van Brasschaat in 

de periode 1977 - 2009 (Gegevens Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt). 
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Het beheer van het Fort van Brasschaat (vleermuizen) is sinds 1998 toevertrouwd aan de erkende terreinbeherende 

vereniging Natuurpunt vzw. De conservator is Filip Borms (Filipborms@hotmail.com). 

 

2.2 Fort van Kapellen 

Dit fort is kleiner dan het Fort van Brasschaat en herbergt lagere aantallen (enkele tientallen) overwinterende 

vleermuizen, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Daarmee is het desalniettemin op Vlaams niveau een belangrijk 

overwinteringsobject.  

 

Tabel 14: Tellingen van vleermuizen in het Fort van Kapellen in de periode 1989 - 2008 (Gegevens 

Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt) 

 

Winter CHIRSPEC MYOTSPEC MYOTMYBR MYOTDAUB MYOTNATT PLECSPEC PIPISPEC 

  

Totaal aantal 
getelde 

vleermuizen 
Vleermuis 

species 
Myotis 

species 

Baard / 
Brandts 

vleermuis 
Water-

vleermuis Franjestaart 

Gewone / 
Grijze 

grootoor 
dwergvleermuis 

spec. 

1989-1990 15 1   1 10 1 1 1 

1990-1991 3     1 2       

1992-1993 16     2 7     7 

1996-1997 40     11 25 2 2   

1997-1998 37 1   5 13 1 1 16 

1999-2000 37   1 11 14   1 10 

2000-2001 43 1   12 14 3 1 12 

2004-2005 87   3 16 28 7 2 31 

2007-2008 53   3 14 30 4   2 

 

 

Om het grote belang van de forten als winterobjecten aan te tonen, citeren we de resultaten van de wintertellingen in 

2004-2005 in de provincie Vlaams-Brabant (Willems & Boers, 2005). Het object met de hoogste aantallen 

overwinterende vleermuizen is het militair Fort Leopold te Diest (35 vleermuizen). De vijfde belangrijkste locatie is een 

ijskelder en telde in diezelfde winter slechts 11 overwinteraars … 

 

3. Zomerwaarnemingen 

Op het Klein schietveld zijn 4 koloniebomen gevonden van Rosse vleermuis. Deze bevinden zich in een dreef van 

Amerikaanse eik. Dit zijn de oudste en meest interessante bomen voor vleermuizen in het gebied. Het KS is een erg 

belangrijk gebied voor Rosse vleermuis (med. Sven Verkem). 

Watervleermuizen worden geregeld jagend boven de vennen (noordelijk vennengebied) waargenomen, hoewel het hier 

eerder lage aantallen betreft (waarschijnlijk mannetjes). De boom met een kolonie Myotis spec heeft wellicht betrekking 

op deze soort. 

De Gewone dwergvleermuis jaagt ‘s zomers talrijk boven het Klein schietveld. De kraamkolonies zijn vooral in de 

bebouwde gebieden errond te zoeken, waar een kolonie van meer dan 100 individuen bekend is.  

Ook de sterk gelijkende Ruige dwergvleermuis is recent waargenomen in het gebied.  

De Laatvlieger is eveneens een gebouwbewonende soort die het Klein schietveld als jachtgebied gebruikt. Er is een 

kolonie aanwezig op de zolder van de kerk van Brasschaat (centrum). 

In de directe omgeving (ca; 1 km van Fort Kapellen en 2 km van Fort Brasschaat en Klein Schietveld), op de zolder van 

de kerk van Kapellen-hoogboom, zit een omvangrijke kolonie Grijze grootoorvleermuis.  
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4. Besluit 

We overlopen de verschillende functies van de forten voor vleermuizen (met medewerking van Sven Verkem): 

• Winterverblijf: dieren in winterslaap. Het Fort van Brasschaat is gekend als zeer belangrijke winterverblijfplaats, 

het Fort van Kapellen als belangrijk. 

• Paarverblijf: verblijfplaats voor dieren in de paarperiode (meestal mannetjes die vanaf augustus aanwezig zijn). 

Er zijn geen gegevens bekend voor Fort Brasschaat, maar op basis van ervaringen in andere forten is het zeer 

aannemelijk dat ook dit fort belangrijk is als paarverblijf. 

• Zwermplaats/Baltsplaats: nachtelijk zwermgedrag en paringen in de periode 1 augustus – 15 oktober. Er zijn 

geen gegevens bekend voor fort Brasschaat. Op basis van ervaringen in andere forten is dit echter zeer 

aannemelijk. Immers, in alle reeds onderzochte forten rond Antwerpen is zwermgedrag vastgesteld. 

• Zomerverblijf/Kraamkolonie: in verschillende forten zijn zomerkolonies bekend die tijdens de zomer in een koker 

in het fort verblijven. Het is evenwel niet duidelijk of het hier gaat om kraamkolonies dan wel om zomerverblijven 

van groepjes mannetjes. Voor Brasschaat zijn er geen gegevens bekend bij Sven Verkem. In het kader van het 

nieuw soortbesluit zou dit onderzocht moeten worden. 

• Foerageergebied: Er is geen intensief onderzoek gedaan, maar de fortgracht wordt in de zomer gebruikt door 

jagende Watervleermuizen en Gewone dwergvleermuizen. Mogelijk ook door andere soorten. 

 

De vleermuisonderzoekers benadrukken het grote belang van het ontoegankelijk houden van zowel het Fort van 

Brasschaat als Fort van Kapellen om vandalisme en verstoring van overwinterende vleermuizen, die zeer kwetsbaar zijn, 

tegen te gaan. Hiervoor is het wenselijk dat beide forten op zeer grondige wijze afgesloten voor niet bevoegde personen, 

in het bijzonder tijdens de weekends.  

 

De juridische en praktische implicaties van de bescherming van de forten en de vleermuizen zijn: 

• Winterverblijf: Rustplaatsen, dus ook winterverblijfplaatsen, van vleermuizen zijn beschermd. Het is verboden 

ze (on)opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen. Het opzettelijk en betekenisvol verstoren – in 

het bijzonder tijdens de overwintering – is eveneens verboden. Vleermuizen zijn zeer verstoringsgevoelig 

tijdens de winterslaap. Dit wil zeggen dat iedere vorm van toegang – op één of maximum twee wintertellingen in 

het kader van de door de Habitatrichtlijn verplichte monitoring na – in de periode van 15 september tot 15 april 

strikt verboden moet worden voor de delen waar vleermuizen in het verleden overwinterend werden 

aangetroffen. Het strekt bovendien tot aanbeveling om het fort ook fysiek af te sluiten met behulp van 

vleermuisvriendelijke hekken om verstoring te vermijden. 

• Paarverblijf/ Zwermplaats/ Baltsplaats: Tijdens de zwermfase en de balts zijn vleermuizen volledig licht- en 

verstoringintolerant. Paarverblijfplaatsen zijn te beschouwen als een “voortplantingsplaats” zoals gedefinieerd in 

het Soortenbesluit. Het (on)opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van de voortplantingsplaatsen is 

verboden. Het opzettelijk en betekenisvol vestoren is in het bijzonder tijdens de voortplanting eveneens wettelijk 

verboden. Concreet betekent dit dat elke vorm van activiteit in het fort verboden is van 1 april tot 1 mei en van 1 

augustus tot 1 oktober voor de paarverblijfplaatsen en dat iedere vorm van nachtelijke verstoring (verlichting, 

plaatsen van voorwerpen of installaties, wijzigingen van de vegetatie) verboden is in en in de buurt van de 

ingangen van het fort van 15 augustus tot 15 oktober voor de zwermlocaties. Vermits er geen gegevens 

beschikbaar zijn over paarverblijfplaatsen en/of zwermgedrag, maar het zeer aannemelijk is dat dit in het fort 

plaatsvindt, wordt vanuit het voorzichtingheidsprincipe voorgesteld deze data te respecteren voor het hele fort. 

Uitgebreid onderzoek (met o.a. mistnetten ) kan uitsluitsel geven over de zwermlokaties. 

• Zomerverblijf/Kraamkolonie: Het is verboden rustplaatsen van vleermuizen opzettelijk of onopzettelijk te 

vernielen, te beschadigen of weg te nemen. Het opzettelijk en betekenisvol verstoren is eveneens verboden 

(BVR met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer 15/05/2009; B.S. 13/08/2009, verder 

Soortenbesluit). Kraamkolonies zijn erg verstoringgevoelig. Het is daarom aangewezen om na te gaan of het 

fort tijdens de zomer gebruikt wordt en indien ja welke fortdelen tijdens de zomerperiode van belang zijn voor 
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vleermuizen. Concreet betekent dit dat indien een kraamkolonie aanwezig is, de lokalen waar zij verblijft voor 

geen enkele activiteit gebruikt kunnen worden tussen 15 april en 15 augustus. Voor solitaire dieren en of een 

zomerverblijf met mannetjes is een beperkte toegankelijkheid overdag aanvaardbaar van 15 april tot 15 oktober. 

Conform het Soortenbesluit moet hiervoor een afwijking worden aangevraagd. 

• Foerageergebied en verbindingselement: fort, fortgracht en antitankgracht vormen ongetwijfeld belangrijke 

foerageergebieden en verbindingselementen voor groot aantal vleermuissoorten. Beheer in functie van 

vleermuizen moet vooral gericht zijn op behoud van structuur en bevorderen van diversiteit. Aandachtspunten 

zijn: 

• Behoud van de opgaande oevervegetatie (bomen en struiken) is aan te bevelen; 

• Geen verlichting (de meeste, vooral zeldzamere, vleermuizen zijn afkerig van licht) van de gebouwen, 

het water en de terreinen 

 

Data in voorgaande tekst zijn samengevat in onderstaande tabel (groen = gebruik van fort is mogelijk, rood = geen 

verstoring toegelaten). Eigenlijk is het hele jaar door geen verstoring toegelaten als er een zomerverblijf aanwezig is. Als 

er geen zomerverblijf is, is verstoring niet toegestaan van 1 augustus tot 1 mei (we kunnen er met zeer grote zekerheid 

van uitgaan dat het fort een paarverblijf/zwermlocatie is). Gebruik van het fort kan dus enkel tussen 1 mei en 1 augustus. 

Indien de paarverblijven en zwermlocaties in kaart gebracht zijn, kan in de periode 1 augustus tot 15 september een 

beperkt gebruik (=verstoring) eventueel nog wel in bepaalde delen van het fort. Sowieso moet voor verstorende 

activiteiten een ontheffing worden aangevraagd. 

 

Zomerverblijf

Paarverblijf

Zwermlocatie

Winterverblijf

Sept Okt Nov DecMei Jun Jul AugJan Feb Maa Apr

 

 

Deze data zijn bepaald in een uitgebreide studie in de Hollandse waterlinie, een fortengordel in Nederland die sterk 

vergelijkbaar is met de forten rond Antwerpen (Limpens & Jansen, 2007; Limpens et al., 2007). 

 

2.3.3.2.2 Overige zoogdieren 

Er is een flinke populatie Ree aanwezig op het Klein schietveld. 

Mol is nadrukkelijk aanwezig in de graslanden (o.a. op vliegveld) evenals Haas (o.a. Besterveld en vliegveld). 

Op heel wat zandige plaatsen in de Franse heide zijn graafsporen en uitwerpselen van Konijn vastgesteld. Een 

belangrijke vaststelling, want dit dier helpt de beheerder om de voor planten en voor vele bijzondere ongewervelden 

levensnoodzakelijke open, zandige plekjes te bewaren. 
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2.3.3.3 Amfibieën 

 

1. Algemeen 

Volgende amfibiesoorten zijn bekend van het Klein schietveld:  

• Gewone pad (Bufo bufo) en Rugstreeppad (Bufo calamita); 

• Bruine kikker (Rana temporaria), Heikikker (Rana arvalis) en Poelkikker (Rana lessonae); mogelijk ook andere 

‘soorten’ van het ‘Groene kikker complex’ (Rana ‘esculenta’ synklepton); 

• Kleine watersalamander (Triturus vulgaris), Alpenwatersalamander (Triturus alpestris), Vinpootsalamander 

(Triturus helveticus) (en mogelijk Kamsalamander Triturus cristatus); 

 

Drie van deze soorten genieten Europese bescherming via de Habitatrichtlijn. De meest strikt beschermde soort is de 

Kamsalamander (Habitatrichtlijn, bijlage II). Heikikker en Rugstreeppad, die in belangrijke populaties voorkomen in het 

studiegebied, zijn opgenomen in bijlage IV. 

Vier soorten zijn opgenomen in de Vlaamse Rode lijst, allen in de categorie ‘zeldzaam’. Het gaat om Heikikker, 

Rugstreeppad, Vinpoot – en Kamsalamander. 

 

2. Soortbesprekingen 

 

Heikikker 

Bulteel (2004) onderzocht tijdens een zeer gunstige (zeer natte) periode in de tweede helft van maart 2003 (met 

aanvullingen in 2004) de Heikikker op het Klein schietveld. Dat gebeurde door het opsporen van de eiklompjes op de 

paaiplaatsen. Door de korte paartijd van de Heikikker en de aanzienlijke oppervlakte geschikt leefgebied was dit geen 

makkelijke opdracht. 

Zijn gedetailleerde tellingen resulteerden na extrapolatie in volgende populatieschatting: 2100 – 2700 eiklompjes en 

3900 – 4900 adulte Heikikkers. Bulteel vermeldt per waterpartij het aantal auditieve en visuele waarnemingen van adulte 

Heikikkers evenals het aantal eiklompjes.  

Het centrale heidegebied ten noorden van het vliegveld wordt volledig gebruikt, dus zowel het centraal ‘duinengebied’ als 

het noordelijk vennengebied. Verspreid over deze volledige zone komen hoge aantallen voor. In totaal gaat het om 170 

ha, waarvan op dat moment 110 ha heide. Paaiplaatsen situeren zich zowel in droge heide (44ha) als in vochtige heide 

(66 ha). De geschatte dichtheden in het voortplantingsgebied bedragen 22,9 – 28,8 dieren/ha. Dit is opmerkelijk hoger 

dan die berekend voor het Groot Schietveld. Wel is het belangrijk te beseffen dat 2003 een zeer nat voorjaar was en 

voorafgegaan is door 5 natte jaren (dus geschikt voor voortplanting van Heikikker). 

Slechts een erg beperkt aantal legsels van Heikikker bleken beschimmeld (ca. 10% in 2003, ca.5% in 2004). In de jaren 

90 was beschimmeling op het Groot schietveld een groot probleem. De oorzaak is verzuring (door zure neerslag).  

De landhabitat van deze schuwe en teruggetrokken kikker op het Klein schietveld is niet gekend.  

 

De Bruine kikker is talrijk op het Klein schietveld. In 2003 – 2004 schatte Bulteel (2004) de aantallen eiklompjes op 

>1550. Op ca. 44 onderzochte vennen en laagtes werden er in 18 ook Bruine kikkers gevonden, tegenover 39 met 

Heikikker.  

 

‘Groene kikker’ 

Groene kikkers worden in Vlaanderen meestal als één soortcomplex behandeld. Het onderscheid is specialistenwerk. De 

Kleine groene kikker of Poelkikker (Rana lessonae) is vermeld op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en dus een 

belangrijke soort. Uit habitus en koorgeluiden blijkt dat waarschijnlijk het grootste deel van de populatie ‘Groene kikkers’  
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op het Klein schietveld uit Poelkikkers bestaat (med. G. Bulteel). Vermoedelijk komen ook Middelste groene kikker of 

Bastaardkikker (Rana (kl.) esculenta) op het terrein voor. 

Uit gegevens van de HYLA-databank (R. Jooris) blijkt dat Poelkikker verspreid over het hele Groot Schietveld is 

aangetroffen en ook in vennen van de Kalmthoutse heide zijn zuivere populaties Poelkikker aanwezig (R. Jooris cit. In 

Walleyn et al., 2003).  

‘Groene kikkers’ namen we in 2008 waar: 

• 10 tal ex in vrij ondiepe plas met veel Pitrus en lisdodde, omringd door boomopslag (‘waterpartij 22’ op Kaart 

2.15); 

• Vele tientallen in een ‘vijver’ aan een oud stort net ten noorden van Fort van Brasschaat; 

 

Rugstreeppad 

Bulteel (2004) vermeldt het voorkomen op het Klein schietveld maar deed geen nader onderzoek. In 2005 noteerde hij 

tijdens avondbezoeken talrijke zangposten aan de oostrand van het vliegveld.  

Wij namen de soort in 2008 geregeld waar aan de zuidrand van het ‘centraal duinengebied’ (dus vlakbij vliegveld): 

• 1 ex. in een vrij ondiepe plas met veel Pitrus en lisdodde, omringd door boomopslag (‘waterpartij 22’ op Kaart 

2.15). 

• 8 ex. in juli en augustus in de duinen net ten noorden van waterpartij 21; 

 

 

Foto 5: De Rugstreeppad vindt haar optimum in het centraal duinengebied, waar droge, zandige 

duinen (landbiotoop) afwisselen met plassen stagnerend water (voortplantingsbiotoop); 
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Gewone pad plant zich voort in dieper water dan Bruine kikker en Heikikker. Vooral in de zuidoostelijke hoek van het 

centraal duinengebied, waar geen Heikikker meer zit, is de Gewone pad meest frequent gevonden, samen met Bruine 

kikker.  

 

Salamanders 

We voerden onderzoek met fuiken uit in 2008 in een aantal waterpartijen met als doel na te gaan of Kamsalamander 

voorkomt in het Klein Schietveld. Op onderstaande 7 locaties is 1 fuik geplaatst op 24 april (behalve eerste locatie: 2 

fuiken) en vond controle plaats op 25 april 2008: 

• ‘Vijver’ aan een oud stort net ten noorden van Fort van Brasschaat: Alpenwatersalamander (13 mm, 8 ww) en 

Vinpootsalamander (2 mm, 3 ww); 

• Vrij ondiepe plas met veel Pitrus en lisdodde, omringd door boomopslag ,waterpartij 22: Alpenwatersalamander 

(2 mm, 13 ww), Kleine watersalamander (2 mm, 1ww) en Vinpootsalamander (4 mm, 6 ww) 

• Ven in bosrand, langs centrale betonbaan: Alpenwatersalamander (5mm, 1w), Kleine watersalamander (3mm) 

en Vinpootsalamander (4 mm, 2 ww) 

• Ven met veel Pitrus, nabij spoorweg, nabij bodemval KS01: Alpenwatersalamander (7mm, 5ww, 1 juv) en 

Kleine watersalamander (1m) 

• Besterveld, geschoonde waterpartij 24, midden in grasland: Vinpootsalamander (5mm) 

• Besterveld, geschoonde waterpartij 25: Alpenwatersalamander (21 mm, 5 ww), Vinpootsalamander (1 mm, 4 

ww) 

• Besterveld, geschoonde waterpartij 26, in bosrand: Alpenwatersalamander (1 m) 

 

Hieruit kunnen we onder andere besluiten dat: 

• Zowel Vinpootsalamander, Kleine als Alpenwatersalamander voorkomen;  

• Vinpootsalamander ook buiten de ‘typische vennen’ in het vennengebied (waar we geen onderzoek deden maar 

verwachten dat ze de dominante soort is) goed vertegenwoordigd is (op 5 van de 7 onderzochte locaties); 

• Er 2 waterpartijen zijn waar 3 soorten salamanders samen voorkomen; beide situeren zich aan de zuidrand van 

de duinenzone; 

• De 3 geschoonde poelen in Besterveld vrij goed gekoloniseerd worden; 

 

Uiteraard is het spijtig dat het voorkomen van Kamsalamander niet kon bevestigd worden. Immers, Walleyn et al. (2003) 

vermelden: bij de herziening van de afbakening van het EU-gebied, werd het Helleven, aansluitend op Klein Schietveld-

Noord (Kalmthout), een voortplantingsplaats van Kamsalamander, aanvankelijk voorgesteld om aan te sluiten bij het 

HRL Klein en Groot Schietveld, maar dit werd verworpen. 

Merk op dat ons onderzoek slechts een steekproef betrof en dat herhaling van dit onderzoek wenselijk is, onder andere 

om te verifiëren of Kamsalamander al dan niet aanwezig is.  

 

Tenslotte vermelden we nog dat de Boomkikker (Hyla arborea) tot eind jaren 50 nog voorkwam in het KS, meer bepaald 

in een laagte net ten westen van de betonbaan (ter hoogte van het noordelijk deel van het ‘centraal duinengebied’) 

(Bulteel, 2004).  

 

3. Besluiten 

Op het Klein schietveld komen momenteel minstens 8 of 9 soorten amfibieën voor: Gewone pad, Rugstreeppad, Bruine 

kikker, Heikikker, Kleine en/of Middelste Groene kikker, Alpenwater-, Vinpoot- en Kleine watersalamander.  
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Rugstreeppad en Heikikker zijn Europees belangrijke soorten (Habitatrichtlijn bijlage IV) en Vinpootsalamander is op 

Vlaams niveau ‘zeldzaam’. 

Het betreft een zeer grote en belangrijke populatie Heikikker en wellicht ook een grote populatie Vinpootsalamander. 

Rugstreeppad is geregeld waargenomen in 2008.  

 

 

2.3.3.4 Reptielen 

Heidegebieden vormen in Vlaanderen zonder twijfel het belangrijkste leefgebied van reptielen.  

Het Groot schietveld herbergt de grootste en één der laatste Vlaamse populaties Adder. Op de Kalmthoutse heide komt 

plaatselijk Gladde slang voor, terwijl die in enkele Limburgse heidegebieden nog goed vertegenwoordigd is. 

Beide soorten zijn voor zover bekend nooit waargenomen op het Klein schietveld, hoewel er een zekere oppervlakte 

geschikt leefgebied aanwezig is (resp. noordelijk vennengebied en centraal duinengebied + Franse heide). 

 

De Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) is door ons meermaals waargenomen aan de zuidrand van het centraal 

duinengebied en ook in de Franse heide. Gezien de aanzienlijke oppervlakte geschikt leefgebied (droge, vochtige, natte 

en venige heide; bosranden) mogen we aannemen dat deze soort algemeen is in het gebied, maar gericht onderzoek is 

vereist om te onderzoeken of deze hypothese klopt. Dirk Bauwens (schrift. med.) meldt dat hij ook de indruk had dat de 

dichtheden op het Klein schietveld aanzienlijk lager zijn dan op Kalmthoutse heide en het Groot schietveld, maar ook hij 

benadrukt dat dit gebaseerd is op waarnemingen en niet op gericht onderzoek..  

Vochtige heide- en veenterreinen met Dopheide en Pijpestro en opslag van berk en grove den zijn de voorkeursbiotoop 

van Levendbarende hagedis. De dichtheden kunnen daar oplopen van 400-1000 dieren/ha. Ook allerlei droge biotopen , 

zoals droge heide, duinen, heischrale graslanden en open plekken in bossen, worden bewoond, maar in lagere 

dichtheden. Daarnaast zijn tal van types lijnvormige landschapselementen waarbij er een overgang is van gesloten naar 

open ecotoop, zoals bosranden, bewoond (Bauwens & Claus, 1996).  

 

De Hazelworm (Anguis fragilis) is bekend van het Klein schietveld (kaartje op www.hylawerkgroep.be).  

 

Zowel Levendbarende hagedis als Hazelworm zijn in de Rode lijst Vlaanderen (Bauwens & Claus, 1996) opgenomen als 

‘zeldzaam’. 
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2.3.3.5 Libellen 

Heidegebieden met vennen en venige heide behoren tot de meest soortenrijke leefgebieden voor libellen in Vlaanderen. 

De heidegebieden in Limburg en het oostelijk deel van de Antwerpse Kempen zijn onovertroffen qua soortenaantal en 

vullen grotendeels de top 15 van soortenrijkste libellengebieden van België (De Knijf et al., 2006). Toch zijn ook de 

heidegebieden ten noorden van Antwerpen erg belangrijk.  

 

1. Zeven bijzondere libellensoorten van voedselarme vennen aanwezig 

De databank van LVV (Libellenvereniging Vlaanderen) bevat waarnemingen van 16 libellensoorten voor het Klein 

schietveld (pers. med. G. De Knijf). Zelf namen we 21 libellensoorten waar in 2008 (zie Bijlage 2.3.3.1). 

De gecombineerde lijst geeft volgend beeld 

• Waterjuffers (Zygoptera): Azuurwaterjuffer, Gewone pantserjuffer, Houtpantserjuffer, Koraaljuffer, Lantaarntje, 

Maanwaterjuffer, Tangpantserjuffer, Tengere pantserjuffer, Vuurjuffer, Watersnuffel en Zwervende pantserjuffer; 

• ‘Echte libellen’ (Anisoptera): Blauwe glazenmaker, Bloedrode heidelibel, Gewone oeverlibel, Grote keizerlibel, 

Noordse witsnuitlibel, Paardenbijter, Smaragdlibel, Venglazenmaker, Venwitsnuitlibel, Vuurlibel, Viervlek en 

Zwarte heidelibel;  

 

In totaal komen we aan 23 libellensoorten voor het Klein Schietveld. 

Een aantal in Vlaanderen zeer algemene soorten ontbreken nog in de lijst, met name Platbuik, Bruinrode en Steenrode 

heidelibel, maar deze zijn weinig relevant voor het natuurbehoud.  

Niet minder dan 7 van de genoemde soorten zijn momenteel opgenomen in de Vlaamse Rode lijst (De Knijf et al., 2006):  

• Bedreigd: Maanwaterjuffer; 

• Kwetsbaar: Tangpantserjuffer, Venglazenmaker en Noordse witsnuitlibel; 

• Zeldzaam: Tengere pantserjuffer, Koraaljuffer en Venwitsnuitlibel 

 

 

2. Bespreking van de bijzondere soorten 

We bespreken al de Rode-lijstsoorten evenals een indicatorsoort die momenteel niet als bedreigd beschouwd wordt. 

 

De Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum) is zeer zeldzaam in België. De grootste aantallen worden waargenomen in 

de Kalmthoutse heide en het Groot schietveld ! Het is een soort van voedselarme, zure vennen die niet uitdrogen, zowel 

op zandige, lemige als venige bodem. Deze wateren hebben een smalle oevervegetatie van Pijpestrootje, Veenpluis, 

…(De Knijf et al., 2006).  

Deze uitgesproken voorzomeractieve (mei-juni) soort komt voor in het noordelijk vennengebied van het Klein schietveld. 

 

De Tangpantserjuffer (Lestes dryas) is een soort van dicht begroeide, lemige tot venige, niet te zure plassen. Het is een 

typische soort van plassen en vennen die in de zomer kortstondig droogvallen of die in het laatste verlandingsstadium 

verkeren. De larven kunnen een korte zomerdroogte overleven. De eieren worden in stengels van moerasplanten 

afgezet. Het is een soort met goede kolonisatiecapaciteiten (De Knijf & Anselin, 1996). In Nederland is het een algemene 

soort die momenteel niet bedreigd is, maar ontbreekt in de laagveengebieden en langs stromend water. Er worden 

weinig eisen aan de waterkwaliteit gesteld (NVL, 2002). Deze auteurs stellen echter dat de larven niet tegen uitdroging 

kunnen en zelfs in natte modder sterven…In sommige jaren is de soort massaal aanwezig, om het jaar daarop weer 

sterk af te nemen. 

Tot 2000 waren populaties van de Tangpantserjuffer in Vlaanderen beperkt tot de Kempen (De Knijf et al., 2006). Recent 

werd duidelijk dat de soort verspreid over het Hageland voorkomt, op geschikte locaties. Ze is op meerdere plaatsen 
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ontdekt in Vlaams-Brabant: aan een tijdelijke plas in de Vallei van de Drie Beken te Molenstede (Diest), in het 

Vorsdonkbroek te Gelrode (Aarschot) en in het VNR Walenbos te Tielt-Winge. Het opduiken in het Vinne in Zoutleeuw, in 

het tweede jaar na natuurherstel, illustreert de sterke kolonisatiecapaciteiten. Immers dit gebied ligt in volle leemstreek 

op vele kilometers afstand van de meest nabije populatie (Lambrechts & Hendrickx, 2009).  

Deze soort was niet bekend van het Klein schietveld, althans niet volgens de libellendatabank. Op 24 juni 2008 stelden 

we vast dat er een populatie voorkomt aan een vijver langs een oud stort vlakbij het Fort van Brasschaat. Minstens 3 

mannetjes en 4 wijfjes zijn gezien. Enkele weken later, op 14 juli 2008, is de soort iets verder noordwaarts vastgesteld: 2 

exemplaren aan de recent geschoonde poel midden in een grasland in Besterveld ! 

 

De Venglazenmaker (Aeshna juncea) is momenteel in Vlaanderen beperkt tot de Kempen. Het is dan ook een soort van 

vennen en voedselarme plassen (De Knijf et al., 2006).   

Het noordelijk vennengebied op het Klein schietveld is optimaal leefgebied voor deze soort en ze was daar van 

meerdere plaatsen bekend volgens gegevens in de libellendatabank. We stelden er op 9 september 2008 ei-afzet vast in 

ondiep water met bulten Pijpestro ten zuiden van het grootste ven (nr. 13). Voorts zijn nog meerdere territoriale 

mannetjes waargenomen, onder andere boven de grote (op dat moment grotendeels drooggevallen) plagplaats in 

‘deelgebied Eenarig wollegras’ en in de bosrand van het aanpalende Besterveld. In de Franse heide is een copulerend 

paartje (‘ paringswiel’) waargenomen (zie foto).  

 

 

Foto 6: Paringswiel Venglazenmaker in de Franse heide. 8 september 2009. 
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De Noordse witsnuitlibel (Libellula rubicunda) is zeer zeldzaam in België en in Vlaanderen vrijwel beperkt tot de 

Kempen. De grootste populaties komen voor in de grote Antwerpse heidegebieden (Kalmthoutse heide en Groot 

schietveld) en in de Limburgse Hoge Kempen. De biotoop bestaat uit vennen (voedselarm tot matig voedselarm), 

meestal kleine zure vennen die deels zijn dichtgegroeide met veenmossen of drijvende waterplanten (De Knijf et al., 

2006).  

Deze witsnuit is meermaals waargenomen in het noordelijk vennengebied. Minstens 2 pas uitgeslopen dieren 

(zogenaamde ‘tenerals’) vlogen rond op 25 april 2008 en een adult was 2 maand later nog present. Omwille van de 

gelijkenis met de Venwitsnuitlibel zijn er meerdere waarnemingen niet tot op soort beschreven. 

 

De Tengere pantserjuffer (Lestes virens) wordt door De Knijf et al. (2006) zeer zeldzaam genoemd in Vlaanderen, met 

gegevens van slechts een 30tal locaties in Vlaanderen. Alle populaties situeren zich in de Kempen, maar de soort kan 

over aanzienlijke afstanden zwerven en is ook op 1 plaats buiten de Kempen waargenomen. Ze is op de Rode lijst 

opgenomen als ‘zeldzaam’. De soort houdt van oligo – en mesotrofe plassen met een goed ontwikkelde 

verlandingsvegetatie met russen, zegges en veenmossen. Zonnige en beschutte plaatsen genieten de voorkeur.  

In tal van gebieden in de Kempen wordt heel recent een sterke toename gemeld. In de leemstreek in Zuidoost-Brabant 

zijn in 2007 twee gebieden gekoloniseerd op grote afstand van de bekende populaties (Lambrechts & Hendrickx, 2009). 

De libellendatabank vermeldt de soort van het noordelijk vennengebied.  

 

De Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) is in Vlaanderen beperkt tot de Kempen, van Kalmthout tot aan de Maas. In 

Wallonië is er slechts 1 populatie, in de Maasvallei. In 2003 is de eerste Brabantse populatie ontdekt, in de 

Zuiderkempen aan een ven in Averbode. De Koraaljuffer komt voor aan ondiep, stilstaand, oligo- tot mesotroof water. 

Een lichte stroming (kwel !), fijnkorrelige bodem en een veenmostapijt zorgen voor een microklimaat waarin de larven de 

strenge winters in het noorden van hun areaal kunnen doorkomen (De Knijf et al., 2006). Deze bijzondere soort kende 

recent een sterke toename in delen van Vlaanderen. 

In het Klein schietveld komt de Koraaljuffer talrijk voor in de venige heide in het ‘noordelijk vennengebied’. Tientallen 

exemplaren kunnen op beperkte oppervlakte gezien worden. Interessant is dat de soort ook present was aan één van de 

geschoonde waterpartijen in Besterveld (nr. 25).   

 

De Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia) is vrij zeldzaam in België en in Vlaanderen vrijwel beperkt tot de Kempen, 

waar de verspreiding ruimer is dan die van de sterk gelijkende Noordse witsnuitlibel. De voortplantingsbiotoop zijn 

vennen en andere voedselarme zure wateren met drijvende tapijten veenmossen (De Knijf et al., 2006).  

De Venwitsnuit is van meerdere plaatsen in het noordelijk vennengebied op het Klein schietveld bekend volgens 

gegevens in de libellendatabank. Zoals blijkt uit de habitatvoorkeur is dit dan ook optimaal leefgebied.  

 

De Smaragdlibel (Cordulia aenea) leeft in Nederland in matig voedselrijke, neutrale tot zwak zure laagveenmoerassen 

en vennen/plassen op de hogere zandgronden. De directe omgeving van bomen wordt steeds vastgesteld, ook in Groot-

Brittannië (NVL, 2002). Volgens De Knijf & Anselin (1996) is het een typische soort voor stilstaand water met venige 

bodem (laagveenplassen, heideplassen, vijvers) waar drijvende en ondergedoken waterplanten aanwezig zijn. Het wijfje 

legt de eipakketten graag af in Veenmossen (in het water, maar nabij de oever).  

De Smaragdlibel is in de eerste Rode lijst (De Knijf & Anselin, 1996) als ‘kwetsbaar’ opgenomen, maar wordt momenteel 

als niet bedreigd beschouwd wegens een aanzienlijke toename in aantal (gekende) vindplaatsen.  

Op het Klein schietveld wijzen de waarnemingen op een kleine populatie aan een ‘vijver’ aan een oud stort net ten 

noorden van Fort van Brasschaat.  

 

Vier libellensoorten domineren de aantallen volledig aan de zure vennen in het noordelijk vennengebied: Watersnuffel, 

Gewone pantserjuffer, Viervlek en Zwarte heidelibel. Deze worden wel eens het ‘zure viertal’ genoemd (NVL, 2002).  
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‘Doelsoort’ 

De Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) is één van de weinige ongewervelde Bijlage II-soorten van de 

Habitatrichtlijn die in Vlaanderen voorkomt (en de enige libellensoort). Het is een zeer kritische bewoner van 

laagveenmoerassen, meso- tot eutrofe plassen. Meest zijn het kleine, licht zure plassen met goed ontwikkelde drijvende 

waterplantenvegetatie (niet te dicht), steeds in bosrijke omgeving. Ze kwam vroeger voor op de laagveenplassen langs 

de Schelde en in de Kempen voor maar werd uitgestorven gewaand in Vlaanderen (sinds 1989). In 2000 is de soort 

tijdens een meimaand met goede weersomstandigheden weer op diverse plaatsen in Limburg en Antwerpen herontdekt ! 

Momenteel wordt ze als met uitsterven bedreigd beschouwd.  

Volgens Walleyn et al. (2003) is Gevlekte witsnuitlibel in 2000 ook gezien in het Klein en Groot Schietveld, maar deze 

gegevens zijn alleszins niet doorgegeven aan de Libellenwerkgroep Vlaanderen. Eén van de weinige gebieden waar de 

soort sinds 2000 met regelmaat wordt waargenomen in Vlaanderen, is de Kalmthoutse heide. Daar komt wellicht een 

populatie voor (De Knijf et al., 2006). 

We hebben in ons onderzoek in 2008 aandacht aan deze soort besteed. Net zoals bij het amfibieënonderzoek de focus 

lag op de minst zure waterpartijen (dus niet op de typsche vennen) in de hoop die andere Bijlage II soort te vinden, met 

name Kamsalamander (zie hoger onder amfibieën), hebben we diezelfde waterpartijen ook bekeken ifv Gevlekte witsnuit 

en andere laagveensoorten als Variabele waterjuffer, Glassnijder, Bruine korenbout,… Tevergeefs. 
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2.3.3.6 Dagvlinders 

 

1. Vier bijzondere heidesoorten en 1 uiterst zeldzame schraallandsoort 

De grote heidegebieden in de Antwerpse Kempen zijn de belangrijkste dagvlindergebieden van deze provincie.  

Op het Klein schietveld komen volgende soorten voor, in: 

• Heide: Groot dikkopje, Groentje, Heideblauwtje, Heivlinder; 

• Bosranden: Bont dikkopje, Boomblauwtje, Citroentje, Eikenpage, Bont zandoogje; 

• Grasland: Aardbeivlinder, Hooibeestje, Bruin zandoogje, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Oranje zandoogje 

en Oranjetipje; 

• Ubiquisten (in allerlei biotopen): Atalanta, Distelvlinder, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia, Klein geaderd witje, 

Klein koolwitje, Groot koolwitje en Oranje luzernevlinder; 

 

Volgens de Vlaamse Rode lijst van dagvlinders (in Maes & Van Dyck, 1999) zijn 5 soorten opgenomen momenteel in min 

of meerdere mate bedreigd in onze regio: 

• Bedreigd: Aardbeivlinder; 

• Kwetsbaar: Heideblauwtje, Groentje, Bont dikkopje en Heivlinder; 

 

2. Bespreking van de Rode-lijstsoorten 

De op Vlaams niveau meest bijzondere soort op het Klein schietveld is de Aardbeivlinder (Pyrgus malvae). Anno 1999 

was de soort slechts van 4 locaties in Vlaanderen meer bekend, terwijl de soort voorheen verspreid over Vlaanderen 

voorkwam (Maes & Van Dyck, 1999). De populatie op het Klein schietveld was op dat moment niet bekend en is 

momenteel de enige in de provincie Antwerpen.  

De Aardbeivlinder verkiest in Vlaanderen droge en vochtige heischrale graslanden, met een afwisseling van korte en 

hogere kruidenrijke vegetatie. De belangrijkste waardplanten zijn Ganzerik-soorten (vooral Tormentil) maar ook 

Dauwbraam, Bosaardbei en Gewone agrimonie zouden gebruikt worden.  

De populatie Aardbeivlinders op het KSV is pas sinds 2007 bekend bij natuurbeheerders. De populatie wordt sinds dan 

in zekere mate opgevolgd door Guy Laurijssens en Hans Frijters. Jaarlijks wordt een vast deel van de graslanden naast 

het vliegveld doorlopen en de waargenomen Aardbeivlinders geteld. Dit leverde volgende aantallen op:  

• 2007 : 15 exemplaren; 

• 2008 : een 8-tal ex; 

• 2009 : begin mei ca. 51 exemplaren. Later op de maand 29 ex.  

Er zijn ondertussen ook waarnemingen van Aardbeivlinders elders in het gebied.  

Mogelijk betreft het momenteel de grootste Vlaamse populatie Aardbeivlinder. 

Beheer: Maes & Van Dyck (1999) geven aan dat: 

• Verruiging moet tegengegaan worden; 

• Zorgen dat waardplanten in vrij korte vegetatie staan en dus bereikbaar voor ei-afzet; 

• Maaien best in september gebeurt omdat de poppen dan in de strooisellaag op de bodem liggen; 

Het is duidelijk dat het maaibeheer op het vliegveld geleid heeft tot schrale voedselarme omstandigheden en dus tot 

botanisch waardevol grasland dat geschikt is voor schraallandvlinders als Aardbeivlinder. 

Dus ik grote lijnen kan dat beheer behouden blijven. In oppervlakte beperkte doch belangrijke aanpassingen zijn: 

• Alle bermen van de betonbanen later maaien dan rest van vliegveld ifv nectarbeschikbaarheid nadat er 

gemaaid is; 

• Alle meest schrale zones van vliegveld (= oostelijk deel vliegveld en oefenplein) pas in september maaien; 
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Het Heideblauwtje (Plebeius argus) is in Vlaanderen nauw gebonden aan de Associatie van Gewone dophei. 

Vergrassing, te sterke dominantie van forse Struikheide (in gemengde Struikheide/Dopheidevegetaties) of verbossing 

doet de aantallen afnemen. In droge heide en volledig vergraste heide ontbreekt de soort.  

Het Klein schietveld is in 2004 en 2005 onderzocht door Guido Bulteel (zie Bulteel, 2006) en het gebied herbergt een 

goede populatie Heideblauwtje.  

In 2004 schatte Bulteel de aantallen Heideblauwtje in de vochtige/natte/venige heide van het noordelijk vennengebied op 

ca. 3000 mannetjes. Eenzelfde schatting in 2005 leverde slechts ca. 1600 mannetjes op. Deze ruwe schattingen zijn 

gebaseerd op tellingen van bepaade trajecten, ge-extrapoleerd naar de oppervlakte geschikt leefgebied.  

Buiten het ‘noordelijk vennengebied’ komt het Heideblauwtje er ook voor in vochtige laagtes (zowel dopheidevegetaties 

als gemengde Struikheide/Dopheide) in het ‘centraal duinengebied’. De aantallen zijn hier beperkter.  

In 2008 stelden we zelf ook hoge dichtheden vast in venige heide in het vennengebied. Interessant is ook dat we 

meermaals een individu noteerden in het noordelijk deel van het vliegveld, waar plaatselijk wat Dopheide aanwezig is.  

In 2009 onderzocht Bulteel het Klein schietveld opnieuw in functie van Heideblauwtje (pers. med.). De dichtheden waren 

hoog en de verspreiding nagenoeg onveranderd ten opzichte van eerder onderzoek.  

Dankzij de LIFE-werkzaamheden zijn bovendien de omstandigheden voor Heideblauwtje sterk verbeterd in 

beheereenheid Wollegras. Kolonisatie is hier in de nabije toekomst te verwachten. Bulteel noteerde al een Heideblauwtje 

op een privé-terrein net westen van BE Wollegras. 

 

Het Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon) verkiest de overgang van vochtige graslanden naar vochtige bossen, 

open plekken (ook brede bospaden) in broekbossen en heiden (vaak in de buurt van grachten of vennen). De wijfjes 

zetten de eitjes af op een pas uitgekomen blad van Pijpestro of Hennegras, maar ook op andere breedbladige grassen 

van het geslacht Struisriet, Kropaar, Timoteegras, Witbol en Vossestaart. De waardplanten staan meestal in een strook 

van 1 meter van de bosrand of op een open en vrij vochtige, grazige en schaduwrijke plaats in het bos, in vegetaties die 

al meerdere jaren niet gemaaid worden. Wijfjes hebben een grote nectarbehoefte en zijn op bloemrijke plaatsen te 

vinden. Populaties van het Bont dikkopje zijn vaak vrij klein en komen dikwijls op vrij kleine terreinen voor (Maes & Van 

Dyck, 1999). 

Bij het onderzoek in 2004 en 2005 op het Klein schietveld door Guido Bulteel (zie kaartje in Bulteel, 2006) zijn her en der 

Bonte dikkopjes waargenomen, vooral aan de (bos)randen van het noordelijk vennengebied en het ‘centraal 

duinengebied’.  

Ook zijn dieren waargenomen op open plekjes langs de centrale betonbaan en in het oostelijk bosgebied.  

 

Het Groentje (Callophrys rubi) verkiest in Vlaanderen droge en vochtige heide als habitat. Eitjes worden afgezet op 

Dopheide, Brem, Blauwe bosbes, Struikhei, Spork en Gaspeldoorn. Het voorkomen van wat boomopslag (Berk, Spork) 

op de heide is belangrijk voor deze soort (Maes & Van Dyck, 1999).  

Bij het onderzoek in 2004 en 2005 op het Klein schietveld door Guido Bulteel (zie kaartje in Bulteel, 2006) zijn vrij veel 

Groentjes waargenomen, vooral in het noordelijk vennengebied (20 puntwaarnemingen), maar ook in het ‘centraal 

duinengebied’ (10 puntwaarn.). In 2009 vond Bulteel het Groentje ook in de beheereenheid Wollegras, waar via LIFE-

werkzaamheden veel natte heide is hersteld.  

 

De Heivlinder (Hipparchia semele) gebruikt Helm, Buntgras en Rood zwenkgras als voornaamste waardplanten en is 

gebonden aan los zand.  

Maes & Van Dyck (1999) vermelden de Heivlinder voor het Klein schietveld. Voor deze soort geven ze uitzonderlijk een 

detailkaart tot op kilometerhokniveau (p. 411) waarop de soort voor 2 kilometerhokken vermeld staat. Dit staat in contrast 

tot de Kalmthoutse heide en het Groot schietveld waar de soort van veel locaties bekend is (bolwerken).  
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We zochten in augustus 2008 en 2009 gericht naar Heivlinders op de geschikte plekken in het centraal duinengebied, op 

het noordelijk deel van het vliegveld, op de zandplaat en in de Franse heide. Uiteindelijk werd 1 exemplaar 

waargenomen op 8 september 2009 op een zandig pad in de Franse heide.  

Bulteel zocht in 2009 eveneens naar deze soort en dat leverde 1 ex. op een plagplek in het vennengebied op en 2 ex. 

(op 2 plekken) langs zandpisten in de droge heide. 

Wellicht gaat het dus om een zeer kleine populatie en niet om zwervers.  

 

3. En het Gentiaanblauwtje ? 

Het Klein schietveld is een vrij vlak en hooggelegen (t.o.v. omgeving) gebied zodat er van lokale kwelsystemen geen 

sprake is, dit in tegenstelling tot het Groot Schietveld. Soorten van mineraalrijkere heide, zoals Gagel en Beenbreek, zijn 

zeldzaam. Ook Klokjesgentiaan is zeldzaam in het gebied (zie Kaart 2.17) en het Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon) 

ontbreekt.  

 

4. Overige soorten 

Het Hooibeestje (Coenonympha pamphilus), een (sterk) afgenomen soort van droge, schrale graslanden, komt nog 

verspreid over het Klein schietveld voor. De meeste dieren zagen we op het vliegveld, maar ook verspreid over de 

Franse heide en aan het munitiedepot is dit vlindertje vastgesteld.   
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2.3.3.7 Nachtvlinders 

Tijdens het onderzoek in 2008 zijn enkele interessante dagactieve nachtvlinders waargenomen.  

Twee soorten van de familie Zygaenidae (Bloeddrupjes of St-Jansvlinders) zijn op het vliegveld waargenomen: de 

Metaalvlinder (Adscita statices) en de St-Jansvlinder (Zygaena filipendulae).  

De Metaalvlinder heeft Schapenzuring en Veldzuring als waardplanten, de St-Jansvlinder legt haar eitjes af op Gewone 

rolklaver en Moerasrolklaver. Ze brengen allebei veel tijd foeragerend op bloemen door.  

 

 

Foto 7: De St-Jansvlinder is nog 'vrij algemeen' in Vlaanderen, maar desalniettemin een goede 

indicator voor bloemrijke graslanden. (Foto genomen aan de kust) 

 

 

Ook de aanwezigheid van Roodbandbeer (Diacrisia sannio) in het noordelijk vennengebied is vermeldenswaard.  
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2.3.3.8 Sprinkhanen 

 

1. Soortenrijkdom 

 

We namen 15 sprinkhaansoorten waar op het Klein schietveld. De databank van saltabel bevat gegevens van slechts 7 

soorten, waarvan geen enkele niet door ons is vastgesteld. We sommen de soorten op, ingedeeld volgens familie:  

• Sabelsprinkhanen (Langsprieten): Gewoon spitskopje, Grote groene sabelsprinkhaan, Heidesabelsprinkhaan, 

Zuidelijk spitskopje en Sikkelsprinkhaan; 

• Krekels (Langsprieten): Boskrekel en Veldkrekel;  

• Doornsprinkhanen (Kortsprieten): Gewoon doorntje, Zanddoorntje en Zeggendoorntje; 

• Veldsprinkhanen (Kortsprieten): Knopsprietje, Krasser, Snortikker, Bruine sprinkhaan en Ratelaar; 

 

Van de 14 soorten zijn er 5 opgenomen in de Rode lijst (Decleer et al., 2000), verdeeld over de categorieën: 

• Kwetsbaar: Zanddoorntje en Snortikker; 

• Zeldzaam: Heidesabelsprinkhaan, Boskrekel en Veldkrekel; 

 

Men kan de bijzondere soorten ook indelen volgens voorkeursbiotopen: 

• Droge en natte heide: Heidesabelsprinkhaan;  

• Natte voedselarme pioniersituaties: Zanddoorntje; 

• Landduinen en pioniervegetaties in droge heide: Knopsprietje en Veldkrekel; 

• Droge, voedselarme (‘schrale’) graslanden: Snortikker en Veldkrekel; 

• ‘Warme’ bosranden: Boskrekel; 

 

2. Soortbesprekingen 

De Heidesabelsprinkhaan (Metrioptera brachyptera) leeft hoofdzakelijk in heideterreinen. Zowel natte als vrij droge 

heide komen in aanmerking, maar ook in een dichte, monotone grasmat van Pijpestrootje is deze soort niet zeldzaam.  

Het hoofdareaal valt in Vlaanderen samen met de verspreiding van heideterreinen: de Kempen en nog enkele kleinere, 

verspreid liggende heiderelicten hierbuiten. De soort is kort gevleugeld en slechts zelden worden langvleugelige dieren 

genoteerd, waardoor de soort als zeer kwetsbaar voor versnippering van heideareaal te boek staat (Kleukers et al., 

1997).  

Deze kensoort is talrijk aanwezig en wijd verspreid over het Klein schietveld, overal waar al dan niet vergraste heide 

voorkomt. De soort is vooral present in grote open terreindelen, zoals in het noordelijk vennengebied, maar ook in 

kleinere geschikte plekjes zoals open heidezones in ‘deelgebied Eenarig wollegras’.  

 

De Veldkrekel (Gryllus campestris) is de voorjaarsmuzikant van onze heide en schrale graslanden. Veldkrekels leven 

doorgaans in kleine populaties in warme en droge biotopen op zandige bodems, zoals schrale graslanden, wegbermen, 

heideterreinen, kapvlakten en schrale onkruidakkertjes.  

De populaties zijn in Vlaanderen grotendeels beperkt tot Noord- en Midden-Limburg. In de Antwerpse Kempen, het NO 

van Oost-Vlaanderen en Brabant, komt de soort enkel nog in enkele schaarse relictpopulaties voor. De Veldkrekel is 

sterk achteruitgegaan, vooral in Brabant waar veel vindplaatsen in het Brusselse bekend waren. Ook in Nederland is de 

soort zeer sterk afgenomen en opgenomen als ‘bedreigd’ op de Rode lijst (Kleukers et al., 1997). 

De soort is kortvleugelig en verspreidt zich dus meestal over de bodem. Slechts af en toe worden langvleugelige 

exemplaren aangetroffen, vooral in grote populaties. Optimaal beheer van voor deze soort geschikte gebieden kan de 
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populaties doen groeien, het voorkomen van langvleugelige exemplaren in de hand werken en zo de verspreiding van de 

Veldkrekel ten goede komen. 

Op het Klein schietveld komt een belangrijke populatie Veldkrekel voor, wijdverspreid, met vooral aanzienlijke aantallen 

op het volledige vliegveld en in het centrale duinengebied. De soort komt ook in de schrale Reukgraslandjes van het 

Besterveld volop voor.   

 

De Boskrekel (Nemobius sylvestris) is in Vlaanderen vrijwel beperkt tot de Limburgse Kempen en staat als ‘zeldzaam’ 

op de Rode lijst. Uit de provincie Antwerpen zijn slechts 2 vindplaatsen bekend (www.saltabel.be) en de soort is nooit 

eerder waargenomen in wijde regio van het studiegebied. Kleine populaties kunnen makkelijk onopgemerkt blijven: het 

geluid is vrij zacht en slechts op enkele meters hoorbaar.  

De Boskrekel is een typische soort van zonnige, warme bosranden, bijvoorbeeld in heidegebieden, in steengroeven, 

langs spoorwegbermen of op open plekken in het bos. De dieren leven er tussen droog strooisel (graag tussen dorre 

bladeren). 

Het is opmerkelijk dat we een –weliswaar kleine – populatie Boskrekel ontdekten op het Klein schietveld, meer bepaald 

aan de zuidoostrand van het vliegveld. Daar zijn 4 exemplaren gevangen in schraal grasland in de bodemvalreeks KS03 

(zie Kaart 2.19), wat betekent dat de dieren de betonbaan zijn overgestoken. De soort is er ook gehoord in de 

aanpalende bosrand (waar Gaspeldoorn staat) en in de bosrand ter hoogte van de zuidrand van de startbaan. Deze 

zuidwest georiënteerde bosranden lijken alleszins een geschikt leefgebied.  

Het is ons inziens mogelijk (of zelfs waarschijnlijk) dat de soort onbewust is meegevoerd met (militair) materiaaltransport 

vanuit een gebied waar de soort talrijk is.  

Het Zanddoorntje (Tetrix ceperoi) is in Nederland licht toegenomen (Kleukers et al., 1997) en zou in heel West-Europa 

toenemen (Decleer et al., 2000). Uit het binnenland van Vlaanderen zijn er weinig vindplaatsen bekend: enkel 

waarnemingen van voor 1950 in Antwerpen en recent vondsten in 5 UTM-hokken (van 5X5 km) in Limburg. Recent zijn 

er minstens heel wat nieuwe vangsten, vooral in de provincie Antwerpen (www.saltabel.be).  

Het Zanddoorntje wordt vooral op vochtige plaatsen in de duinen (duinpannes) gevonden, vandaar ook de alternatieve 

naam Duindoorntje. Daarnaast zijn er in Nederland vindplaatsen in agrarisch gebied (langs sloten en op schaars 

begroeide delen van weilanden) en in stedelijke omgeving (opgespoten terreinen). Schaars begroeide oevers van recent 

ontstane plassen (recreatie of zandwinning) worden ook frequent bewoond, evenals vochtige plekken op steenkoolterrils. 

De soort kan als pioniersoort beschouwd worden. De vrouwtjes kunnen goed vliegen en zo nieuwe geschikte plaatsen 

(vochtige plaatsen met schaarse begroeiing) zoeken om eitjes af te zetten. De levenscyclus is aangepast aan instabiele 

milieus, doordat de eieren snel ontwikkelen (geen diapause).   

Het Zanddoorntje is in april en juni 2008 door ons op 4 plaatsen op het Klein schietveld gevonden:  

• In schrale, winternatte dopheidevegetatie op noordelijk deel van vliegveld; 

• Op grote natte plagplaats omgeven door bos (deelgebied ‘Vuile heide’) 

• Duinengebied, zuidelijk deel, aan waterplas; 

• Langs spoorweg 

 

De Snortikker (Chorthippus mollis) komt vooral voor in droge struisgraslanden en op droge heideterreinen. De typische 

vindplaatsen binnen heide zijn enigszins beschutte, grazige terreinen. Ook veel op grazige wegbermen op zandgrond. 

Binnen Vlaanderen is de Snortikker algemeen in de Kempen, maar tussen 1990 en 2000 waren er geen waarnemingen 

uit de provincie Antwerpen bekend (Decleer et al., 2000). Buiten de Kempen is C. mollis lokaal ook te vinden in de 

schaarse heiderelicten. De soort kende een opvallende toename sinds 1990 in Vlaanderen. De soort is heel lastig te 

onderscheiden van Ratelaar en Bruine sprinkhaan, maar gemakkelijk aan de zang te herkennen. Dit is een afwisseling 

van snorrende en tikkende geluiden, vandaar de naam!  

De Snortikker komt wijdverspreid en plaatselijk talrijk op het Klein schietveld voor: we noteerden vele zangposten in het 

noorden op de ‘zandplaat’, in het centraal duingebied en in de Franse heide. In het deelgebied waar we de soort het 
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talrijkst verwachtten, op het vliegveld, is ze opmerkelijk schaars en enkel gevonden in het noordelijk deel, nabij het 

centraal duingebied.  

 

Het Knopsprietje (Myrmeleotettix maculata) (géén Rode-lijstsoort) heeft in droge heide een voorkeur voor 

schaarsbegroeide plekken binnen de heide, zoals Buntgrasvegetaties. Dit is in heel België (Decleer et al., 2000) en 

Nederland (Kleukers et al., 1997) het geval. Het is een goede kolonisator van nieuw ontstane, geschikte ecotopen, wat 

vooral op kaalslagen opvalt. Samen met Bruine sprinkhaan is ze daar vaak de eerste bewoner onder de sprinkhanen 

(Decleer et al., 2000).  

Op het Klein schietveld is het Knopsprietje aangetroffen op alle plaatsen die overeen komen met de habitatvoorkeur. De 

soort is talrijk in de Franse heide, op de ‘Zandplaat’, in het centraal duinengebied en het noordelijk, meest schrale deel 

van het vliegveld (‘startbaan’). In het zuidelijk deel van het vliegveld is het Knopsprietje talrijker in de heischrale zone aan 

de oostrand, dan in dichtere grasvegetaties meer centraal.   

 

 

3. ‘Ontbrekende soorten’ 

Ten opzichte van Limburgse heidegebieden ontbreken er een aantal kenmerkende soorten. 

Voor de fraaie Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens) lijkt het centraal duingebied plaatselijk erg geschikt, 

evenals de ‘Zandplaat’ en plaatselijk ook delen van de Franse heide. Ondanks gericht zoeken in 2008 en 2009 is ze er 

niet aangetroffen.  

De sprinkhanenatlas van Decleer et al (2000) meldt het ontbreken van de soort voor de Antwerpse Kempen sinds 1950 

(behalve een vondst tegen de Nederlandse grens, in het uiterste noorden van Hoogstraten) en ook recentere kaartjes op 

www.saltabel.be geven geen recentere waarnemingen voor de regio ten noorden van Antwerpen. Dat betekent dat 

Blauwvleugelsprinkhaan ook ontbreekt op de Kalmthoutse heide, waar grotere oppervlaktes geschikt terrein aanwezig 

zijn dan op het Klein schietveld.  

Twee andere soorten die in de Limburgse heidegebieden vaak talrijk zijn, zijn Wekkertje en Negertje.  

Wekkertje (Omocestus viridulus) is van de wijde omgeving van het studiegebied enkel bekend van het privédomein 

Botermelck-La Garenne te Schoten, waar een grote populatie voorkomt (Lambrechts et al., 2009).  

 

4. Besluiten 

Het Klein schietveld is –net als veel andere heidegebieden- een hotspot voor sprinkhanen. Er zijn 15 soorten 

vastgesteld, waarvan 7 soorten min of meer typisch voor heidegebieden (of andere schraal begroeide terreinen). Hiervan 

zijn er 5 Rode-lijstsoorten: Boskrekel, Veldkrekel, Heidesabelsprinkhaan, Zanddoorntje en Snortikker.  

We verwachten dat deze soorten bij verderzetting van het huidige beheer hun populaties in het Klein schietveld zullen 

behouden of uitbreiden.  
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2.3.3.9 Lieveheersbeestjes 

Van deze diergroep is recent een verspreidingsatlas verschenen (Adriaens & Maes, 2004) en er is heel wat van de 

ecologie bekend. Dat maakt dat gegevens goed gekaderd kunnen worden.  

Via zichtwaarnemingen en sleepvangsten zijn de soorten opgespoord.  

De databank van Coccinula vermeldt slechts het voorkomen van het Zevenstippelig lieveheersbeestje voor het Klein 

schietveld. Wij vonden in 2008 nog 5 soorten lieveheersbeesten in het studiegebied. Volgens de lieveheersbeestjesatlas 

(Adriaens & Maes, 2004) zijn deze in Vlaanderen: 

• Zeer algemeen: 7-stippelig lieveheersbeestje (Coccinella 7-punctata); 

• Algemeen: Aziatisch lieveheersbeest (Harmonia axyridis) en 22-stippelig lieveheersbeestje (Psyllobora 22-

punctata); 

• Vrij algemeen: 5-stippelig lieveheersbeestje (Coccinella 5-punctata) en Ruigtelieveheersbeestje (Hippodamia 

variegata); 

• Vrij zeldzaam: Zwart lieveheersbeestje (Exochomus nigromaculatus); 

 

Het Zwart lieveheersbeestje is hiervan de meest bijzondere soort. In de Rode lijst (Adriaens et al., 2008) is deze soort 

als ‘kwetsbaar’ opgenomen. Ze wordt vooral in heidegebieden gevonden, vaak op Struikheide volgens Adriaens & Maes 

(2004), maar door ons vooral frequent op jonge grove den.  

Op het Klein schietveld vingen we een exemplaar bij een sleepvangst in de gracht langs de betonbaan in het noordelijk 

deel van het vliegveld (‘oefenplein’). 

 

Minder interessant is het voorkomen van het Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis). Deze exotische soort 

wordt sinds 1997 gecommercialiseerd in België als biologische bestrijder en was anno 2004 al de vijfde talrijkste soort in 

Vlaanderen (Adriaens & Maes, 2004). Onze terreinervaringen in de periode 2004 - 2008 doen vermoeden dat de soort 

anno 2008 de talrijkste lieveheersbeestjes-soort was in Vlaanderen… Dit terwijl we het Tweestippelig lieveheersbeestje 

(Adalia bipunctata), volgens de atlas van 2004 de meest verspreid aangetroffen soort in Vlaanderen, al jaren niet meer 

zagen …  
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2.3.3.10 Loopkevers 

2.3.3.10.1 Inleiding 

Spinnen (Aranea), loopkevers (Carabidae) en zandloopkevers (Cicindelidae) staan bekend als goede indicatoren voor 

habitatkwaliteit. Het zijn soortenrijke groepen met heel wat vertegenwoordigers die nauw gebonden zijn aan een 

bepaalde vegetatiestructuur. 

Mieren spelen een zeer belangrijke rol in ecosystemen. Ze zijn, in tegenstelling tot de overgrote meerderheid aan 

loopkever en spinnensoorten, gebonden aan oude, stabiele milieus. Ze zijn gevoelig voor beheeringrepen en dat maakt 

hen tot belangrijke indicatoren. Samen met spinnen en loopkevers maken ze het grootste deel uit van de 

bodembewonende ongewerveldenfauna.  

Van deze diergroepen zijn, dankzij het vele recente onderzoek, sinds kort verspreidingsatlassen en Rode lijsten voor 

Vlaanderen beschikbaar. Dat maakt het mogelijk onze gegevens te kaderen.  

Het onderzoek naar deze diergroepen is - vooral in heide-ecosystemen - essentieel om tot een goede inschatting te 

komen van de ecologische waarde én potenties. 

 

2.3.3.10.2 Methodiek 

 

Zeven intensief onderzochte locaties 

De methodiek omvat in eerste instantie bodemvalonderzoek. Bodemvallen zijn potten die in de grond ingegraven 

worden, waarmee bodemactieve kevers, mieren en spinnen gevangen worden. Naar de zandloopkevers wordt gericht 

gezocht. 

Op 7 locaties zijn telkens 2 bodemvallen gezet met een onderlinge afstand van enkele meters tot maximum 20 meters.  

Er is aandacht besteed om beide vallen van eenzelfde ‘bodemvalreeks’ in hetzelfde ecotoop te plaatsen en in dezelfde 

homogene vegetatie. Op alle vallen zijn rastertjes met een gaas geplaatst om bijvangsten van herpetofauna en kleine 

zoogdieren te vermijden.  

Bodemvallen KS01 tot KS07 zijn geplaatst op het Klein Schietveld, op 25 april 2008. De bodemvallen zijn in het 

zomerhalfjaar om de 14 dagen geleegd, namelijk op 9 mei, 25 mei, 9 juni, 24 juni, 14 juli, 28 juli, 17 augustus, 5 

september, 23 september en 9 oktober 2008. Vanaf dan volstaat een minder frequente lediging en zijn de vallen 

gekontroleerd op 1 november en 29 november 2008 en op 17 januari en 18 maart 2009. Op laatstgenoemde datum zijn 

de vallen opgehaald.  

De 7 locaties waar onderzoek met bodemvallen plaatsvond, worden gesitueerd op Kaart 2.19.   

De bodemvallen op het Klein Schietveld stonden verspreid over het grondgebied van 3 gemeentes: 

• Brasschaat: KS01, KS02, KS03, KS04 

• Kapellen: KS05, KS06 

• Kalmthout: KS07 

 

De vallen zijn gesitueerd in de UTM-kilometerhokken:  

• FS0488: KS01 en KS02; 

• FS0588: KS03; 

• FS0489: KS04, KS05 en KS06 (op de grens met FS0490); 

• FS0491: KS07; 

 

De loopkevers zijn gedetermineerd door Maarten Jacobs.  
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Beschrijving onderzochte locaties 

We bespreken alle bemonsterde locaties.  

 

KS01: bos langs spoorweg 

De boomlaag wordt gedomineerd door Berk, aangevuld met Els, eik en wilg. Er is veel dood hout aanwezig. Beide vallen 

staan langs een omgevallen boom.  

De vallen staan op droge plaatsen, maar er rond liggen veel natte zones (in april) en een diepe gracht. Tegen juli waren 

de natte zones drooggevallen.  

Val 1 situeert zich in een dichte vegetatie van stekelvarens, val 2 op een open plekje met enkel strooisel en enkele 

stekelvarens.  

De aanwezigheid van de spoorweg in de directe nabijheid is relevant omdat dit een zeer droog ecotoop betreft en dit de 

soortensamenstelling op die manier kan beïnvloeden.  

 

 

 

Foto 8: Bodemval 1 van reeks KS01. 25 april 2008. 
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Foto 9: Bodemval 2 van reeks KS01. Op 14 juli 2008 was hier een dichte vegetatie van 

stekelvarens aanwezig, in tegenstelling tot bodemval 1 waar een dikke, onbegroeide strooisellaag 

rond de val het open karakter bewaart. 

 

 

KS02: Besterveld, nat grasland 

De vallen staan tussen Pitrus (dominant), Fioringras (La aan val 2, vormt een lage mat), Reukgras (a), Kruipende 

boterbloem (a), Biezenknoppen (f), Moeraswalstro (o), Zomprus (o), Hazezegge (o), Ruige zegge (o), Gestreepte witbol 

(o) en Zwarte zegge (r).  

Op een 20 tal meter afstand ligt een recent geschoonde poel met op de oever een Veldrusvegetatie. Deze poel ligt tegen 

de bosrand. 

De bodemvallen stonden eerst in een Zwarte-zeggevegetatie aan een andere poel, maar zijn hier 2 opeenvolgende 

periodes (dus een hele maand) verwijderd door vandalen.  
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Foto 10: KV02 in Besterveld. Forse russen bepalen het beeld. Deze open enclave omgeven door 

bos is landschappelijk zeer fraai. 14 juli 2009. 

 

 

Foto 11: KV02, detail. Tussen de forse Pitrus zijn kortgrazige plekjes Fioringras aanwezig. 14 juli 

2009. 
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KS03: Vliegveld, droog schraal grasland aan de oostrand 

De vallen situeren zich tussen 2 betonbanen aan de oostzijde van het vliegveld, ter hoogte van een 

Gaspeldoornstruweel in de bosrand.  

Val 1 staat in een dichte Tandjesgrasvegetatie met veel mossen ertussen. De vegetatiesamenstelling is interessant maar 

de grasmat heeft een vervilte structuur (geen plekjes kale bodem).  

Val 2 is geplaatst in een plekje Gewone veldbies met Muizenoor en Schapezuring. Er staat Tandjesgras rond en wat 

Pilzegge.  

Eind april had het vliegveld een bruine schijn wegens massaal bloeiende Gewone veldbies. Grote delen van het 

vliegveld hebben vooral kenmerken van een struisgrasland, maar plaatselijk, en met name aan de oostrand in de 

omgeving van de bodemvallen, is er zeer duidelijk een heischrale component aanwezig. 

Het hele vliegveld is gemaaid op 24 juni 2008, maar was eerder dit jaar nog niet gemaaid (uitgezonderd bepaalde 

kleinere zones; med. P. Hannon). De vallen zijn daardoor een maand buiten werking geweest na deze datum.  

 

 

Foto 12: KS03. De oostzijde van het vliegveld is erg schraal. Tussen beide betonbanen stonden de 

bodemvallen in een vegetatie gedomineerd door Tandjesgras. Let voorts op de bruine schijn die de 

dominantie van Gewone veldbies elders indiceert. 25 april 2008. 
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Foto 13: KS03. Val 1 staat in een dichte Tandjesgrasvegetatie. 25 april 2008. 

 

 

 

 

KS04: Vliegveld, vochtige, zeer schrale heide aan rand ‘startbaan’ 

De vegetatie op deze locatie heeft een grijzige schijn door de dominantie van Dopheide, Tandjesgras en dorre 

Struikheide. Vermoedelijk staat het water boven maaiveld in de winter. Pijpestro is heel abundant maar ijl en schraal. 

Pilzegge is eveneens abundant en plaatselijk staan er veel kiemplanten van Berk.  

De sloot langs de betonbaan staat eind april nog vol water en erlangs ligt een plas-dras zone. Val 1 staat op 5m van de 

plas-dras zone, val 2 wat verder van de sloot, in hetzelfde vegetatietype.  

Het gaat om een zeer schrale vegetatie. Op 14 juli was er nog niet gemaaid, maar de vegetatie is desondanks nauwelijks 

enkele cm hoog ! Dopheide bloeit weinig in vergelijking met niet-gemaaide planten in de berm van de betonbanen. De 

gracht is op dat moment wel drooggevallen.  
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Foto 14: Zicht op KS04 van op de betonbaan. 25 april 2008. Gracht vol water en plas dras zones. 

 

 

Foto 15: KS04, detail. Afwisseling Dopheide, Pilzegge (frisgroen, 25 april 08), Pijpestro en Tandjesgras 
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KS05: Vliegveld, droge, zeer schrale Struikheidevegetatie aan rand ‘startbaan’ 

De vallen staan aan beide zijden van een plek zeer schrale, lage (ca. 10 cm) Struikheide met veel mossen tussen, veel 

kale bodem en occasioneel een polletje Pijpestro.  

Val 1 staat tussen Struikhei, val 2 tussen polletjes Tandjesgras met dezelfde ijle en schrale vegetatiestructuur dan rond 

val 1. Val 2 staat op de overgang naar een aanpalende hogere, grazige en bloemrijke vegetatie. Op 14 juli 2008 

noteerden we Ogentroost (a), Biggenkruid, Muizenoor (Ld), Kruipganzerik (a), Gewone brunel, Sint-Janskruid (Lf), 

Gewone rolklaver (Lf), Schapengras, struisgras, duizendguldenkruid en Dopheide (r ) … 

De vallen staan op ca. 20m van de bosrand en ca. 35 m van de (gracht langs de) betonbaan.  

In tegenstelling tot wat we verwachtten waren de vallen moeilijk in te graven: het is geen loszandige bodem, maar lemig 

en vast.  

 

 

Foto 16: KS05. Noordelijk deel vliegveld (‘startbaan’). Afwisseling van (gemaaide !-) droge heide en 

meer grazige, in de zomer bloemrijke delen. 25/04/08. 
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Foto 17: KS05, detail. Zeer schrale vegetatie. Droge heide maar wel met bloemriijk aspect dankzij 

tal van (bijzondere) kruiden ertussen. 24 juni 2008. 
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KS06: buntgrasvegetatie (pioniervegetatie van droge heide) in het centraal Duinengebied 

Veel kale, zandige bodem en verspreide aanwezigheid van Buntgras, Pijpestro, (Zand?)struisgras, Struikhei, Biggenkruid 

en Schapenzuring.  

 

 

Foto 18: KS06. Duinengebied. Bodemvallen aan rand van open, zandig terrein. Vergrassing rukt 

sterk op. 24 juni 2008. 
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Foto 19: KS06, detail. Structuurrijke vegetatie, met afwisseling dichte vegetatie (Struikhei, Pijpestro) 

en lage begroeiing (mossen, korstmossen, Buntgras). 25 april 2008. 
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KS07: venige heide in noordelijk Vennengebied 

De vegetatie bestaat uit een afwisseling van natte slenken, begroeid met veenmossen en Veenpluis, en droge bulten 

met Dophei en Pijpestro. 

De vallen zijn uiteraard op droge bulten gezet. Nabij val 2 ligt een plasje open water met veel Veenpluis.  

Op enkele tientallen meters afstand, op de overgang naar droger terrein, situeert zich een grote, recente plagplaats. 

 

 

Foto 20: KS07. Noordelijk vennengebied. Venige heide. 24 juni 2008. Het bloeiende Veenpluis 

situeert de natte slenken, terwijl Dopheide de wat drogere bulten aangeeft. 
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Foto 21: KS07. De bodemvallen zijn op de droge bulten geplaatst. 

 

 

 

Samenvatting situering bodemvallen: 

Er is in de mate van het mogelijke gekozen voor een zo goed mogelijke ruimtelijke spreiding over het Klein Schietveld en 

over de verschillende ecotopen.  

Er is in eerste instantie gekozen om het Klein Schietveld grondiger te bemonsteren, omdat het Groot schietveld al 

meermaals is bemonsterd met bodemvallen (med. F. Hendrickx, M. Jacobs). We selecteerden 7 en 4 locaties op het 

Klein respectievelijk Groot Schietveld.  

 

Klein Schietveld: verdeling over de ecotopen: 

• Loofbos: KS01 

• Venige heide: KS07 

• Vochtige heide: KS04 

• Droge heide (overgang naar droog heischraal grasland): KS05 

• Droog schraal grasland: KS03 

• Buntgrasvegetatie (Pioniersituatie droge heide): KS06 

• Nat grasland (Dottergrasland in ontwikkeling): KS02 

 



 97/212 08/006036 

Er zijn 3 reeksen vallen op het vliegveld (incl. ‘oefenterrein’) geplaatst omdat: 

• Dit botanisch zeer waardevolle situaties zijn waarin rijke gemeenschappen aan loopkevers en spinnen te 

verwachten zijn. 

• Er binnen het vliegveld heel wat variatie in vegetatie is, zoals hierboven beschreven onder de respectievelijke 

locaties: KS03 is grasland (zelfs enigszins vervilt), terwijl KS04 en KS05 als heide te beschouwen zijn. Het zijn veel ijlere 

vegetaties met meer kale bodem waarbij KS04 natter is (vochtige heide) en KS05 droger (droge heide / heischraal 

grasland). 

 

 

 

 

Foto 22: Binnen het vliegveld is veel variatie aanwezig, met tal van overgangen tussen 

vegetatietypes. Om enigszins een beeld te krijgen van de soortenrijkdom en gemeenschappen van 

ongewervelden, zijn 3 reeksen bodemvallen geplaatst. Foto 24/06/08, genomen aan 

bodemvalreeks KS05: overgang droge heide met (hei)schraal grasland. 
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2.3.3.10.3 Resultaten 

 

1. Algemene bevindingen 

Er zijn 2492 loopkevers gevangen met bodemvallen, verdeeld over 73 soorten (zie Bijlage 2.3.3.10). Daarnaast leverden 

handvangsten 6 extra soorten op en veldwaarnemingen 1 extra soort (Bronzen zandloopkever). Dat brengt het totaal op 

2509 loopkevers behorende tot 80 soorten.  

 

Hiervan zijn net één vierde –namelijk 20 soorten- opgenomen in de nieuwe Rode lijst (Desender et al., 2008). 

Een overzicht van alle waargenomen Rode-lijstsoorten, verdeeld over de categorieën, geeft volgend beeld:  

• Met uitsterven bedreigd (MUB): Anisodactylus nemorivagus; 

• Bedreigd (B): Amara praetermissa; 

• Kwetsbaar (K): Pterostichus lepidus; 

• Zeldzaam (Z) (15 soorten): Acupalpus brunnipes, Acupalpus consputus, Agonum versutum, Amara convexior, 

Amara equestris, Amara tibialis, Bradycellus ruficollis, Calathus cinctus, Harpalus anxius, H. attenuatus, H. 

luteicornis, H. rufipalpis, Masoreus wetterhallii, Olistopus rotundatus  en Trichocellus placidus; 

• Achteruitgaand (A): Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida) en Groene zandloopkever (Cicindela 

campestris);  

 

Van 4 loopkeversoorten zijn in totaal meer dan 100 exemplaren gevangen gedurende het onderzoek. In volgorde van 

afnemende talrijkheid zijn dit Pterostichus versicolor, Nebria salina, Abax ater en Calathus melanocephalus.  

 

2. Vergelijking van de onderzochte locaties 

 

Het aantal gevangen loopkevers per locatie tijdens de 11 maanden van onderzoek varieert van slechts 5 exemplaren 

(venige heide KS07) tot 666 (schrale vochtige heide op vliegveld, KS4). Hoge aantallen gevangen loopkevers op een 

bepaalde locatie zijn vaak terug te brengen tot één of 2 dominante soorten.   

Als we het aantal loopkeversoorten per locatie beschouwen, kunnen we de locaties indelen in 3 groepen. 

Er zijn 3 locaties met een hoge soortendiversiteit met name 33 of 34 soorten. Deze locaties situeren zich in de meest 

schraal begroeide zones van het vliegveld (meer bepaald op het ‘oefenplein’: KS4: 33 soorten en KS5: 34 soorten) en in 

de zuidrand van het aanpalende duinengebied (KS6: 34 soorten).  

Er zijn 3 locaties waar tussen de 21 en 24 soorten gevangen zijn: het loofbos langs de spoorweg (KS1: 24 soorten), nat 

grasland in Besterveld (KS2: 21 soorten) en droog schraal grasland op het vliegveld (KS3: 23 soorten). Het lagere 

soortenaantal in KS2 (Besterveld) is mee te wijten aan het feit dat de bodemvallen in de voor loopkevers meest 

interessante periode half april tot half mei telkens opnieuw vernield zijn door vandalen. 

Tot slot zijn er in de venige heide in het noordelijk vennengebied (KS7) slechts 5 soorten gevangen. 

Het aantal Rode-lijstsoorten is een nog betere maat om de kwaliteit van een ecotoop te evalueren. De 2 locaties met het 

hoogste soortenaantal (34) herbergen ook het hoogste aantal loopkevers van de Rode-lijst. In het Duinengebied (KS6) 

zijn dat er 10, in de schrale droge heide op het vliegveld (KS5) één minder, 9. 

Ook de 2 andere locaties op het vliegveld, KS3 en KS4, scoorden goed en leverden 3 resp. 5 RL-soorten op.  

In het nat grasland in Besterveld (KS2) zijn 2 kenmerkende RL-soorten van natte terreinen gevonden. 

In het loofbos (KS1) en in de venige heide (KS7) tenslotte zijn géén Rode-lijstloopkevers aangetroffen. 
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3. Soortbesprekingen 

Met uitsterven bedreigd 

Anisodactylus nemorivagus is in heel NW- en Midden-Europa een uiterst zeldzame soort. In Nederland is de soort 

enkel bekend uit hoogveen en vochtige dopheidevelden, in Groot-Brittannië en België uit droge heide (Turin, 2000).  

In Vlaanderen is de soort voor 1950 gevonden in omgeving Antwerpen, Brussel en minder ook in Limburg. Sinds 1950 

zijn er slechts 2 waarnemingen, 1 ex in juni 1986 in Vloethemveld in West-Vlaanderen en 1 ex in mei 1997 op het Groot 

Schietveld te Brecht (Desender et al., 2008; schrift.med. W. Dekoninck). In het Nederlandse deel van het Grenspark de 

Zoom-Kalmthoutse heide zijn meerdere exemplaren gevonden in een vochtige heide op venige ondergrond (med. 

Maarten Jacobs). 

Het is een macroptere soort waarvan vliegwaarnemingen bekend zijn (Turin, 2000). Aan het verspreidingsvermogen is 

de zeldzaamheid dus niet gelegen.  

We vingen in mei 2008 één exemplaar in de Tandjesgrasvegetatie aan de oostrand van het vliegveld (KS3). Het kan een 

zwerver zijn, maar evenzeer kan er vlakbij op het Klein schietveld een populatie voorkomen. We onderzochten immers 

slechts 7 locaties verspreid over dit grote gebied en tal van fraaie heidevegetaties blijven dus voorlopig niet onderzocht.  

 

Bedreigd 

Amara praetermissa neemt in NW-europa af. De soort bewoont er droge, open, schraalbegroeide terreinen. Dit kan 

zowel in heide (buntgrasvegetaties), op kalkgrasland als op kunstmatige bodem zoals spoorwegterreinen zijn.  

Het is een macroptere (gevleugelde) soort, maar het wordt sterk betwijfeld of de soort wel een goed 

verbreidingsvermogen heeft (Turin, 2000). 

In Vlaanderen na 1980 gevonden in 4 UTM-hokken, waarvan 1 in Limburg en 3 in West-Vlaanderen (Desender et al., 

2008). 

Op het Klein schietveld zijn in totaal 4 exemplaren Amara praetermissa aangetroffen. In mei is 1 dier gevangen in de 

Tandjesgrasvegetatie aan de oostrand van het vliegveld (KS3) en in augustus - september 3 exemplaren in schrale 

droge heide verder noordwaarts op het vliegveld (KS05).  

 

Kwetsbaar 

Pterostichus (Poecilus) lepidus is in België en omliggende landen in aantal achteruitgegaan, net als zijn leefgebied, 

heide.  

Kadertekst: ecologie P. lepidus  

Het is een kenmerkende soort van open, zonnige zand- of veenbodem met een mozaïekvegetatie (vb. 

buntgrasvegetaties). Soms aan te treffen op vochtige tot vrij natte plaatsen zoals rivieroevers, waardoor men vermoedt 

dat instraling van de zon een belangrijker factor is dan bodemvochtigheid (Turin, 2000). Dit gegeven is bevestigd in 

vochtige heide op de Mechelse Heide (Maasmechelen, Limburg): hoge aantallen (125 ex.) op een plagplaats (vochtig tot 

nat, maar open). De soort mijdt binnen natte heide duidelijk plaatsen die nat én beschaduwd zijn door hoge vegetatie 

(Lambrechts, 2002). In uitgebreid onderzoek in droge heide in Limburg was het de tweede talrijkste soort, met hoge 

aantallen in een intensief begraasde heide (dus met zeer korte vegetatie) en enkel ontbrekend in dichte heide met dikke 

moslaag (Lambrechts et al., 2000). In de aan de Mechelse heide aanpalende (LBU-)zandgroeve was P. lepidus 

eveneens de tweede talrijkste soort (hoogste aantallen in dwerghavervegetaties). Daarnaast nog in andere 

heidegebieden talrijk, recent bijvoorbeeld in Dessel (Lambrechts et al., 2009). Ook op het mijnterrein van Eisden-

Lanklaar (Maasmechelen en Dilsen-Stokkem) is het de tweede talrijkst gevangen soort, met hoge aantallen in een 

schraal (stenig) grasland op de top van een terril (Lambrechts et al., 2004).  

Desender (1986) vond 16 gevleugelde exemplaren P.lepidus op 1365 onderzochte exemplaren. De vleugels van de 

macroptere vorm zouden niet optimaal ontwikkeld zijn en er zijn geen vliegwaarnemingen bekend. Uitgebreid onderzoek 

in Nederland toonde aan dat de rijbanen van een snelweg een absolute barrière waren voor deze soort (Vermeulen cit. 

in Turin, 2000). Het is dus een erg versnipperingsgevoelige soort.  
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Pterostichus lepidus is op het Klein Schietveld in vergelijkbare aantallen gevangen in zeer schrale vochtige heide (KS4; 

37 ex) en schrale droge heide (KS05; 44 ex) op het vliegveld (oostrand ‘oefenterrein’). Opmerkelijk is dat er maar 1 dier 

gevangen is in de droge pioniersituatie in het duinengebied (KS6), wat een geschikt leefgebied lijkt. Elders ontbrak ze. 

 

 

Foto 23: Pterostichus lepidus is een kenmerkende heidesoort die gevoelig is voor versnippering 

van leefgebieden. Op het vliegveld in het Klein schietveld is een populatie aanwezig in de meest 

schrale vegetaties. Foto Maarten Jacobs. 

 

Zeldzaam 

Acupalpus brunnipes is volgens Turin (2000) een soort van natte ecotopen: uit literatuur citeert hij moerassige 

gebieden (bijv. tussen afstervend veenmos, aan de rand van venen of op spaarzaam begroeide bodem) en uit Nederland 

vangsten uit natte rietlanden en jonge, drooggevallen gronden. Als bedreiging geeft de auteur in elk geval het verdwijnen 

van natte heide en veengronden.  

Wij kennen de soort van natte heide (Houterenberg, Tessenderlo), natte graslanden met veel kale bodem (Vallei van de 

Drie Beken, VNR Zwinduinen en –polders, Het Vinne) en de oever van een nieuw gegraven duinpoel (VNR Zwinduinen 

en –polders).  

Acupalpus brunnipes is in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw sterk achteruitgegaan in Vlaanderen (35 UTM-hokken voor 

1950, 17 tussen 1950 en 1995) en was toen als ‘kwetsbaar’ opgenomen in de Rode lijst. Recent zijn er echter heel wat 

nieuwe vindplaatsen ontdekt. De soort heeft een goed vliegvermogen (Desender et al., 1995). 

In het Klein Schietveld vingen we slechts 1 exemplaar in de natte graslanden van Besterveld (KS02), terwijl dit een zeer 

geschikt leefgebied lijkt. Mogelijk komt ze er plaatselijk talrijker voor.   
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Foto 24: Acupalpis brunnipes is een in Vlaanderen zeldzame soort van pioniersituaties in natte 

terreinen. De soort is gevleugeld en kan snel reageren op natuurherstel, zoals in Besterveld op het 

Klein schietveld. Foto Maarten Jacobs. 

 

Amara equestris is een zeldzame soort in België en heeft zijn zwaartepunt in de Kempen, waar de soort droge, schrale 

graslanden bewoont (Desender et al., 2008). In Nederland komen de meeste vangsten uit droge heide (Calluna-heide) 

en voor Noordwest-Europa wordt het habitat als volgt samengevat door Turin (2000): open (niet beschaduwde) terreinen 

met droge, meest zandige bodem en een open, grazige mozaïekvegetatie. 

In de schrale droge heide op het vliegveld (KS05) is een populatie aanwezig (9 ex gevangen) terwijl in de ‘nabijgelegen’ 

vochtige heide (KS4) slechts een enkel dier gevonden is.  

Amara tibialis is een xerofiele soort van zeer open, droge, zonnige bodem met een vrijwel altijd korte, maar soms vrij 

dichte vegetatie van grassen of Struikheide (Turin, 2000). Ze is macropteer en zou zich vrij goed kunnen verbreiden. 

De aantallen door ons gevangen op het Klein schietveld waren vrij laag, 4 ex in het duinengebied (KS6) en 1 ex in droge 

heide (KS5), en dus verspreid over de 2 meest droge, schrale plekken. 

Bradycellus ruficollis leeft bijna uitsluitend op heiden (vooral droge struikheidevegetaties) met een voorkeur voor een 

goed ontwikkelde humuslaag. Open (naald)bosaanplanten op zand scoren ook goed (Turin, 2000).  

Ondanks het feit dat adulten het hele jaar door gevonden kunnen worden, is de soort uitgesproken winteractief. 

Op het Klein schietveld is de soort gevangen in het duinengebied (KS06) en in vochtige heide op het vliegveld (KS04), 

telkens in eerder lage aantallen.  

Calathus cinctus wordt nog maar vrij recent van Calathus melanocephalus onderscheiden. Ze heeft een meer zuidelijke 

verspreiding dan deze. Ze zou ook meer aangepast zijn aan tijdelijke biotopen en wordt in Nederland vooral in weinig 

bemeste, zandige cultuurterreinen met spaarzame vegetatie gevonden, evenals in duinen en droge, schrale graslanden 

(Turin, 2000). Desender et al. (1995) noemen het een droogteminnende soort die voornamelijk leeft op droge, schrale 

graslanden met korstmossen. Op de Mechelse heide (Maasmechelen) is ze enkel op een grote droog-zandige plagplaats 
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gevonden en niet tussen Struikheide, waaruit men de zeer duidelijke voorkeur voor open, vegetatie-arme locaties binnen 

droge heide kan afleiden (Lambrechts et al., 2000). In de LBU-zandgroeve aanpalend aan de Mechelse heide is een 

populatie in Dwerghavervegetaties aanwezig. 

De soort is door ons in lage aantallen gevangen op de 2 meest droge, schrale plekken in het Klein schietveld, 1 ex in het 

duinengebied (KS6) en 2 ex in droge heide (KS5). 

Harpalus anxius is gebonden aan open, zandige, droge terreinen met spaarzame vegetatie. Het aantal vindplaatsen in 

Nederland en omliggende gebieden is matig tot sterk gedaald. Ze komt vaak samen met Harpalus neglectus en Harpalus 

smaragdinus voor, die nog sterker bedreigd zijn (Turin, 2000). 

De soort is op het Klein Schietveld vooral in het duinengebied gevonden (KS06, 12 ex) wat met zijn voorkeursecotoop 

overeenkomt. De zeldzamere begeleiders ontbraken.  

Harpalus attenuatus is in Nederland erg zeldzaam zodat geen goed beeld bekomen wordt van de habitatvoorkeur. Ze 

komt er enkel op ruderale terreinen voor, vooral in de kustduinen en zeldzamer in het binnenland. In Midden-Europa leeft 

ze op xerotherme, schaars begroeide plaatsen.  

Wij vangen deze soort geregeld in lage aantallen in diverse types droge schrale ecotopen: bijvoorbeeld in 7 van de 33 

onderzochte snelwegbermen van de E314 in Midden-Limburg, waarvan 6 grazige bermen (Lambrechts et al., 2000b) en 

in 3 van de 10 onderzochte brede bermen van het Albertkanaal in Zuidoost-Limburg (Indeherberg et al., 2004). 

Recent zijn door ons in een heidegebied in Dessel hoge aantallen Harpalus attenuatus bekomen in botanisch zeer 

soortenrijke, jaarlijks gemaaide heischrale bermen van een privé-weg (49 ex.).  

Op het Klein Schietveld is slechts 1 individu gevangen, in de schrale droge heide (KS05). 

Masoreus wetterhali is zeldzaam in Vlaanderen, met een beperkt aantal vindplaatsen in de Kempen, zandig 

Vlaanderen en de Kustduinen (Desender et al., 2008).  

Op het Klein Schietveld zijn 5 individuen gevangen in het duinengebied (KS06). 

 

Foto 25: KS06 in het centraal duinengebied is de locatie op het Klein schietveld waar de meeste 

Rode-lijstloopkeversoorten (10) zijn waargenomen, onder andere deze Masoreus wetterhali. Foto 

Maarten Jacobs. 
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Harpalus rufipalpis is in Vlaanderen in de periode 1950-1995 in minder 5X5 km-hokken (17) aangetroffen dan voor 

1950 (21). In een droge-heidestudie in Limburg was het nochtans de talrijkste Rode-lijstsoort uitgezonderd Pterostichus 

(Poecilus) lepidus. De soort is daar bijna op alle onderzochte locaties gevonden, maar met een duidelijke voorkeur voor 

zeer open plaatsen (buntgrasvegetatie; intensief begraasde, korte vegetatie) of hogere vegetaties met heel wat open 

plekken (Lambrechts et al., 2000a). In een aantal wegbermen van de E314 zijn nog meer dieren gevangen, met hoge 

aantallen in 5 droge, schrale graslanden en lage aantallen (1-5 ex.) in vele andere bermen tussen Zonhoven en 

Maasmechelen (Lambrechts et al., 2000b). 

Op het Klein Schietveld is enkel in het duinengebied (KS06) een kleine populatie vastgesteld (9 ex.). 

Olisthopus rotundatus prefereert volgens Desender et al. (1995) een droge kiezel- of zandbodem met een schaarse 

vegetatie (van Struikhei, grassen en korstmossen). 

Deze zeldzame loopkever is vertegenwoordigd op 3 plaatsen op het Klein Schietveld, waarvan het talrijkst in de zeer 

schrale droge heide (KS05, 13 ex.). 

 

Achteruitgaand 

De Groene zandloopkever (Cicindela campestris) is binnen droge heide het talrijkst in lage heidevegetaties, maar kan 

ook gezien worden op kleine open plaatsen te midden van een hoge, dichte struikheidevegetatie (Lambrechts et al., 

2000a). Het is een soort die zich snel kan verspreiden en zich goed kan handhaven in dynamische milieus. Daar kunnen 

hoge dichtheden gehaald worden. 

Het is ook in Nederland de meest eurytope zandloopkeversoort die in hoogveen, natte en droge heide en op paden in 

lichte bossen voorkomt (Turin, 2000). Het belang van open plekken voor deze zeer mooie kever is duidelijk. 

 

 

Foto 26: De fraaie Groene zandloopkever (Cicindela campestris) verkiest structuurrijke vegetaties, 

met een afwisseling van Struikheide en open plekken.  Foto Maarten Jacobs. 
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Met bodemvallen is de Groene zandloopkever op 2 locaties op het Klein Schietveld aangetroffen, 2 schraal begroeide 

plekken op het vliegveld (KS04 en KS05), telkens in redelijke aantallen (16 resp. 14 ex). Veldwaarnemingen illustreerden 

het goede kolonisatievermogen; de soort is gezien op een plagplaats in bos en op de oever van een poel in Besterveld. 

Dit zijn 2 recent ontstane geschikte plekken waar voorheen geen geschikt leefgebied aanwezig was.  

Daarnaast is de soort in het veld nog op tal van plaatsen waargenomen, onder andere op zandige paden in de Franse 

heide en duinengebied 

 

De Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida) is –vergeleken met de Groene zandloopkever- meer gebonden aan 

open, zandige plaatsen. Dat komt in heidegebieden sterk tot uiting, doordat de soort beperkt is tot plekken met los zand 

(plagplaatsen, paadjes, stuifzand). De soort is niet met bodemvallen gevangen maar wel waargenomen op een 

plagplaats in het noordelijk vennengebied en op de ‘zandplaat’.  

 

Cicindela-soorten hebben een goed vliegvermogen en koloniseren snel geschikte gebieden binnen een zekere afstand 

van een bronpopulatie. Alle zandloopkevers (Cicindelidae) zijn bij wet beschermd in Vlaanderen. Ook alle schallebijters, 

dat zijn de loopkevers van het genus Carabus, zijn wettelijk beschermd.  

 

Momenteel niet bedreigd 

We bespreken nog een soort die de status ‘momenteel niet bedreigd’ hebben in Vlaanderen, maar door de specifieke 

habitatvoorkeur wel belangrijk is. 

Nebria salina vertoont in droge heide een uitgesproken voorkeur voor open, schaars begroeid terrein, met bijvoorbeeld 

zeer hoge aantallen op een grote plagplaats in de Mechelse heide (Lambrechts et al., 2000a). 

Het is globaal de tweede talrijkst gevangen soort in dit onderzoek (388 ex), maar toch is de soort vrijwel beperkt tot 2 

locaties met schrale vegetatie (KS04: 93 ex en KS05: 293 ex). Dit stemt dus overeen met onze eerdere bevindingen 

omtrent ecotoopvoorkeur.  

 

 

2.3.3.10.4 Samenvatting en besluiten 

Ons bodemvalonderzoek op 7 locaties in het Klein schietveld, aangevuld met handvangsten, leverde 80 

loopkeversoorten op, waarvan 20 soorten opgenomen zijn in de meest recente Rode lijst (Desender et al., 2008); 

De 2 meest schrale vegetaties in het noordelijk deel van het vliegveld, evenals een zandige pioniervegetatie in het 

aanpalend duinengebied, kenden de grootste diversiteit aan loopkevers én leverden de meest bijzondere soorten op.  

Een schrale graslandsituatie in het zuidelijk deel van het vliegveld herbergde minder (Rode-lijst)soorten, maar de in 

Vlaanderen met uitsterven bedreigde Anisodactylus nemorivagus is enkel hier gevonden. Deze soort is in Vlaanderen 

recent (voorbije 20 jaar) enkel op het Groot Schietveld gevonden !   

De natte graslanden in Besterveld herbergen enkele interessante soorten van natte pioniersituaties. 

In het loofbos langs de spoorweg is geen enkele zeldzame bossoort gevangen. Enkel de hoge aantallen van de 

algemene bossoorten Abax ater en P. oblongopunctatus wijzen er op het boskarakter. 

De venige heide in het vennengebied tenslotte scoorde voor loopkevers zeer zwak, dit in sterk kontrast met de erg 

bijzondere spinnenfauna aldaar (zie verder). In venige heide zijn weinig loopkeversoorten te verwachten, maar wel 

enkele zéér bijzondere soorten, waarvan de meest spectaculaire soort (Carabus clatratus) op het Groot schietveld wel is 

aangetroffen. 



 105/212 08/006036 

2.3.3.11 Spinnen 

2.3.3.11.1 Methodiek 

De voornaamste onderzoeksmethodiek was bodemvalonderzoek. Idem loopkevers (zie hoger). 

Op meerdere plaatsen zijn daarenboven hand- en sleepvangsten verricht: 

De spinnen zijn gedetermineerd door Herman De Koninck, eminent spinnenspecialist. 

 

2.3.3.11.2 Resultaten 

 

1. Algemene bevindingen 

 

We vingen in totaal 5236 spinnen verdeeld over 206 soorten. Deze worden per familie weergegeven in Bijlage 2.3.3.11, 

met vermelding van: 

• Nederlandse en wetenschappelijke naam; 

• status in Vlaanderen volgens de Rode lijst (Maelfait et al., 1998); 

• habitatvoorkeur volgens Maelfait et al. (1998); zie verder voor verklaring afkortingen; 

 

Van de 206 spinnensoorten zijn er 57 opgenomen in de meest recente Rode lijst. De Rode-lijstsoorten worden in 

onderstaande tabel weergegeven en zijn verdeeld over de categorieën: 

• Met uitsterven bedreigd (MUB): 7 soorten:  

• Bedreigd (B): 19 soorten; 

• Kwetsbaar (K): 24 soorten; 

• Zeldzaam (Z): 7 soorten; 

 

Familie en soortnaam Nederlandse naam 
Rode 
lijst 

status 

Voorkeur 
ecotoop 

Lasaeola tristis (HAHN, 1833) Zwarte galgspin MUB Godd 

Drassyllus praeficus (L. KOCH, 1866) Zonnekampoot MUB Hdb 

Pirata uliginosus (THORELL, 1872) Heidepiraat MUB Hws 

Pardosa sphagnicola (F. DAHL, 1908) Veenmoswolfspin MUB Mo 

Pirata tenuitarsis SIMON, 1876 Veenpiraat MUB Mo 

Dolomedes fimbriatus (CLERCK, 1757) Gerande oeverspin MUB Mo 

Walckenaeria alticeps (DENIS, 1952) 
Gehoornd 
schaduwdubbelkopje MUB Mo 

Haplodrassus silvestris (BLACKWALL,1833) Bosmuisspin B Fddd 

Philodromus albidus KULCZYNSKI, 1911 Bleke renspin B Fddv 

Philodromus praedatus O.P.-CAMBRIDGE, 1871 Boomrenspin B Fddv 

Hygrolycosa rubrofasciata (OHLERT, 1865) Trommelwolfspin B Fdmot 

Arctosa perita (LATREILLE, 1799) Gewone zandwolfspin B Godb 

Xerolycosa miniata (C.L. KOCH, 1834) Kustwolfspin B Godb 

Dictyna pusilla THORELL, 1856 Bruin kaardertje B Godd 

Dipoena melanogaster (C.L. KOCH, 1845) Gemarmerde galgspin B Godd 

Pardosa monticola (CLERCK, 1757) Duinwolfspin B Godg 

Meioneta affinis (KULCZYNSKI, 1898) Concaaf probleemspinnetje B Godg 

Hahnia nava (BLACKWALL, 1841) Heidekamstaartje B Godr 

Drassodes pubescens (THORELL, 1856) Harige muisspin B Godt 

Cheiracanthium virescens (Sundevall 1833) Groene spoorspin B Godt 
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Ozyptila sanctuaria (O.P.-CAMBRIDGE, 1871) Bleke bodemkrabspin B Godt 

Xysticus erraticus (BLACKWALL, 1834) Graskrabspin B Godt 

Acartauchenius scurrilis (O.P.-CAMBRIDGE, 1872) Bleek haarkopje B Godta 

Hypsosinga sanguinea (C.L. KOCH, 1844) Heidepyjamaspin B Hd 

Araeoncus crassiceps (WESTRING, 1861) Arrogant voorkopje B Hws 

Pirata piscatorius (CLERCK, 1757) Grote piraat B Mo 

Coriarachne depressa (C.L.KOCH, 1837) Platte krabspin Z        Z 

Xysticus ferrugineus MENGE, 1875 Roestkrabspin Z N 

Pardosa hortensis (THORELL, 1872) Geelarmpje Z N 

Pardosa proxima (C.L. KOCH, 1847) Veldwolfspin Z N 

Ero aphana (WALCKENAER, 1802) Vierspitsspinneneter Z N 

Argiope bruennichi (SCOPOLI, 1772) Tijgerspin (Wespspin) Z N 

Entelecara congenera (O.P.-CAMBRIDGE, 1879) Bolkop-struikdwergspin Z Z 

Hahnia helveola SIMON, 1875 Boskamstaartje K Fddd 

Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802) Zwartstaartboswolfspin K Fddv 

Trematocephalus cristatus (WIDER, 1834) Doorkijkkopje K Fddv 

Pachygnatha listeri SUNDEVALL, 1830 Bosdikkaak K Fdmo 

Oedothorax gibbosus (BLACKWALL, 1841) Bult-velddwergspin K Fdmo 

Alopecosa barbipes (SUNDEVALL, 1832) Paaspanterspin K Godb 

Alopecosa cuneata (CLERCK, 1757) Dikpootpanterspin K Godb 

Talavera aequipes (O.P.-CAMBRIDGE, 1871) Ringpootzwartkop K Godbs 

Agalenatea redii (SCOPOLI, 1763) Brede wielwebspin K Godd 

Euryopis flavomaculata (C.L. KOCH, 1836) Geelvlekjachtkogelspin K Godr 

Zelotes electus (C.L. KOCH, 1839) Duinkampoot K Godt 

Zelotes longipes (L. KOCH, 1866) Stekelkampoot K Godt 

Zelotes petrensis (C.L. KOCH, 1839) Steppekampoot K Godt 

Clubiona trivialis C.L. KOCH, 1841 Moszakspin K Godt 

Crustulina guttata (WIDER, 1834) Gevlekt raspspinnetje K Godt 

Atypus affinis EICHWALD,1830 Gewone mijnspin K Godts 

Tibellus maritimus (MENGE, 1875) Stippelsprietspin K Gowt 

Tibellus oblongus (WALCKENAER, 1802) Gewone sprietspin K Gowt 

Arctosa leopardus (SUNDEVALL, 1833) Moswolfspin K Gowt 

Trochosa spinipalpis (F.O.P.-CAMBRIDGE, 1895) Gestekelde nachtwolfspin K Gowt 

Oxyopes ramosus (MARTINI & GOEZE, 1778) Prachtlynxspin K Hd 

Steatoda phalerata (PANZER, 1801) Heidesteatoda K Hd 

Taranucnus setosus (O.P.-CAMBRIDGE, 1863) Sikkelpalpje K Hw 

Pardosa prativaga (L. KOCH, 1870) Oeverwolfspin K Mc 

Tabel 15: Overzicht van de 57 Rode-lijstspinnen die in 2008 zijn aangetroffen op het Klein 

Schietveld, met vermelding van de voorkeursecotoop. 

 

 

Belangrijk om weten is dat de aantallen met bodemvallen gevangen exemplaren van een bepaalde soort afhankelijk zijn 

van de mate van activiteit van de soort. De meeste soorten wolfspinnen lopen veel rond en worden daardoor in hoge 

aantallen gevangen, in tegenstelling tot vele webspinnen of soorten met een ‘sit and wait’ jachttechniek. 

 

Van 11 spinnensoorten zijn er gedurende voorliggend onderzoek meer dan 100 exemplaren gevangen. In afnemende 

volgorde van talrijkheid zijn dit: de Bospiraat (Pirata hygrophilus), het Heidepionierspinnetje (Centromerita concinna), het 

Aeronautje (Erigone dentipalpis), de Duinwolfspin (Pardosa monticola), de Moeraswolfspin (Pardosa palustris), de Kleine 

piraat (Pirata latitans), de Storingsdwergspin (Erigone atra), Moswolfspin (Arctosa leopardus), Oeverwolfspin (Pardosa 

prativaga), Groot haarpalpje (Centromerita concinna) en de Heidesteatoda (Steatoda phalerata), 
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Van deze 11 talrijkste soorten, zijn er 4 Rode lijstsoorten, onderlijnd in bovenstaande opsomming. Dat is natuurlijk een 

gevolg van het feit dat de onderzochte ecotopen erg bedreigd zijn in Vlaanderen en dat dus ook zijn kenmerkende fauna 

bedreigd is. 

 

2. Ecotoopvoorkeur van de Rode-lijstsoorten 

 

Van de 57 Rode-lijstsoorten die voorliggend onderzoek opleverde, zijn er 50 door Maelfait et al. (1998) gekarakteriseerd 

naar voorkeurs-ecotoop (zie bovenstaande tabel). De 7 overige soorten bevinden zich hier aan de rand van hun areaal, 

meer bepaald 5 soorten aan de noordrand (� dus dat zijn zuidelijke soorten) en 2 soorten aan de zuidrand van hun 

areaal (� dus dat zijn noordelijke soorten).  

We vinden de volgende verdeling: 

• God = droge, voedselarme graslanden:  24 soorten; 

• Gow = natte, voedselarme graslanden: 4 soorten; 

• Hd = droge heide: 4 soorten, waarvan 1 soorten specifiek aan kale bodem gebonden is (Hdb); 

• Hw = natte heide: 3 soorten, waarvan 2 soorten gebonden zijn aan veenmostapijten (Hws); 

• Fdd = droog loofbos: 6 soorten; waarvan 2 soorten gebonden aan (veel) dood hout (Fddd), de 4 andere aan 

bosranden (Fddv); 

• Fdmo = open, moerassig loofbos: 3 soorten, waarvan 1 soort gebonden aan de aanwezigheid van zeggebulten 

(Fdmot); 

• Mo = Voedselarm (oligotroof) moeras: 5 soorten; 

• Mc = Moeras met grote zeggevegetaties: 1 soort; 

 

 

Eerste vaststelling is de variatie in ecotoopvoorkeuren: er leven kensoorten van droge en natte voedselarme graslanden, 

van droge en natte heide, van droge loofbossen en moerasbos en tenslotte van diverse types moeras. 

Er zijn 34 kensoorten van droge ecotopen en 16 kensoorten van natte ecotopen aanwezig.  

Opmerkelijk is het zeer hoge aantal kensoorten van open, droge, voedselarme ecotopen: 4 kensoorten van droge heide 

maar vooral, 24 van droge, voedselarme graslanden. Heischrale graslanden en buntgrasvegetaties zijn evenwel 2 types 

van droge voedselarme graslanden die binnen het heide-ecosysteem voorkomen en dus nauw aanleunen bij droge 

heide.  

 

Als we de 24 soorten met voorkeur voor het ecotoop ‘droge voedselarme graslanden’ nader beschouwen, zien we 

volgende microhabitat-voorkeur:  

• Godb = droge, voedselarme graslanden met plekken kale bodem: 5 soorten, waarvan er 1 gebonden is aan 

zuidhellingen (Godbs); 

• Godd = droge, voedselarme graslanden met dwergstruiken (vb. Struikheide): 4 soorten; 

• Godg = kort gegraasde droge, voedselarme graslanden: 2 soorten; 

• Godr = droge, voedselarme graslanden met plekken ruige vegetatie: 2 soorten; 

• Godt = droge, voedselarme graslanden met graspollen : 11 soorten, waarvan 1 soort een binding heeft met de 

aanwezigheid van mieren (Godta) en 1 soort een voorkeur heeft voor zuidhellingen (Godts); 
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3. Vergelijking van de locaties 

Op elk van de 7 met bodemvallen onderzochte locaties zijn gedurende het onderzoek meer dan 500 spinnen gevangen, 

uitgezonderd in de venige heide (KS7) slechts 192. Het aantal gevangen spinnen per locatie zegt echter zeer weinig 

naar ecologische betekenis, vermits een beperkt aantal spinnensoorten de aantallen kunnen domineren, met name 

wolfspinnen. 

Op 4 van de 7 locaties zijn meer dan 50 spinnensoorten vastgesteld gedurende het onderzoek. De meest grazige locatie 

op het vliegveld (KS03), aan de zuidoostzijde, was het meest soortenrijk (58 soorten), kort gevolgd door de locatie in het 

duinengebied (KS06, 57 soorten).  

Het laagste soortenaantal is bekomen in de venige heide in het noordelijk vennengebied (KS07, 30 soorten). De natte 

graslanden van Besterveld (KS02, 35 soorten) waren ook relatief soortenarm, maar daar moet men rekening houden met 

het feit dat de vallen verstoord zijn tijdens de meest interessante periode van het jaar (april, begin mei).  

De belangrijkste parameter om de waarde van de verschillende locaties/ecotopen voor spinnen mee af te wegen, is het 

aantal Rode-lijstspinnen die er vastgesteld zijn.  

Twee droge, schraal begroeide locaties hebben duidelijk de meeste betekenis met elk 16 Rode-lijstspinnensoorten. Dit 

zijn de buntgrasvegetatie in het duinengebied (KS06) en de jaarlijks gemaaide situatie op het ‘oefenplein’ van het 

vliegveld (KS05). 

Daarop volgen dan 4 locaties waar 10 tot 12 Rode-lijstsoorten zijn gevangen, terwijl de natte graslanden van het 

Besterveld mar 6 zulke soorten opleverde (maar zie hoger voor mogelijke verklaring). 

Merk op dat in verhouding de meest bijzondere fauna in de venige heide (VE07) leeft: daar zijn immers het hoogste 

percentage Rode-lijstspinnen gevonden (37%). Er zijn daar ‘slechts’ 30 spinnensoorten aangetroffen, maar daarvan zijn 

wel 11 soorten op de Rode lijst opgenomen. Nog meer bijzonder wordt het als we de Rode-lijstcategorieën beschouwen: 

er zijn in KS07 niet minder dan 5 spinnensoorten gevonden die ‘met uitsterven bedreigd’ zijn op Vlaams niveau, terwijl 

dat geen (KS04 en KS05), één (KS02, KS03 en KS06) of maximum 2 (in KS01) soorten uit die categorie waren.  

Nadere beschouwing leert ons dat 8 van de 11 Rode-lijstspinnen in de venige heide uitgesproken kenmerkend zijn voor 

veenmosvegetaties. Deze bijzondere soorten worden verderop besproken. 

Op de drie onderzochte locaties op het vliegveld (KS3, KS4 en KS5) zijn in totaal 25 verschillende Rode-lijstspinnen 

genoteerd ! Een 5tal soorten hiervan kunnen wellicht als zwerver uit aanpalende bos of andere ecotopen beschouwd 

worden. 

Het loofbos langs de spoorweg herbergt een aantal kenmerkende bossoorten waarvan sommige nergens elders in het 

studiegebied gevonden zijn: grote populaties van de Gewone bostrechterspin (Coelotes terrestris) en de 

Zwartstaartboswolfspin (Pardosa lugubris), lage aantallen van de 8 overige soorten, waarvan er 5 kenmerkend zijn voor 

natte terreinen.   

 

4. Soortenbesprekingen 

Met uitsterven bedreigd 

Dolomedes fimbriatus, de G(eelg)erande oeverspin, komt maar heel lokaal voor in de Benelux, in natte milieus als 

voedselarme moerassen, vennen en hoogveen. De dieren jagen in de moslaag, maar ook op het wateroppervlak. Ze 

zitten dan op de vegetatie aan de rand van open water laten hun voorpoten op het water rusten om de prooi (insecten, 

kikkervisjes, kleine visjes) te detecteren en slaan dan toe. 

Juvenielen zoeken vaak een hoger en droger habitat op en kunnen in bomen en struiken gevonden worden (Roberts, 

1998). Hendrickx (1998) bevestigt dit: de juvenielen zijn op het Groot Schietveld (Brecht) in heel hoge aantallen 

gevonden in gagelstruweel, terwijl adulten zijn gevangen aan de oevers van kleine vennetjes van slechts enkele 

vierkante meters groot. 

In april en mei zijn er 4 mannetjes Gerande oeverspin gevangen in de venige heide in het noordelijk vennengebied van 

het Klein schietveld. De soort is in die omgeving ook via zichtwaarnemingen vastgesteld (zie Foto).  
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Foto 27: Veenmosvegetaties herbergen een zeer kenmerkende en sterk bedreigde spinnenfauna. 

Deze Gerande oeverspin (Dolomedes fimbriatus) is één van de 5 met uitsterven bedreigde 

spinnensoorten die vastgesteld zijn in de venige heide in het noordelijk vennengebied. 

 

Drassyllus praeficus, de Zonnekampoot, leeft op droge plaatsen, in heide, op schrale (kalk)graslanden en in Midden-

Europa in wijngaarden (Roberts, 1998, Hänggi et al., 1995). De voorkeur zou uitgaan naar droge heide met plekken kale 

bodem (Maelfait et al., 1998). Lambrechts & Janssen ontdekten de voorbije 10 jaar tal van nieuwe vindplaatsen in 

heidegebieden in Limburg, enkele in Vlaams-Brabant en recent (2008) een grote populatie in een heiderelict in Dessel, 

meer bepaald in heischrale wegbermen en in grazige droge heide.  

Op het Klein Schietveld is de Zonnekampoot op 2 plaatsen gevonden, in het zuidoostelijk deel van het vliegveld (KS3, 6 

ex) en in het duinengebied (KS6, 4 ex).  

 

Pardosa sphagnicola, de Veenmoswolfspin, is plaatselijk talrijk in hoogveengebieden in Oost- en Noord-België en in 

Oost-Nederland. Ze leeft voornamelijk op veenmos (Roberts, 1998). In de venige heide op het Klein Schietveld (KS07) is 

de soort duidelijk niet zeldzaam, getuige de 35 gevangen exemplaren. Elders ontbrak ze (logischerwijze…).  

 

Pirata tenuitarsis, de Veenpiraat, komt voor op onbeschaduwd, liefst mosrijk veen, vaak op trilveen (Roberts, 1998). De 

soort is wijdverspreid maar komt slechts lokaal voor, dan wel meestal talrijk. Maelfait et al. (1998) beschouwen 

'voedselarme moerassen' (Mo) als voorkeurshabitat.  

In het Klein schietveld heeft de Veenpiraat haar grootste populatie in de natte graslanden van het Besterveld (KS02, 14 

ex), terwijl lage aantallen (2 ex) ook gevonden zijn in het (periodiek) natte bos langs de spoorweg (KS1) en in venige 

heide (KS7).  
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Pirata uliginosus, de Heidepiraat, wordt met uitsterven bedreigd (Maelfait et al., 1998), maar waar ze voorkomt is ze 

vaak talrijk (Roberts, 1998), een fenomeen dat bij spinnen (en in het bijzonder bij wolfspinnen) eerder regel dan 

uitzondering is. P. uliginosus is de enige Pirata-soort die soms in vrij droge omstandigheden kan gevonden worden 

(Roberts, 1998). Het voorkeursbiotoop is nochtans natte heide met veenmossen (Maelfait et al., 1998). 

Op het Klein schietveld is in de venige heide (KS07) duidelijk sprake van een populatie (29 ex. gevangen) terwijl in het 

(periodiek) natte bos langs de spoorweg (KS1) slechts een enkele (wellicht zwerver) gevonden is. 

 

Walckenaeria alticeps, het Gehoornd schaduwdubbelkopje, heeft als voorkeurshabitat 'voedselarm moeras' (Maelfait 

et al., 1998). In Midden-Europa blijkt de soort vooral in diverse bostypes voor te komen (Hänggi et al., 1995). 

In april en mei 2008 zijn er 2 vrouwtjes en 1 mannetje W. alticeps gevangen in de venige heide in het noordelijk 

vennengebied van het Klein schietveld.  

 

Bedreigd 

 

Acartauchenius scurrilis, het Bleek haarkopje, leeft in associatie met de Zwart zaadmier (Tetramorium caespitum) 

(Noordam, 1998) en is erg zeldzaam in België. In de periode eind mei – begin juni 2008 is 1 vrouwtje gevangen op het 

noordelijk deel van het vliegveld, in een schrale droge-heidevegetatie (KS05).  

 

Araeoncus crassiceps, het Arrogant voorkopje, heeft als voorkeursbiotoop natte heide met veenmos (Maelfait et al., 

1998). Er zijn 2 vrouwtjes en 3 mannetje A. crassiceps gevangen in de venige heide in het noordelijk vennengebied van 

het Klein schietveld (KS07).  

 

Arctosa perita, de Gewone zandwolfspin, leeft op kale zandgrond met zeer schaarse vegetatie, waar ze een woonhol 

uitgraaft. In de Benelux is ze vrij algemeen in de duinen maar alleen lokaal aanwezig in het binnenland (Roberts, 1998). 

We ontdekten de soort het voorbije decennium nog op heel wat plaatsen in Limburg. Binnen droge heide bleek wel een 

zeer sterke binding met open zandig terrein met schaarse tot geen vegetatie (Lambrechts et al., 2000a; Lambrechts & 

Janssen, 2002). Op het mijnterrein van Eisden-Lanklaar daarentegen is ze op verschillende bodemtypes waargenomen, 

hetzij grindig, hetzij zandig, hetzij stenig, maar wel telkens op open, vegetatie-arme plaatsen (Lambrechts et al., 2004). 

Tijdens voorliggend onderzoek is 1 mannetje gevangen in oktober 2008, in een schrale vegetatie in het centraal 

duinengebied (KS06).  
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Foto 28: De Gewone zandwolfspin (Arctosa perita) is op het Klein schietveld aangetroffen in het 

centraal duinengebied. Via beheer dient vergrassing tegengegaan te worden opdat deze spin, en 

andere kensoorten van schaars begroeid zandig terrein, kunnen overleven. Foto Maarten Jacobs. 

 

 

Hygrolycosa rubrofasciata, de Trommelwolfspin, komt aan zijn naam omdat de mannetjes in april-mei tot op een paar 

meter afstand hoorbare trommelgeluiden maken ! De soort leeft in vochtige bossen en venen. De bossen zijn open 

(lichtrijk) en de kruidlaag bij voorkeur met veel zeggebulten (Maelfait et al., 1998). In een studie in natte heide in Limburg 

was de voorkeur voor grasrijke (Pijpestro) situaties opvallend (Lambrechts, 2002). De Trommelwolfspin is plaatselijk niet 

zeldzaam in de Antwerpse en Limburgse Kempen. 

We vingen de Trommelwolfspin in lage aantallen wijd verspreid over het Klein schietveld, meest in de venige heide 

(KS07; 3 ex). In het natte loofbos langs de spoorweg vingen we slechts 1 mannetje, terwijl hier in de ‘warme’ bosrand 

(overgang naar het spoor) op 24 april 2008 een 40 tal ‘trommelende’ mannetjes zijn gehoord… 

Deze soort is in (veel) grotere aantallen aanwezig dan de steekproefsgewijze vangsten indiceren, een verschijnsel dat 

ongetwijfeld nog voor heel wat soorten geldt. 

 

Pardosa monticola, de Duinwolfspin, is een soort met een voorkeur voor kortgrazig, droog, schraal grasland (Maelfait et 

al, 1998). In de duinen is ze vaak talrijk op droog duingrasland dat door konijnenbegrazing kort gehouden wordt (Maelfait 

& Baert, 1997). Ook Roberts (1998) benadrukt de korte en vaak schaarse vegetatie in de leefgebieden duinen, heide en 

kalkgrasland.  

De Duinwolfspin was de vijfde talrijkst gevangen soort in een recent (2008) onderzoek in een heiderelict in Dessel, vooral 

in een heischrale vegetatie, maar toch kwam ze er slechts plaatselijk voor (op 5 van de 12 onderzochte locaties). Een 
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gelijkaardige situatie doet zich voor op het Klein schietveld: hoge tot zeer hoge aantallen op de 3 onderzochte locaties op 

het vliegveld, lagere aantallen in het aanpalende duinengebied en volledig ontbreken op de 3 overige (ongeschikte) 

plaatsen. De Duinwolfspin was globaal de vierde talrijkst gevangen soort bij voorliggend onderzoek (392 ex).  

 

Pirata piscatorius, de Grote piraat, prefereert onbeschaduwde, mosrijke moerasgebieden en is algemeen in trilveen 

(Roberts, 1998). Op het Klein schietveld is de soort talrijk in de venige heide (KS7; 33 ex) en ontbreekt ze daarbuiten.  

 

Kwetsbaar 

 

Alopecosa barbipes, de Paaspanterspin, is bijna uitsluitend gevonden in het duinengebied (KS6; 6 ex), terwijl de nauw 

verwante Dikpootpanterspin (A. cuneata) talrijk voorkomt op de drie locaties op het vliegveld (met in totaal 78 ex 

aldaar). Beide soorten hebben eenzelfde voorkeur-ecotoop volgens Maelfait et al. (1998), met name droge voedselarme 

graslanden waar voldoende plekken kale bodem aanwezig zijn, maar hier is duidelijk dat ze toch licht verschillen in 

voorkeur.  

 

Atypus affinis, Mijnspin of Aardspin genoemd omwille van de sedentaire levenswijze in een ondergrondse ‘woonbuis’ 

(vaak koloniegewijs), is de enige inheemse 'vogelspinachtige' (suborde Orthognatha of Mygalomorphae) in Vlaanderen. 

Het is een beschermde diersoort. De ecologie van deze soort wijkt af van de andere inheemse spinnen. De soort wordt 

vrij oud: ze wordt pas na vier jaar volwassen (is dus geen explosieve voortplanter) en leeft dan nog meerdere jaren. Een 

losse bodem is vereist om te kunnen graven en zuidhellingen en lage vegetaties worden geprefereerd (Roberts, 1998). 

Volgens Canard (1986) is de soort gevoelig voor allerhande verstoringen en komt ze vooral in stabiele milieus voor. Met 

bodemvallen vangt men enkel mannetjes als deze rondzwerven op zoek naar wijfjes (die hun woonbuis nooit verlaten). 

Maelfait et al. (1998) vermelden als voorkeurshabitat ‘zuidgeoriënteerde droge schrale graslanden met aanwezigheid 

van graspollen’. 

We ontdekten recent heel wat nieuwe vindplaatsen in Limburg. Opvallend daarbij:  

• soort zit vaak in oude heide (lange tijd geen beheer en hoge heidestruiken die deels weer openvallen); 

• vaak met veel boomopslag of zelfs in lichtrijk eikenberkenbos; 

• vaak op plaatsen met veel (micro)relief;  

Samenvattend: er is een voorkeur voor niet-gestoorde, heide-achtige vegetaties op zuidhellingen (zoals Maelfait et al. 

aangeven). 

Omwille van de vermoedelijk relatief beperkte verbreidingscapaciteiten, stelden we de Mijnspin reeds meermaals als dé 

doelsoort onder de spinnen voor ontsnippering op (cfr. Lambrechts et al., 2008). In een erg geschikt leefgebied dat vrij 

recent ontstaan is, meer bepaald de hoge bermen van het Albertkanaal in Zuidoost-Limburg, ontbrak de soort , een 

indicatie dat ze dit gebied nog niet weten te bereiken heeft (Lambrechts & Janssen, 2005). 

In een heiderelict in Dessel vonden we de Mijnspin in 2008 in opmerkelijk (uitzonderlijk ?) hoge aantallen !  Op het Klein 

schietveld daarentegen zijn slechts 2 mannetjes gevangen, in het najaar van 2008.  

 

Steatoda phalerata, de Heidesteatoda, leeft vooral van mieren, en zou meestal in de buurt van (bos)mierennesten 

voorkomen (Roberts, 1998; Noordam, 1998). De voorkeur gaat uit naar droge heide (Maelfait et al., 1998). 

Deze mooie (zie foto) kogelspin was de derde talrijkst gevangen soort in een recent (2008) onderzoek in een heiderelict 

in Dessel (256 ex.) ! De soort is er op 9 van de 12 onderzochte locaties aangetroffen, met hoge aantallen in 2 erg 

gelijkaardige, door maaibeheer mooi ontwikkelde heischrale vegetaties.  

Op het Klein schietveld zijn ook aanzienlijke aantallen (109 ex.) bekomen (11
de

 talrijkst gevangen soort). Nochtans is de 

soort enkel op het vliegveld en in het aanpalend duinengebied gevangen. Vooral de heischrale grazige zuidoostrand van 

het vliegveld is een bolwerk en komt zeer goed overeen met de vegetatie in Dessel waar de soort zo talrijk is.  
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Foto 29: De Heidesteatoda (Steatoda phalerata) is in veel grotere aantallen gevangen op het 

vliegveld dan in de psammofiele heide van het duinengebied. Behoud van de schrale graslanden 

via maaibeheer, eventueel aangevuld met stootbegrazing, moet volstaan voor het behoud van deze 

fraaie kogelspin. Foto Maarten Jacobs. 

 

Taranucnus setosus, het Sikkelpalpje, heeft als voorkeurshabitat natte heide (Maelfait et al., 1998). De meeste 

gegevens van Hänggi et al. (1995) komen uit diverse ecotopen in hoog- en laagveen (vb. biezen- en zeggenvegetaties) 

en daarnaast ook uit kustduinen. Voor Limburg liggen er gegevens voor van 16 locaties, in de rest van België veel 

minder. In een heiderelict in Dessel vingen we op 3 locaties telkens 1 individu en ook op het Klein schietveld is slechts 1 

ex. bekomen, in het voorkeursecotoop (KS07). 

 

Zelotes electus, de Duinkampoot, is volgens Roberts (1998) in de Benelux algemeen in de duinen en niet zeldzaam op 

heide in het binnenland. Het voorkeurshabitat zijn droge, schrale graslanden met graspollen (Maelfait et al., 1998). De 

soort is op het Klein schietveld, net als de verwante Zelotes longipes, de Stekelkampoot, enkel gevangen in het 

duinengebied (KS06; resp. 9 en 5 ex).  

Een derde Rode-lijstsoort van hetzelfde genus, Zelotes petrensis, de Steppekampoot, prefereert eveneens het 

duinengebied (KS06; 16 ex.) maar is daarnaast ook op de 3 onderzochte locaties op het vliegveld present (KS03, KS04 

en KS05).  

 



 114/212 08/006036 

2.3.3.11.3 Samenvatting en besluiten 

Ons onderzoek dat 1 jaar liep omvatte onderzoek met bodemvallen op 7 locaties aangevuld met hand- en sleepvangsten 

over het gehele gebied. Dit leverde 206 spinnensoorten op wat neerkomt op ongeveer één derde van de Vlaamse 

spinnenfauna. 

Hiervan zijn 57 soorten opgenomen in de meest recente Rode lijst, met als meest bijzondere 7 met uitsterven bedreigde 

soorten en 19 bedreigde soorten. Vooral droge, voedselarme, schraal begroeide graslanden / heide levert veel 

bijzondere soorten op.  

De schrale vegetaties op het vliegveld zijn zeker in de eerste plaats te noemen als het om bijzondere soorten gaat. Er 

zijn op 3 verschillende locaties op het vliegveld immers 25 Rode-lijstspinnensoorten gevonden. Het aanpalende 

duinengebied is eveneens erg bijzonder.  

Toch is het de venige heide in het centraal vennengebied waar de meest specifieke spinnenfauna leeft: 5 

spinnensoorten die er leven zijn ‘met uitsterven bedreigd’ in Vlaanderen, onder andere de Gerande oeverspin 

(Dolomedes fimbiratus).  

Het bos langs de spoorweg herbergt eveneens een mooi aantal (10) Rode-lijstsoorten. Opmerkelijk is de grote populatie 

van de ‘oud-bossoort’ Coelotes terrestris (de Gewone bostrechterspin).  

 

 

Foto 30: Bovenstaande bespreking van de spinnenfauna concentreert zich op bodemvallen, 

onderzoek dat erg gestandaardiseerd is. Daarnaast zijn aanvullend veel sleepvangsten uitgevoerd, 

verspreid over het gebied. Dit leverde veel extra soorten op, onder andere deze Bleke renspin 

(Philodromus albidus). Foto Maarten Jacobs. 
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2.3.3.12 Mieren 

Deze diergroep is onderzocht via bodemvalonderzoek. Zie § 2.3.3.10 (loopkevers) voor beschrijving van de methodiek. 

De mieren zijn gedetermineerd door Francois Vankerkhoven, mierenspecialist. 

In onderstaande tabel wordt per locatie aangegeven welke mierensoorten gevangen zijn. Ook staat de kaste vermeld, 

waarbij: 

• WE=werkster 

• OGY=ongevleugelde gyne 

• GGY=gevleugelde gyne 

• MAN=mannetje 

 

Tabel 16: Overzicht van de mieren gevangen met bodemvallen op 7 locaties op het Klein schietveld in 2008 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam 
Rode 
lijst 

kaste KS01 KS02 KS03 KS04 KS05 KS06 KS07 Totaal 

Formica fusca Grauwzwarte mier   WE 4             4 

Formica pratensis Zwartrugbosmier K WE     1         1 

Formica rufibarbis Rode baardmier K WE         4 15   19 

Lasius flavus Gele weidemier   GGY     2         2 

      OGY     1   3     4 

      WE     17 1       18 

Lasius fuliginosus Glanzende houtmier   MAN         2     2 

      OGY           2   2 

      WE 2   1         3 

Lasius meridionalis Veldmier K OGY         1     1 

Lasius niger Wegmier   WE         67     67 

Lasius platythorax Humusmier   WE 10   3 521   123 17 674 

Lasius umbratus Schaduwmier   GGY   1     1     2 

      OGY   1   1       2 

Myrmica lonae Lepelsteekmier SB WE             1 1 

Myrmica microrubra Gaststeekmier   OGY     1       1 2 

Myrmica rubra Gewone steekmier   OGY   1       1 2 4 

      WE 214 1 2     3 1807 2027 

Myrmica ruginodis Bossteekmier   MAN         6     6 

      WE 17             17 

Myrmica rugulosa Kleine steekmier   WE       1       1 

Myrmica sabuleti Zandsteekmier   GGY     1         1 

      OGY   1 1     2   4 

      WE 2   5 2   4   13 

Myrmica scabrinodis Moerassteekmier   OGY   3 1 1     4 9 

      WE 1 123 2 6   9   141 

Myrmica schencki Kokersteekmier K OGY           1   1 

      WE           3   3 

Myrmica specioides Duinsteekmier K OGY         1     1 

Stenamma debile Gewone drentelmier   MAN     1   1     2 

      WE 14             14 

Temnothorax nylanderi Bosslankmier   WE 2             2 

Tetramorium caespitum Zwarte zaadmier   WE     1   1 1   3 

                        

Aantal exemplaren     266 131 40 533 87 164 1832 3053 

Aantal soorten     9 4 10 6 10 8 5 21 

Aantal Rode-lijstsoorten     0 0 1 0 3 2 1 6 
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Bij de mieren vangt men vooral werksters en in mindere mate geslachtsdieren. De geslachtsdieren, meer bepaald de 

wijfjes (gynes, ‘koningin’) en mannetjes, zijn gevleugeld (dus wijfje = gevleugelde gyne). Na de korte 

voortplantingsperiode zoekt het wijfje een plekje om een nieuw nest te starten. De vleugels worden afgeworpen (ogy = 

ongevleugelde gyne). 

 

Er zijn in totaal 3053 mieren gevangen, verdeeld over 21 soorten. Dat is een mooi soortenaantal, dat overeenkomt met 

de betere heidegebieden in de Limburgse Kempen. Droge heide is het meest soortenrijke ecotoop voor mieren in 

Vlaanderen.  

Zes van de gevangen soorten zijn opgenomen in de Rode lijst (Dekoninck et al., 2003), meer bepaald in de categorieën: 

• Sterk bedreigd (SB): Lepelsteekmier (Myrmica lonae); 

• Kwetsbaar (K): Zwartrugbosmier (Formica pratensis), Rode baardmier (F. rufibarbis), Veldmier (Lasius 

meridionalis), Kokersteekmier (Myrmica schencki) en Duinsteekmier (Myrmica specioides); 

 

De precieze aantallen per soort hebben echter niet zo veel ecologische betekenis omdat ze vooral variëren met de 

afstand van de bodemval tot een mierennest. 

Twee locaties op het vliegveld, het loofbos langs de spoorweg en het centraal duinengebied zijn de meest soortenrijke 

locaties. Qua Rode-lijsoorten zijn 2 ijle droge heide vegetaties, namelijk in het noordelijk deel van het vliegveld en het 

aanpalend duinengebied, het meest soortenrijk (3 respectievelijk 2 Rode-lijstsoorten).   

 

Sterk bedreigd 

De Lepelsteekmier (Myrmica lonae) wordt pas recent onderscheiden van de Zandsteekmier (Myrmica sabuleti). In 

Duitsland is het een soort van xerotherme bossen, open zonbeschenen veengebieden en xerotherme graslanden. In 

Vlaanderen was de soort anno 2003 bekend van 7 locaties, waarvan 6 in natte heide (onder andere Groot schietveld te 

Brecht en Liereman in Oud-turnhout) (Dekoninck et al., 2003).  

In het Klein schietveld vingen we 1 werkster in de venige heide in het noordelijk vennengebied (KS07).  

 

Kwetsbaar 

De Zwartrugbosmier (Formica pratensis) is een thermofiele soort die zich vestigt langs bosranden en boomgroepjes. Ze 

is in Vlaanderen bijna uitsluitend bekend van de Limburgse en Antwerpse heidegebieden (Dekoninck et al., 2003). 

Volgens Mabelis (1986) zou het minstens 10 jaar duren eer deze mierensoort zich vestigt in nieuw ontstaan terrein 

(bijvoorbeeld in geplagde heide). Het is wel bekend dat de werksters tot op aanzienlijke afstand van het nest foerageren. 

De Zwartrugbosmier is in heide de meest voorkomende soort van de drie soorten ‘Rode bosmieren’ in Vlaanderen. 

‘Rode bosmieren’ hebben een zeer grote ecologische betekenis. Een Rode-bosmiernest vormt een ecosysteem op zich 

(met veel gastsoorten uit diverse diergroepen). 

We vingen 1 werkster van de Zwartrugbosmier, in het zuidoostelijk deel van het vliegveld (KS03). Wellicht is het nest in 

de nabijgelegen bosrand of heide aanwezig.  

 

De twee andere door ons aangetroffen Formica-soorten zijn belangrijk omdat het 'dienaarmieren' (=renmieren, subgenus 

Serviformica) zijn. Hun aanwezigheid is noodzakelijk indien één der 3 in Vlaanderen inheemse soorten ‘Rode bosmieren’ 

(Formica rufa, F. polyctena en F. pratensis) zich willen vestigen. Het gaat om de Grauwzwarte mier (Formica fusca) en 

de Rode baardmier (Formica rufibarbis). De Grauwzwarte mier, geen rode-lijstsoort, is enkel in het loofbos langs de 

spoorweg gevonden. 

De Rode baardmier (Formica rufibarbis) is te vinden in schrale, kortgrazige vegetaties met hoge bodemtemperaturen. 

Ze komt verspreid in de Kempen voor maar is niet strikt gebonden aan zandbodems (Dekoninck et al., 2003). 
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We vonden op 2 plaatsen in het studiegebied werksters van de Rode baardmier en die voldoen goed aan de 

bovenstaande beschrijving. Het zijn namelijk 2 ijle droge heide vegetaties, namelijk in het noordelijk deel van het 

vliegveld en het aanpalend duinengebied;  

 

De Kokersteekmier (Myrmica schencki) komt voor op allerlei thermofiele open terreinen met beperkt ontwikkelde 

vegetatie. Ze komt vooral in de Kempen voor (Dekoninck et al., 2003). In een onderzoek in droge heide in Midden-

Limburg is ze nadrukkelijk aanwezig in begraasde heide (Tenhaagdoornheide) en veel minder in gebieden waar de 

meeste heidevegetaties hoog en dicht zijn (De Teut en de Mechelse Heide) (Lambrechts et al., 2000).  

Op het Klein schietveld is de soort present in één der schraalste vegetaties , in het noordelijk deel van het vliegveld 

(KS05).  
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2.3.3.13 Overige ongewervelden 

 

Een zeer bijzondere diersoort die niet onvermeld mag blijven is Triops cancriformis.  

Dit geleedpotig diertje behoort tot de orde van de kopschildkreeftjes (Notostraca) en vormt samen met onder andere de 

watervlooien (Cladocera) de klasse van de Branchiopoda, een primitieve groep binnen de schaaldieren (Crustacea). Ze 

hebben nog geen echte kieuwen ontwikkeld en ademen gebeurt via aanhangsels op de poten. 

De exemplaren die vandaag leven zijn nog steeds identiek aan de 220 miljoen jaar oude fossielen van Triops 

cancriformis en hierdoor worden ze beschouwd als (één van) de oudste levende diersoorten ter wereld ! een ‘levend 

fossiel’ dus. 

Triops leven in tijdelijke kleine poelen, die voorkomen door seizoensgebonden neerslag of overstromingen en dus snel 

weer uitdrogen. Deze poelen zijn ideaal aangezien hier normaal geen predatoren kunnen voorkomen. Een andere 

speciale aanpassing zijn de eieren, ze produceren rusteieren of cysten, en kunnen zo een droogteperiode overbruggen. 

Deze eieren kunnen op verschillende tijdstippen ontluiken: een deel onmiddellijk na het leggen, anderen pas na een 

droogteperiode of zelfs na meerdere droogteperiodes. Sommige populaties van bepaalde soorten hebben zelfs geen 

vrouwtjes nodig, de eicellen ontwikkelen zich zonder bevruchting van een spermacel. 

 

 

Foto 31: Unieke soort voor het Klein schietveld: Triops cancriformis. Wordt genoemd als oudste 

levende soort op aarde…Komt voor in ondiepe plassen op de brede onverharde noord-zuid 

georiënteerde weg. 
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Jongeren van de JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) ontdekten Triops op 22 augustus 2006 in het Klein schietveld 

(Arijs et al., 2006). De laatst bekende waarneming van België was van 1930. De soort was niet eerder waargenomen in 

de Antwerpse Kempen.  

Op 24 juni 2008 bemerkten we (eerder toevalling) een exemplaar van Triops in een kuil met zeer ondiep water, op de 

onverharde weg in het verlengde van de Bondgenotenlei, ter hoogte van het noordelijk vennengebied (zie foto). Op 9 

september 2008 is de soort in een waterplas waargenomen door Lemouche et al. (2009). 

De soort is twee jaar na haar ontdekking dus nog steeds present in het gebied ! 

Aan het einde van droge zomer van 2009, op 28 augutus, stonden alle plassen op de Bondgenotenlei droog, wat wellicht 

een gunstige situatie is voor Triops.   

Uit een korte Google-sessie blijkt wel dat Triops cancriformis veel gekweekt wordt, dus het is mogelijk dat het hier om 

(nakomelingen van) uitgezette exemplaren gaat. 

 

Bij het amfibieënonderzoek zijn meermaals Geergerande waterkevers (Dytiscus species) gevangen en ook eenmaal  de 

soort Cybister lateralimarginalis met name in waterpartij 22.  

 

De bij wet beschermde Driehoornmestkever (Typhaeus typhoeus) komt aan zijn naam door de 3 opvallende 

uitsteeksels die het mannetje heeft op het pronotum. Het is een kenmerkende heidesoort die vooral konijnen – en 

schapenmest gebruikt. De soort graaft diepere gangen dan veel andere mestkevers, tot 1,5 m diep (Chinery, 2003). 

We vonden de Driehoornmestkever in november 2008 in het centrale duinengebied, wat best overeenkomt met zijn 

habitatpreferentie.   

 

Een belangrijke lacune in de kennis is de bijenfauna. In heidegebieden met aanzienlijke terreinheterogeniteit zoals het 

Klein schietveld, zijn veel (bijzondere) soorten te verwachten. In het centrale duinengebied zagen we mooie kolonies van 

de Grijze zandbij (Andrena vaga) met haar parasiet, de Roodharige wespbij (Nomada latburiana).  

Een suggesties voor nader onderzoek dus. 
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Een weinig bekend insect uit de orde van de Schorpioenvliegen (Mecoptera) is de Sneeuwspringer of Sneeuwvlieg 

(Boreus hyemalis). Dit diertje is actief in het winterhalfjaar en wordt meest opgemerkt wanneer het actief springt in de 

sneeuw. Door zijn gereduceerde vleugels zou het niet kunnen vliegen.  

We vonden de Sneeuwspringer in november 2008 in de schrale droge heide langs de ‘startbaan’ van het vliegveld. 

 

 

Foto 32: De Sneeuwspringer (Boreus hyemalis) is een weinig bekend insect uit de orde van de 

Schorpioenvliegen, die gebonden lijkt aan zeer schrale vegetaties binnen de heide. Foto Maarten 

Jacobs. 
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2.3.3.14 Samenvattend overzicht van de belangrijke faunistische waarden 

 

We geven per taxonomische groep een overzicht van de meest bijzondere fauna-elementen die momenteel aanwezig 

zijn in het Klein schietveld: 

• Broedvogels: 1) soorten van de Europese Vogelrichtlijn (VRL Bijlage I): Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en 

Zwarte Specht, mogelijk ook de Wespendief; 2) Soorten op Vlaamse Rode lijst: 9, waarvan Boompieper (Rode 

lijst bedreigd) en Gekraagde roodstaart (Rode lijst kwetsbaar) in zeer belangrijke aantallen voorkomen; 

• Zoogdieren: KS is zomergebied voor minstens 5 soortenvleermuizen; Fort van Brasschaat is 

overwinteringsgebied voor minstens 9 soorten vleermuizen (meer dan 800 exemplaren); alle soorten zijn 

opgenomen in de Habitatrichtlijn, Bijlage IV. Meervleermuis en ingekorven vleermuis (overwinteraars) zijn ook 

opgenomen in bijlage II. Zeer hoge aantallen overwinterende Franjestaarten en Watervleermuizen. 

• Reptielen: Levendbarende hagedis en Hazelworm (Rode lijst ‘zeldzaam’); 

• Amfibieën: 3 Europees beschermde soorten (Habitatrichtlijn bijlage IV): Rugstreeppad, Heikikker en Poelkikker; 

3 soorten Rode lijst ‘zeldzaam’; Rugstreeppad, Heikikker en Vinpootsalamander; grote populaties Heikikker ! 

• Dagvlinders: 5 Rode-lijstsoorten; meest bijzondere is de ‘bedreigde’ Aardbeivlinder (één van de 5 Vlaamse 

populaties; enige in prov. Antw.); eveneens belangrijk zijn de 4 ‘kwetsbare’ soorten: Heideblauwtje, Groentje, 

Heivlinder en Bont dikkopje; 

• Libellen: 23 soorten. 7 Rode-lijstsoorten; de meest bijzondere is de Maanwaterjuffer (Bedreigd); 

Tangpantserjuffer, Venglazenmaker en Noordse witsnuitlibel zijn ‘Kwetsbaar’ en Tengere pantserjuffer, 

Koraaljuffer en Venwitsnuitlibel ‘Zeldzaam’; 

• Sprinkhanen: 15 soorten. 5 Rode-lijstsoorten: Heidesabelsprinkhaan, Zanddoorntje, Snortikker, Veldkrekel en 

Boskrekel; 

• Lieveheersbeestjes: 6 soorten, waarvan 1 Rode-lijstsoort: Zwart lieveheersbeestje (Exochomus 

nigromaculatus); 

• Loopkevers: 80 soorten, waarvan 20 Rode-lijstsoorten; de meest bijzondere zijn de ‘met uitsterven bedreigde’ 

Anisodactylus nemorivagus, de bedreigde Amara praetermissa en de ‘kwetsbare’ Pterostichus lepidus; voorts 

15 ‘zeldzame’ soorten en 2 ‘achteruitgaande’; 

• Spinnen: 206 soorten, waarvan 57 Rode-lijstsoorten; 7 hiervan zijn ‘met uitsterven bedreigd’, 19 soorten zijn 

‘bedreigd’, 24 soorten zijn ‘kwetsbaar’ en 7 ‘zeldzaam’; meest kenmerkend is de rijke veenmosbewonende 

gemeenschap met onder andere Gerande oeverspin (Dolomedes fimbriatus) en de Heidepiraat (Pirata 

uliginosus); 

• Mieren: 21 soorten, waarvan 6 Rode-lijstsoorten; meest bijzonder is de ‘sterk bedreigde’ Lepelsteekmier 

(Myrmica lonae); de overige 5 soorten zijn ‘kwetsbaar’: Zwartrugbosmier (Formica pratensis), Rode baardmier 

(F. rufibarbis), Veldmier (Lasius meridionalis), Kokersteekmier (Myrmica schencki) en Duinsteekmier (Myrmica 

specioides) 

• Overige: Triops cancriformis, Driehoornmestkever (Typhaeus typhoeus), Sneeuwspringer (Boreus hyemalis);  

 

Uit dit overzicht blijkt het zeer grote belang van het KS voor de fauna. Binnen vrijwel elke diergroep zijn er bijzondere 

soorten (soorten van de Rode lijst) aanwezig. 

De meeste Rode-lijstsoorten zijn kenmerkend voor droge en natte heide, vennen en heischraal grasland. Kortom voor 

het heide-ecosysteem. Een beperkt aantal soorten zijn kenmerkend voor bossen. 

Het Fort van Brasschaat is een zeer apart verhaal. Dit fort is één der belangrijkste overwinteringsgebieden in Vlaanderen 

voor vleermuizen, met de voorbije winters meer dan 800 overwinterende vleermuizen.  
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3 Doelstellingen 

3.1 Militaire doelstellingen 

De militaire doelstellingen hebben volgens het in 1999 afgesloten protocol tussen het Ministerie van Landsverdediging 

en het Vlaams Gewest voorrang op de andere doelstellingen.  

Het militair gebruik dat voor grote delen van het Klein schietveld geldt, is volgend gebruik: 

• Infanterie; 

• Bivakken 

• Stelling name (artillerie) 

 

Als dit specifieke beperkingen inhoudt voor het beheer, wordt dit per beheereenheid beschreven in § 3.8.  

 

3.2 Ecologische doelstellingen 

Het Klein schietveld heeft een belangrijke ecologische functie, die samen met de militaire functie primeert over elke 

andere functie. De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (zie § 1.7.2.1) bepalen welke habitattypes het belangrijkst 

zijn op Vlaams niveau. Ze zijn bepalend voor het vaststellen van de ecologische doelstellingen. 

 

De voornaamste globale doelstellingen van het beheerplan zijn: 

• het in stand houden en uitbreiden waar mogelijk van de Europese habitats (HRL); 

• het kwalitatief verbeteren van de Europese habitats door het creëren van gunstige abiotische omstandigheden 

en door aangepast beheer; 

• behoud van Europees beschermde soorten (HRL en VRL); 

 

Op die manier kan het Klein Schietveld een belangrijke schakel vormen in het Europese Natura 2000 netwerk. Daartoe 

dient ook aan de verbindingen met de omliggende gebieden gewerkt wordt.  

 

In tweede instantie is het een doelstelling: 

• Behoud of herstel van regionaal belangrijke habitats; 

• Behoud van soorten die op Vlaams niveau bedreigd zijn (opgenomen in Rode lijsten); 

 

Voor het bekomen van een toekomstvisie wordt aldus rekening gehouden met: 

• De abiotiek van het gebied; 

• De aangemelde habitattypes voor het Habitatrichtlijngebied; 

• Belangrijke huidige en potentiële natuurwaarden (Europese habitats en soorten, Regionaal belangrijke habitats 

en soorten); 

• Het huidig en toekomstig militair gebruik; 

• De relaties met omliggende natuurgebieden (ecotopen, soorten, natuurverbindingsmogelijkheden). 

 

Concrete doelstellingen zijn de volgende: 

• Heide: vergrassing en verbossing tegengaan; 

• Vennen: verlanding tegengaan; 
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• Graslanden: via maaien in stand houden of verder laten evolueren tot voedselarm, soortenrijk grasland;  

• Bossen: streven naar structuurrijke, gemengde, inheemse bossen met veel oude bomen en voldoende dood 

hout;  

• Tussen bossen en open ecosystemen worden geleidelijke overgangen behouden of gecreëerd; 

 

Uit de inventaris blijkt reeds de hoge actuele waarde voor vegetatie en fauna. Om die te consolideren is het wenselijk in 

grote lijnen de huidige verhouding tussen open en gesloten ecotopen te behouden. Plaatselijk is het wenselijk om delen 

met verboste heide verder open te maken.  

 

Er zijn nog een aantal specifieke aandachtspunten. 

�Afscherming van het gebied ten opzichte van de omgeving is belangrijk. Er wordt voor het volledig gebied een beboste 

randzone voorzien.  

�Het zeer strak nastreven van maximale botanische kwaliteit, wat men zou kunnen doen om tot optimale ‘staat van 

instandhouding’ van Europese habitats te komen, is ons inziens niet steeds wenselijk, omdat men dit tot conficten kan 

leiden met betrekking tot de optimale situatie voor (Europees en regionaal beschermde) fauna. Met andere woorden: 

vegetatiestructuur is heel belangrijk voor fauna en deze wordt soms als ‘verminderde kwaliteit van de habitat’ 

geïnterpreteerd (vb. matige vergrassing of matige verbossing).  

 

Er zijn in het verleden reeds meermaals visies op het gebied opgemaakt, bijvoorbeeld door Walleyn et al (2003) en door 

het Danah-team. 

Voor grote delen van het Klein schietveld is het doeltype duidelijk op basis van de actuele situatie en komt het overeen 

met de 2 bovenstaande bronnen. Her en der wijkt dit echter af. De door ons opgemaakte visiekaart wordt weergegeven 

op Kaart 3.1.  

 

3.3 Economische doelstellingen 

De economische functie van het schietveld wordt enkel vervuld door houtproductie en is ondergeschikt aan de militaire 

en ecologische functies. Houtproductie is slechts in beperkte mate aan de orde vermits in heel wat bossen reeds een 

laatste dunning verricht is zodat ze verder spontaan kunnen ontwikkelen tot het doeltype.  

De gerealiseerde economische inkomsten worden in een apart fonds gestort, dat kan worden aangewend voor 

financiering van andere beheermaatregelen op het Klein schietveld. 

 

3.4 Sociale en educatieve doelstellingen 

Momenteel zijn aanzienlijke delen van het Klein schietveld toegankelijk voor recreanten en het gebied kent een grote 

recreatiedruk. Het betreft ruiters, wandelaars, mountainbikers (op onverharde paden) en fietsers (vooral op de 

betonwegen). Doorheen het gebied lopen een groot aantal paden. 

Doelstelling is de recreant te laten genieten van het landschap, maar tegelijk de wildgroei aan paden te stoppen. 

Doelstelling is om de recreant te informeren over de aanwezige bijzondere natuurwaarden. 

  

 

3.5 Cultuurhistorische doelstellingen 

De aanwezige cultuurhistorische en archeologische elementen worden maximaal behouden en ontzien bij militaire en 

beheeractiviteiten.  
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3.6 Wetenschappelijke doelstellingen 

Wetenschappelijk onderzoek wordt aanbevolen, in het bijzonder rond het opvolgen van de LIFE-werkzaamheden en 

beheermaatregelen. Deze dienen wel samen te gaan met de militaire en ecologische functies.  

 

3.7 Doelstellingen met betrekking tot de milieubeschermende functie 

Het Klein schietveld is een belangrijk infiltratiegebied en heeft dus een belangrijke watercapterende functie.Deze 

ecologisch en maatschappelijk belangrijke functie dient maximaal behouden te blijven (géén ontwatering !). 

De bossen aan de rand van het Klein schietveld hebben een belangrijke bufferfunctie.  

 

3.8 Doelstellingen / visie per beheereenheid (BE) 

Het Klein schietveld is in overleg met de stuurgroep opgedeeld in deelgebieden, beheereenheden genoemd. Ze zijn min 

of meer uniform qua vegetatiesamenstelling en beheer. 

Per beheereenheid bespreken we kort de voornaamste kenmerken van het gebied en de visie op de toekomst. Daarvoor 

verwijzen we ook naar Kaart 3.1. 

We bespreken eerst de ‘centrale open as’ van zuid naar noord en vervolgens de westzijde en de oostzijde van zuid naar 

noord. 

 

3.8.1 Vliegveld (VL) 

Deze beheereenheid kan opgedeeld worden in 2 deelgebieden: 

 

1) ‘startbaan’: noordelijk deel ; droge heide en heischraal grasland; 

Dit betreft zeer schrale vegetaties langs de brede asfalten start- en landingsbaan. Op de habitatkaart is deze zone als 

droge heide (4030; 15 ha) ingetekend. Door het frequente maaien en de voorgeschiedenis (wellicht geëgaliseerd voor de 

aanleg van het vliegveld) heeft het terrein geen typisch aspect van droge heide. Er is op terrein trouwens veel variatie 

binnen dit gebied:  

• Zones met dominantie van Struikheide; 

• (kleine) zones met dominantie van Dopheide; 

• Zones met dominantie van Pijpestro; 

• Meer grazige zones al dan niet met veel kruiden; 

 

Deze verschillende zones bevatten bovendien heel wat elementen van heischraal grasland.  

De Becker (2009) karakteriseert dit terrein als heischraal grasland en benadrukt dat het hier –samen met het Vliegveld 

van Malle – om één der grootste aaneengesloten oppervlaktes heischraal grasland in heel Vlaanderen gaat ! 

Daarenboven groeien langs de betonnen ‘taxibaan’ en asfalten startbaan tal van kruiden die niet ‘thuishoren’ in een 

heidegebied maar er voorkomen als gevolg van de ‘verstoring’ ten gevolge aanleg ervan (kalkrijker materiaal, …) zoals 

Slangenkruid, Muskuskaasjeskruid, …. Deze soorten hebben hun betekenis voor fauna als nectarplant.  

Het betreft hier dus geen typische droge heide, maar de aanwezige variatie maakt het geheel nog meer bijzonder dan 

pure droge heide. 
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Foto 33: Op het noordelijk deel van het vliegveld ('startbaan') is heel wat variatie in vegetaties aanwezig: op de 

voorgrond een onverharde weg (kale zandige bodem: belangrijk voor ongewervelden), gevolgd door gemaaide heide en 

grasland, gevolgd door een uitgespaarde plek droge heide. Op de achtergrond dichte Pijpestro in BE Vuile heide. 

08/09/2009. 

 

2) ‘Vliegveld’: zuidelijk deel; breder dan noordelijk deel (‘startbaan’); (diverse types) grasland 

In dit grasland zit ook heel wat variatie. Globaal is het aanzienlijk voedselrijker en ruiger dan het noordelijk deel, wat te 

maken heeft met bemesting uithet verleden. 

Het meest schrale deel is de oostzijde (tussen 2 betonbanen) dat reeds als heischrale vegetatie (Hn) te typeren is. Het 

centrale en grootste deel van het vliegveld is nauwst verwant met struisgrasland; Het westelijk deel is vochtiger en ruiger 

en eerder als Hp+ te bestempelen. 

 

Het vliegveld is aangelegd omstreeks 1910 en is het oudste militair vliegveld in België. Het noordelijk deel is later 

aangelegd.  

Het huidig militair gebruik van het vliegveld is beperkt tot occasionele landingsplaats voor o.a. helicopters en langs de 

rand soms artillerie, wat niet in strijd is met het natuurbeheer. Er is overeengekomen met ANB dat geen zwaar militair 

vervoer meer op het vliegveld toegelaten wordt. Immers, dat beschadigt de waardevolle vegetaties die dankzij 

maaibeheer ontstaan zijn doorheen de tijd. 

Wel is er momenteel een vrij intensief gebruik van het vliegveld door burgers, namelijk door de aeroclub.  

De visie vanuit de militaire overheid is in elk geval dat het vliegveld als zodanig behouden blijft.  
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De visie voor het volledig vliegveld is behoud van de openheid en meer specifiek: 

• Noordelijk deel: behoud van de bijzondere vegetatietypes droge heide, vochtige heide, heischraal grasland en 

niet in het minst de diverse overgangen tussen deze types; 

• Zuidelijk deel: ontwikkelen tot een heischraal grasland, gelijkaardig aan het noordelijk deel; 

• Behoud van bijzondere fauna zoals Aardbeivlinder en rijke gemeenschappen van ongewervelden zoals 

loopkevers; 

 

Jaarlijks maaien is voor een groot deel van het vliegveld het gewenste beheer. Maar de variatie in vegetatie binnen het 

vliegveld is aanzienlijk en verschillende delen vereisen een verschillend beheer om deze variatie te behouden: 

• Heischrale delen (grootste deel van noordelijk deel): maaien in augustus; 

• Met Pijpestro vergraste delen (noordelijk deel): maaien rond half augustus om zaadzetting pijpestro tegen te 

gaan;  

• Mooi ontwikkelde droge heide en vochtige heide in noordelijk deel (kleine plekken): slechts twee- of driejaarlijks 

maaien; 

• Duinrietvegetaties (kleine oppervlaktes): 5x per jaar maaien om soort te onderdrukken of chopperen gevolgd 

door maaien of meerdere jaren na elkaar chopperen; 

• Zuidelijk deel vliegveld: periode 2010 – 2015: 2x per jaar maaien (half juni en oktober), nadien éénmaal (eind 

juni); 

 

Stootbegrazing van de zones met Pijpestro via een schaapskudde met herder of via tijdelijke rasters zou efficiënt zijn om 

deze soort verder te onderdrukken. Pijpestro komt vooral talrijk voor in een band langs de westrand van het noordelijk 

deel, aansluitend bij uitgestrekte monotone Pijpestrovegetaties in beheereenheid Vuile heide.  

Voor het zuidelijk deel van het vliegveld zou aanvullende winterbegrazing met schapen botanisch zeker een meerwaarde 

bieden.  

 

Foto 34: Plaatselijk komen er aanzienlijke oppervlaktes droge heide voor in het noordelijk deel van het vliegveld en deze 

worden terecht niet jaarlijks gemaaid. 08/09/2009. 
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3.8.2 Centraal duinengebied (DU) 

De naam van deze beheereenheid is enigszins misleidend. Het grootste deel van deze BE (ca. 27 ha) staat momenteel 

gekarteerd als vochtige heide (4010). De rest (ca. 15 ha) is gekarteerd als psammofiele heide (2310), wat (samen met 

2330 Corynephorus-vegetaties) de kenmerkende vegetatie op landduinen is.  

Op terrein treffen we hier –dankzij het aanzienlijke reliëf- een kleinschalige afwisseling aan van: 

• Vochtige heide; in goed ontwikkelde staat is dit ecotoop vrij beperkt in oppervlakte aanwezig; 

• Zuivere (100%) Pijpestrovegetaties: aanzienlijke oppervlaktes: de depressies; 

• Droge (psammofiele) heide; vrij veel; 

• Buntgrasvegetaties (pioniervegetatie van droge heide): zeer beperkte oppervlakte; 

• Uitgebreid netwerk aan paden met zandige koppen en natte laagtes met tijdelijke én permanente waterplassen; 

deze zijn erg belangrijk voor onder meer Grondster en Rugstreeppad !; 

 

 

Foto 35: Duintopjes met Buntgras en Zandzegge zijn -in tegenstelling tot wat de naam van deze BE 

doet vermoeden- uiterst zeldzaam geworden. Nochtans herbergen ze een ontzettend rijke fauna. 

Plaggen kan voor duinherstel zorgen, begrazing is een manier om vergrassing tegen te gaan. 

28/08/2009. 

Er is vrij veel recreatie in deze beheereenheid en dit op een groot aantal paden.  

Prioritair in de visie is dat er globaal een open gebied nagestreefd wordt. Plaatselijk mag dit halfopen zijn met verspreide 

vliegdennen, berken en eiken, en een enkel boomgroepje. Immers, de belangrijkste momenteel aanwezige soorten die 

tevens doelsoort zijn, vereisen dit: Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper, Gekraagde roodstaart, Levendbarende 

hagedis, ….  
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Binnen de contouren van deze BE wordt geen bos nagestreefd. De overgangen met aanpalende beboste 

beheereenheden worden zo grillig mogelijk gemaakt (inhammen maken). 

Het hierboven geschetste landschapsbeeld van de visie is anno 2009 grotendeels gerealiseerd, onder meer dankzij Life 

DANAH. Het voornaamste doel van voorliggend beheerplan is het kwalitatief verbeteren van de aanwezige ecotopen in 

deze BE. De grootste bedreiging is de sterke vergrassing, vooral met Pijpestro.  

Het vereiste beheer is: 

Plaggen: jaarlijks/geregeld een vergraste zone plaggen; sommige jaren mag dit kleinschalig (enkele tientallen vierkante 

meters), andere (droge) jaren is het gewenst een volledige vergraste depressie ineens te plaggen; 

Maaien: alle plagplaatsen worden jaarlijks half  augustus gemaaid om dominantie van Pijpestro tegen te gaan; 

Kappen van alle boomopslag, behalve deze die past binnen de hierboven geschetste visie ; 

Begrazing: een herder met een beperkte schaapskudde zou hier zonder twijfel waardevol werk kunnen leveren door 

gericht vergraste zones op te zoeken: 

• In augustus: plagplekken die vergrassen met Pijpestro (vervangt dan het maaibeheer van deze plagplekken); 

• In het winterhalfjaar: plekken met struisgrassen en boomopslag; 

• (dus géén begrazing in broedseizoen: 1 april – 30 juli) 

 

 

Foto 36: Grote delen van het duingebied, vooral depressies, zijn volledig vergrast met Pijpestro. 

Plaggen is een zeer belangrijke maatregel in het heidebeheer van deze BE. 
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3.8.3 Noordelijk vennengebied (VE) 

Dit is qua ecologische waarde zonder twijfel één der belangrijkste beheereenheden van het Klein schietveld. De grootste 

oppervlakte bestaat uit ecotopen die op Vlaams én Europees niveau bijzonder zeldzaam en bedreigd zijn: 

• Oligotrofe zure vennen: een 20 tal, in totaal ongeveer 11 ha (zie Kaart 2.15); slechts enkele zijn gekarteerd als 

habitat-types 3130 en 3160; 

• Venige heide (aan rand van vennen), Natte heide en zijn pioniervegetatie (Rhynchosporion): deze verschillende 

vegetatietypes zitten vervat onder habitattype 4010, dat hier over een oppervlakte van ca. 53 ha voorkomt; 

• Plaatselijk komt er ook droge (psammofiele) heide (2310) binnen de matrix van natte ecotopen; 

 

Toch is er binnen deze beheereenheid ook nog ongeveer 27 ha Grove-dennenbos aanwezig, een vegetatietype dat 

aanzienlijk minder zeldzaam is in Vlaanderen. 

De botanische diversiteit van vochtige heide is niet uitzonderlijk groot, maar bijna alle voorkomende plantensoorten zijn 

heel bijzonder. De faunistische diversiteit daarentegen is wel uitzonderlijk. De vennen en natte heide zijn onvervangbaar 

voor diergroepen als amfibieën, libellen, spinnen, … 

Aanzienlijke oppervlaktes natte heide zijn de voorbije decennia sterk gedegradeerd door vergrassing en verbossing. Life 

Danah heeft een belangrijke aanzet gegeven om deze bedreigingen tegen te gaan, maar toch valt er nog heel wat werk 

te doen. 

 

Foto 37: Dichte, monotone pijpestrovegetaties langs vennen zijn afgeplagd wat resulteert in 

soortenrijke pioniervegetaties (zonnedauw, snavelbies, ..). Deze staan een aanzienlijk deel van het 

jaar onder water, wat de successie vertraagt. 
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De visie voor deze beheereenheid kan kort en krachtig geformuleerd worden:  

• Behoud én verder herstel van de openheid in deze BE; 

• behoud van de reeds goed ontwikkelde bovenvermelde ecotopen in optima forma; 

• een (in oppervlakte beperkte) kwantitatieve uitbreiding en (in oppervlakte aanzienlijke) kwalitatieve verbetering 

van deze ecotopen 

De potenties voor herstel van natte heide (vanuit Pijpestrovegetaties) zijn zeer groot, zo blijkt ook uit de verslagen van de 

Expertengroep. 

Concreet beheer: voor de periode 2010 – 2015:  

• Plaggen: jaarlijks/geregeld een vergraste zone plaggen; de meeste jaren mag dit kleinschalig (enkele tientallen 

vierkante meters), andere (droge) jaren een grotere vergraste zone; 

• Maaien: alle op dat moment toegankelijke plagplaatsen worden jaarlijks half augustus gemaaid om dominantie 

van Pijpestro tegen te gaan; 

• Kappen van alle boomopslag, behalve deze die past binnen de hierboven geschetste visie ; 

 

 

3.8.4 Fort van Brasschaat (FB) 

Deze beheereenheid wijkt qua kenmerken sterk af van de andere beheereenheden.  

Het fort zelf is voor vleermuizen van groot belang als overwinteringsgebied. Het beheer is in handen van Natuurpunt.  

De omliggende gracht staat in verbinding met het Antitankanaal. In tegenstelling tot de overige waterpartijen in het Klein 

schietveld, die zich in de oligotrofe sfeer bevinden, betreft dit een eutrofe waterpartij. 

De fortgracht was zeer belangrijk voor waterplanten, want Drijvende waterweegbree (Luronium natans) was bekend. 

Maar anno 2009 is de fortgracht grotendeel ‘overwoekerd’ door de exoot Parelvederkruid. 

Militair gebruik: momenteel intensief gebruik voor oefeningen. Sporadisch gebruiken andere Federale Overheden het fort 

voor allerhande trainingen. Men probeert de oefeningen in het winterhalfjaar te beperken ifv rust voor vleermuizen en 

men probeert vooral de kamers en brede gangen te gebruiken waar veel tocht is .  

Het belangrijkste element in de visie is het afstemmen van het beheer van deze BE en het gebruik van het fort op het 

voorkomen van vleermuizen. Dit wil zeggen dat : 

• iedere vorm van toegang – op één of maximum twee wintertellingen in het kader van de door de Habitatrichtlijn 

verplichte monitoring na – in de periode van 15 september tot 15 april strikt verboden moet worden voor de 

delen waar vleermuizen in het verleden overwinterend werden aangetroffen.  

• Het fort zou fysiek nog beter afgesloten moeten worden met behulp van vleermuisvriendelijke hekken om 

verstoring te vermijden. 

• Gebruik van het fort beperkt zou moeten worden tot de periode tussen 1 mei en 1 augustus, gezien het fort zeer 

waarschijnlijk ook als paarverblijf en zwermlocatie fungeert. Zodra de paarverblijven en zwermlocaties in kaart 

gebracht zijn, kan in de periode 1 augustus tot 15 september een beperkt gebruik (=verstoring) eventueel nog 

wel in bepaalde delen van het fort. 

• Geen verlichting van de gebouwen, het water en de omliggende terreinen; de meeste, vooral zeldzamere, 

vleermuizen zijn afkerig van licht; 

 

De visie van de stuurgroep (19/11/2009) is dat gebruik door derden (dus geen militair gebruik) volledig beperkt zou 

moeten worden.  

Voor uitvoering van alle concrete maatregelen ifv optimalisatie van de situatie voor vleermuizen wordt met Natuurpunt 

samengewerkt. De contactpersoon is conservator Filip Borms (filipborms@hotmail.com).  
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Het fort, de fortgracht en het Antitankgracht vormen belangrijke foerageergebieden en verbindingselementen voor de 

vleermuizen. Dus ook daar is de visie dat men het beheer afstemt in functie van vleermuizen. Aandachtspunten zijn: 

• Behoud van de opgaande oevervegetatie (bomen en struiken) is aan te bevelen; 

• Geen verlichting 

 

Omwille van botanische doelen is bestrijding van Parelvederkruid wenselijk. Dit kan door maaien met boot en afvoer van 

het materiaal. De kans op het volledig verwijderen van de exoot is gering maar inmiddels is er veel organisch materiaal 

verwijderd, wat de trofiegraad ten goede komt.  

Deze bestrijding kan best op niveau van het hele Antitankkanaal bekeken worden.  

 

 

De gracht rond het Fort van Brasschaat is volledig overwoekerd met de exoot Parelvederkruid. Dit was nochtans een 

groeiplaats van de Europese bedreigde waterplant Drijvende waterweegbree.  
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3.8.5 Besterveld (BV) 

Dit deelgebied omvat een blok graslanden van ca. 14 ha, afgeboord met houtkanten en als geheel bijna volledig 

omgeven door bos. Landschappelijk zeer fraai. 

Hier bevindt zich het dalhoofd van een beekje dat het Klein schietveld naar het westen ontwatert. Het terrein varieert van 

nat over vochtig tot eerder droog (ten zuiden van spoorweg). Er is dan ook vrij veel variatie in de graslanden, met 

elementen van Kamgrasland, veldrusvegetaties en grasland in de witbolfase. Plaatselijk zijn er zeldzaamheden als 

Blauwe zegge en Veenpluis aanwezig en ook de zones met Zwarte zegge zijn vermeldenswaard (De Becker, 2009).  

Er zijn drie poelen aanwezig, die in kader van LIFE Danah zijn opgeschoond.  

Het meest zuidelijke grasland, ten zuiden van de spoorweg, was tot vrij recent akker. Het wordt voor een deel nog 

gedomineerd door witbol maar plaatselijk zijn toch al schrale zones aanwezig. Een nattere zone gedomineerd door 

Pitrus, in de noordwesthoek van dit grasland, is eind augustus 2009 afgegraven.  

Visie: via jaarlijks maaibeheer kan men deze graslanden verder verschralen. Het is aangewezen om in de periode 2010 

– 2015 te maaien in de eerste helft van juni en een tweede keer in september-oktober indien het terrein niet te nat is. 

Vanaf 2015 kan men na evaluatie overgaan tot een latere maaidatum, in de tweede helft van juni. Op langere termijn, 

zodra er sprake is van schraallanden, kan maaien in juli gebeuren.  

Indien stootbegrazing met schapen practisch haalbaar is, stellen we voor dit uit te voeren op het droger grasland ten 

zuiden van de spoorweg.  

 

 

Foto 38: De in kader van LIFE opgeschoonde poelen in Besterveld zijn snel gekoloniseerd door 

fonteinkruiden, salamanders en libellen, zo bleek uit ons onderzoek in 2008. 
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3.8.6 Bos spoorweg (BS) 

Deze beheereenheid omvat vooral bos, met name ca. 33 ha ‘eikenberkenbos’ (9190_doel en Qb) en ca. 22 ha Grove-

dennenbos, maar daarnaast ook open ecotopen. De meest waardevolle open ecotopen zijn ca. 18 ha vochtige heide 

(4010), deels sterk vergrast, en ca. 1 ha droge heide (4030).  

Een deel van deze beheereenheid wordt ingenomen door een voormalig stort. Net ten noorden van het stort ligt een 

vennetje en net ten westen een ‘vijver’ waar bijzondere faunawaarden zijn vastgesteld (populatie Tangpantserjuffer !).   

In het kader van LIFE zijn er (beperkte) kappingen gebeurd. Er werd geen exotenbestrijding toegepast. 

 

 

Foto 39: Deze vijver aan de rand van een stort had helder water en is zeer interessant voor fauna 

met flinke populaties Alpenwater- en Vinpootsalamander evenals Tangpantserjuffer. 24/04/2008. 

 

Visie:  

• Exoten bestrijding, zeker langs de Bondgenotenlei, is voor de volledige BE aan de orde. 

• Bossen voor een deel spontaan laten ontwikkelen; 

• Open corridor behouden tussen Besterveld en Fort van Brasschaat. Een plagplaats van 2005 hier is prachtig 

ontwikkeld tot heide. Rest van corridor is volledig vergraste heide en kan via plaggen gelijkaardig ontwikkeld 

worden.  

• Open verbinding (over korte afstand) realiseren tussen Besterveld en vliegveld door beperkte oppervlakte bos 

te kappen. Breedte van deze corridor: ca. 50m. Vorm: niet strak, maar boogvormig (via de Grove dennen aan 

meest noordoostelijke punt, oppervlakte uit te zetten in boogvorm langs noordelijk Eiken-berkenbos); 
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• Bosranden die aansluiten op Besterveld (enkel aan oostzijde en westzijde, niet aan noordzijde wegens weg): 

golvende bosrand aanleggen (door bomengroepjes in de bosrand te kappen) en geleidelijke overgangen 

creëren; 

De open delen van het opgehoogd terrein (stort) kunnen een nuttige rol vervullen als (tijdelijke) opslagplaats voor 

beheer-resten (plagsel, maaisel, …). 

Concreet beheer: 

• Jaarlijks ca. 0,5 ha vergraste heide plaggen. 

• Boomopslag kappen in corridor; 

• Exotenbeheer, vnl. langs Bondgenotenlei wegens voorkomen van zaadbomen. 

 

3.8.7 ‘Eenarig wollegras’ (WG) 

Binnen LIFE Danah zijn er grote inspanningen naar heideherstel geleverd in deze beheereenheid. Er waren namelijk: 

• zeer waardevolle natte heide relicten aanwezig, getuige ook de aanwezigheid van Eenarig wollegras. De drie 

vindplaatsen van deze soort zijn op Kaart 2.17 weergegeven. 

• hoge potenties voor heideherstel (zie ook verslag Expertengroep 4/09/2009). 

 

 

Foto 40: Deze plagplaats stond op 24 april 2008 volledig onder water, maar diezelfde zomer bijna 

volledig droog. 
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Er vond in deze BE ook hydrologisch herstel plaats (dichten van grachten). Mogelijk zal het gebied daardoor in de 

toekomst vernatten. Dit zal de natte heide ten goede komen. Momenteel is de bereikbaarheid van deze BE voor 

beheermaatregelen reeds beperkt en dat zal dus niet verbeteren in de toekomst.     

Het landschapsbeeld in de ecologische visie is een afwisseling van zones natte heide enerzijds met bomengroepjes en 

stukken bos anderzijds. Bos en heide komen in gelijke verhoudingen (50 % bedekking elk) voor. Het is expliciet de 

bedoeling dat de waardevolle natte heide die gecreeërd is, in goede toestand bewaard blijft.  

Het behoud en herstel van natte heide is een gevolg van 2 doelstellingen: 

• Intrinsieke waarde van dit gebied tot uiting laten komen;  

• Een open corridor tussen de Franse heide en het Besterveld ontwikkelen.  

 

Concreet beheer: 

• Kappen: boomopslag in heide; 

• Plaggen: geregeld een zekere oppervlakte sterk vergraste heide plaggen;  

• Maaien: alle gerealiseerde plagplaatsen midden augustus maaien ifv tegengaan bloei Pijpestro (indien ze niet 

te nat zijn); 

 

3.8.8 Franse heide (FH) 

Dit deelgebied is grotendeels open en slechts plaatselijk gesloten. 

De gesloten ecotopen zijn: 

• ‘eiken-Berkenbos’ (qb: 3,7 ha): in feite betreft dit sterk (met Pijpestro) vergraste heide met berkenopslag van 

enige ouderdom; 

• Oude aanplanten van Corsicaanse den in het zuidwesten (pp: ca. 6 ha): open van karakter en dus lichtrijk, 

volledig vergrast met Pijpestro; 

• Grove-dennenbos aan de zuidwestrand: 1,6 ha; 

• Eiken-Berkenbos (9190_doel: 1,6 ha): een bestand met veel eiken van enige ouderdom: ten noorden van het 

munitiedepot; 

 

De open ecotopen zijn op de habitatkaart ingetekend als psammofiele heide (2310; 34 ha). Op terrein is er veel variatie 

aanwezig, met name: 

• Fraaie droge heide (Struikheide-vegetaties): zie Foto2; 

• Zuivere Pijpestrovegetaties: dominant in oppervlakte; 

• Gemengde Pijpestro-Struikheidevegetaties; 

• Duintopje met buntgrasvegetatie: fraai, maar beperkt in oppervlakte; 

 

Er is heel wat (micro)reliëf in het terrein en deze heterogeniteit draagt bij tot de diversiteit. 

Bepaalde delen van de open heide zijn sterk aan het verbossen met Berk (zie onderstaandefoto). 

Een plagplek aangelegd in kader van Life Danah toont enerzijds mooie open zandige plekjes en kieming van Struikhei, 

maar anderzijds plaatselijk sterke vergrassing met Pijpestro.  

Het huidig militair gebruik komt overeen met het algemeen gebruik zoals geschetst in § 3.1. De militairen proberen 

maximaal de broedvogels te ontzien door zo weinig mogelijk te oefenen tijdens het broedseizoen. 

Er is een intensieve recreatie met een hoge dichtheid aan wandel- en moutainbike paadjes. 

In de visie blijft de huidige verhouding open-gesloten behouden. Maar via beheer is de doelstelling om binnen de looptijd 

van het beheerplan de boomopslag te reduceren en de vergrassing sterk terug te dringen ! Dit vereist: 
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• Kappen: de vele berkenopslag;  

• Plaggen: jaarlijks een zekere oppervlakte van een volledig met Pijpestro vergraste zones plaggen; men kan 

afwisselen tussen kleinschalig en minder kleinschalig plaggen: er zijn zones waar grote aaneengesloten 

oppervlaktes vergrast zijn en zones waar vergraste zones intens gemengd zijn met struikheidevegetaties; 

• Maaien: alle gerealiseerde plagplaatsen midden augustus maaien ifv tegengaan bloei Pijpestro; 

 

De oude Corsicaanse dennen blijven grotendeels behouden en het Grove-dennenbos eveneens, als afscherming naar 

de bewoning. Van beide bestanden zal een klein deel gekapt worden om corridors te realiseren.  

 

 

Foto 41: Franse heide is een beheereenheid met zeer veel 'micro-variatie' in vegetatie. Plaatselijk treedt er veel 

berkenopslag op. Er is intensieve recreatie en dus veel zandige paden. 
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3.8.9 Vuile Heide (VH) 

Deze beheereenheid bestaat voor een vrij gelijkaardig aandeel aan open (10 ha) en gesloten (10,5 ha) ecotopen. De 

open ecotopen zijn droge heide (4 ha) en vochtige heide (6 ha).  

Er situeert zich een grote plagplaats in het noorden van deze BE en een mooie Struikheidevegetaties centraal. Het 

zuidoostelijk deel van deze BE, aansluitend bij de startbaan van het vliegveld, is daarentegen zeer sterk vergrast met 

Pijpestro.  

De naam van deze beheereenheid is afgeleid van het gegeven dat dit terrein (zwaar) vervuild zou zijn met lood, mogelijk 

door een oude schietstand. 

De visie is dat de huidige verdeling open – gesloten min of meer behouden blijft: 

• het westelijk deel van deze BE blijft bos als afscherming tussen de Bondgenotenlei en het noordelijk deel van 

het vliegveld.  

• Het oostelijk deel wordt opengehouden; 

• De grillige overgangen tussen open en gesloten en de daaruit volgende grote lengte aan bosranden die er 

momenteel is, blijft behouden en wordt verder ontwikkeld.  

• De sterk vergraste heide wordt omgezet tot goed ontwikkelde droge en natte heide; 

 

Concreet beheer dat vereist is om deze visie te verwezenlijken: 

• Plaggen: de sterk vergraste heide aanpalend bij vliegveld 

• Kappen: deel van de boomopslag in de heide en deel van de Grove-dennenbosjes in oostelijk deel van deze 

BE; 

• Maaien: de gerealiseerde plagplaatsen; 

 

3.8.10 Munitiedepot (MD) 

Deels gebouwen en wegen. Veel boomopslag. 

Het depot is omgeven door open corridors. Lange tijd heeft men door jaarlijks frezen zandige stroken gecreeërd die een 

brandwerende functie hadden.  

Anno 2009 is een kale zandige buffer nog aanwezig aan de noordzijde. De oost- en zuidzijde van het MD heeft zich 

ontwikkeld tot zeer fraaie, diverse en structuurrijke heide.  

Deze wordt echter bedreigd door verbossing (plaatselijk massale opslag Grove den) en vergrassing (met Pijpestro vanuit 

aanpalend naaldbos). ANB heeft recent beheermaatregelen uitgevoerd (resp. kappen en maaien) om dit tegen te gaan. 

Het is momenteel nog niet duidelijk wat het toekomstig militair gebruik van het munitiedepot zal zijn. 

De ecologisch meest waardevolle situatie en dus visie is dat dit deelgebied volledig open is, op eventueel enkele 

verspreide bomen na. 

Het is vooral zeer belangrijk dat de 2 agressieve exoten die momenteel domineren, Amerikaanse eik en Robinia, 

intensief bestreden worden, omdat ze een belangrijke bedreiging voor de omliggende bossen vormen.  

De zonet beschreven ‘open corridors’ (brandgangen) vormen: 

• zeer waardevolle ecotopen op zich; 

• mooie overgangen naar de aanpalende bossen  

• corridors tussen de Franse heide en het centraal duinengebied; 

en worden als dusdanig behouden. 

 

Aan de zuidzijde van het Munitiedepot valt op dat Pijpestro invadeert vanuit het bos ten zuiden van de heidecorridor. 

Daar zou het interessant zijn te experimenteren met het opnieuw freezen van een strook in de bosrand.  
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Foto 42: De oostrand (op foto) en zuidrand van het munitiedepot bestaan uit zeer structuurrijke heide: een afwisseling 

van kaal zand, ijle heide-vegetatie en dichte Struikheidevegetatie, beschut door bos. Een prachtige situatie voor 

ongewervelden!  In de aanpalende BE ‘bos west’ (op foto) is een verbindende corridor gewenst als open-heideverbinding 

tussen Franse heide en het duinengebied. 

 

3.8.11 Bos west (BW) 

Deze grote beheereenheid is een langgerekte (volgens noord-zuid as) strook bos: 

• Het grootste deel is naaldbos en bestaat voornamelijk uit Grove-dennenbestanden (54 ha !), in mindere mate (4 

ha) uit overig naaldhout.  

• Aan de zuidrand, aansluitend bij Franse heide, zijn er loofhoutbestanden: vrij jonge berkenbestanden 

(spontaan) (ingetekend als 9190_doel, 5 ha en Qb, 14 ha) en een beukenbestand (aanplant) van 3 ha.  

 

De kruidlaag is in het hele bos monotoon en bestaat grotendeels uit Pijpestro. 

Open ecotopen zijn zo goed als afwezig.  

 

In de visie komen volgende elementen naar voor: 

• Schermfunctie: deze bosgordel vormt een afscherming tussen het centrale open deel van het Klein schietveld 

en de bewoning van Kalmthout (Dennendaal) en Kapellen (Franse heide); 

• Zeer grillige (golvende) bosranden als overgang tussen het bosgebied enerzijds en het centrale duinengebied 

en noordelijk vennengebied en Munitiedepot anderzijds, zoals momenteel reeds in belangrijke mate het geval 

is; 
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• Plaatselijk omvorming van naaldhout bestanden naar heide. Dit betreft een deel van de bestanden ten oosten 

van de Bondgenotenlei; 

• Overal waar bos het doeltype is: spontane processen domineren: geen eindkap; 

 

De doelstelling van de omvorming van naaldhout naar droge en vochtige heide is tweeërlei: 

• Verhogen van de intrinsieke waardevan het ecotoop; 

• Verbindingen realiseren: met name tussen Franse heide en centraal duinengebied ter hoogte van munitiedepot; 

 

Concreet stellen we voor om de omvormingen van naaldhout naar heide niet in 1 fase te doen, maar on de paar jaar een 

blok van enkele ha. Deze omvorming impliceert: kappen, ontstronken en plaggen. 

 

3.8.12 Zandplaat (ZP) 

Momenteel is deze kleine beheereenheid een zandig, nauwelijks begroeid terrein. Aan de rand zijn er fraaie overgangen 

naar het aanpalend bos. Deze overgangen bestaan uit structuurrijke heide of grazige vegetaties met aanwezigheid van 

bijzondere ongewervelden binnen groepen als sprinkhanen (Snortikker, Knopsprietje) en zandloopkevers.  

De visie is dat het hele terrein, die nu als 2330 is gekarteerd, mag ontwikkelen tot zulke structuurrijke heide met veel 

open zandige plekken (‘psammofiele heide’ = 2310). De successie verloopt van nature zeer traag dus deze visie 

impliceert voor de duur van het beheerplan wellicht enkel het plaatselijk tegengaan van boomopslag. 

 

 

Foto 43: De Zandplaat is een kale zandige vlakte, maar met fraaie overgangen naar het aanpalend 

bos. 
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3.8.13 Bos noord (BN) 

Dit deelgebied omvat voornamelijk oude Grove-dennenbestanden (ca; 24 ha). Ze zijn lichtrijk en er is een spontane 

evolutie naar eiken-berkenbos aan de gang.  

In de visie mogen deze bossen verder spontaan ontwikkelen en is enkel nazorg van de exotenbestrijding (die in kader 

van LIFE Danah plaatsvond) aan de orde.  

Slechts op 3 plaatsen voorzien we in de visie ecotopen die grondige ingrepen vereisen: 

1. Kleine waterpartij aan uiterste noordrand perimeter, langs fietspad: momenteel zeer sterk dichtgegroeid met 

wilgen en met veel takhout en bladafval in het water (zie foto). In de visie wordt dit een geschikte 

voortplantingsplaats voor amfibieën, met educatieve waarde langs het fietspad. Kappen van alle boomopslag in 

en rond de waterpartij, gevolgd door uitbaggeren van slib is daarvoor vereist. 

2. Zuidelijk deel van deze BE: een jong en zeer dicht naaldhoutbestand, aansluitend bij het noordelijk 

vennengebied: in de visie wordt dit gekapt en mag het vervolgens spontaan evolueren naar Eiken-Berkenbos. 

3. een ven nabij BE Vennengebied: boomopslag er rond kappen; 

 

 

Waterpartij die aan het verlanden is. Kappen van de wilgenopslag en uitbaggeren kan hier resulteren in een mooie 

amfibieënpoel.  
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3.8.14 Vagen (VA) 

Deze BE bestaat voor 3/4
de

 uit bos (ca. 42 ha), maar daarin ingebed situeren zich een aantal open ecotopen, 

merendeels graslanden (ca. 11 ha). 

De open ecotopen betreffen: 

• Een mooi ontwikkelde droge heide (0,4 ha) 

• Struisgrasland (2 ha maar merendeels sterk verbost)  

• Soortenrijk cultuurgrasland (Hp+: ca. 8 ha) 

 

De graslanden zijn in het verleden (tot ca. 15 jaar geleden) bemest. Momenteel worden ze tweemaal per jaar gemaaid.  

Naast de graslanden zijn er in de BE ook beboste percelen te vinden. Met name in de BSE’s 1,2,3 en 4 vinden we 

grotere oppervlaktes hooghout terug. De aanwezige dreven, die meteen ook de grens vormen tussen de BSE’s bestaan 

uit Amerikaanse eik van reeds enige ouderdom (Omtrek circa 120 cm) met verjonging ervan in de kern van de percelen. 

Het voorkomen van deze exemplaren in de kernen is, voornamelijk in BSE 1 problematisch, temeer omdat er relatief veel 

Zomereik voorkomt en deze na verloop van tijd in de verdrukking zal geraken.  

Naast Amerikaanse eik komt er Valse acacia (=Robinia) voor en in het zuiden (vnl. BSE 5) nog veel Amerikaanse 

vogelkers (aVK).  

In het kader van de LIFE-werkzaamheden werd Amerikaanse vogelkers over grote oppervlakte, op het meest zuidelijke 

en noordwestelijke puntje na, bestreden. 

De ecologische visie voorziet dat in deze beheereenheid de verhouding open –gesloten ecotopen grosso modo blijft 

zoals momenteel het geval is. De enige veranderingen zijn: 

• Het meest zuidoostelijke grasland, een S-vormig grasland, mag spontaan verstruwelen en verbossen; 

• Tussen de open plek in BE Grote heide en het meest noordoostelijke grasland van BE Vagen situeert zich een 

strook recent verboste heide (kruidlaag: Bochtige smele; boomlaag: verspreide berken): omvormen naar heide 

is hier zeer wenselijk; zo creëert men een open corridor tussen Grote heide (en dus de centrale open as van 

KS) en de graslanden van BE Vagen. Tevens kan men zo de populatie van Grote wolfsklauw hier vlakbij nieuw 

leven inblazen.  

De huidige situatie met voorkomen van verspreid gelegen, soortenrijke graslanden met grillige bosranden wordt 

waardevol geacht en behouden. Deze graslanden worden via maaibeheer verder ontwikkeld tot het doeltype. 

De visie ivm de exoten wordt mede bepaald door de aanwezigheid van natuurlijke holtes in de stam. Amerikaanse eik is 

een soort die al vrij snel holtes vertoont en die zijn actuele of potentiële nestgelegenheid voor avifauna en vleermuizen. 

Oude Amerikaanse eiken dienen gevrijwaard te blijven. De dreefbomen zijn dus vaak te behouden, alle verjonging ervan 

langs de dreven en jongere exemplaren zonder natuurlijke holtes dienen te worden verwijderd. Uitbreiding van deze 

soorten naar de beboste percelen noordwaarts (reeds ontdaan van aVK) is een groot risico en bestrijding met nazorg is 

aan de orde. De andere voorkomende exoten (zoals Lork, Douglas) kunnen behouden blijven (oude bomen) maar hun 

verjonging dient steeds benadeeld te worden ten opzichte van het inheems loofhout (IHL).  

Algemeen zal het vrijstellen van het IHL tijdens deze beheertermijn als periodieke maatregel toegepast worden.  

Tot slot is het behoud van de populatie Grote wolfsklauw een specifiek aandachtspunt in de visie. Het beheer hiervoor 

wordt in detail uitgewerkt in § 5. 

Concreet beheer ifv open ecotopen: 

• Graslanden: 2010 – ca. 2020: 2x jaarlijks maaien (juni en september-oktober); zodra ze voldoende schraal zijn: 

1 (latere) maaibeurt (juli); plaatselijk wilgenstruweel periodiek afzetten; de graslanden met sterk vervilte grasmat 

worden gechopperd en dienen nadien wellicht slechts 1x jaarlijks gemaaid te worden; 

• Heideherstel: boomopslag kappen en kruidlaag omvormen van bochtige smele tot heide; dit kan via chopperen 

of via begrazing (Bochtige smele kan jaarrond begraasd worden;    
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3.8.15 Grote heide (GH) 

Deze beheereenheid is deels open, deels halfopen.  

De open ecotopen bestaan uit droge heide (3010, ca. 10 ha), (zwak ontwikkeld) heischraal grasland (6230_ha; 5 ha) en 

struisgrasland (gh_ha; 3 ha), dit laatste ten zuiden van de betonbaan. 

Er staat circa 11 ha als ‘eikenberkenbos’ ingetekend (9190_doel en Qb), maar dit betreft verboste heide. 

Momenteel is er in de zuidelijke helft van deze BE slechts weinig heide aanwezig. Grote delen zijn sterk vergrast. 

Duinriet is een groot probleem en domineert aanzienlijke oppervlaktes.  

 

 

Foto 44: Het zuidelijk deel van BE Grote heide is sterk vergrast, met Pijpestro en veel Duinriet, en verbost met vrij oude 

berken. In kader van LIFE is er geplagd met behoud van de bomen en zo ontstonden prachtige situaties voor 

paddestoelen (symbionten), Boomleeuwerik, Boompieper, Nachtzwaluw, … 

 

In kader van LIFE is er geplagd en op de plagplaatsen is maaisel van het vliegveld aangebracht. We zagen hier veel 

kieming van Struikheide maar ook veel grassen. Het betrof hier geen dominantie van Pijpestro en (winter)begrazing zou 

dan ook een goede manier zijn om de heide-ontwikkeling te bevorderen. 

Het militair gebruik van deze beheereenheid: in de toekomst mogelijk gebruik als bivakplaats. Daarvoor moet in alle 

richtingen vrije toegang zijn. Een vast veeraster is hier om die reden niet mogelijk (zie verder). Daarnaast zouden er 

mogelijk betonnen plateaus en een parking aangelegd worden.  

De ecologische visie voor deze volledige beheereenheid is droge heide en overgangen naar heischraal grasland.  

Dit zal een combinatie van beheermaatregelen vereisen: 
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• Kappen: alle boomopslag uitgezonderd enkele verspreide berken en eiken én een brede boszoom als 

afscherming naar het vliegveld; 

• Plaggen: heeft hier duidelijk positieve effecten; het inbrengen van maaisel van gemaaide en onvergraste 

heidevegetaties van elders in KS is wenselijk; 

• Maaien of chopperen: is hier voor een aanzienlijke oppervlakte aangewezen: de duinrietvegetaties en andere 

grazige zones; 

• Begrazing: gezien de sterke vergrassing zou begrazing in deze BE een belangrijke en mogelijk essentiële rol 

kunnen spelen. Dit is één van de weinige of de enige BE waar een vast raster haalbaar is zonder recreatieve 

routes te doorbreken. Maar een vast raster is hier niet verzoenbaar met de militaire doelstellingen (zie hoger). 

Begrazing met schapen binnen een verplaatsbaar raster is wenselijk in de vergrastes zones net ten noorden en 

net ten zuiden van de betonbaan. Chopperen van vergraste zones is een alternatief.  

 

Gezien de grote ecologische waarde van deze vegetaties en de grote inspanningen in kader van LIFE dienen eventuele 

geplande toekomstige verhardingen zeer goed afgewogen te worden. Aanleg van verhardingen is nefast voor de 

vegetatie en zijn dus niet wenselijk vanuit ecologie.  

 

 

3.8.16 Bos oost (BO) 

De historische Essensebaan loopt van noord naar zuid doorheen deze BE en is de scheidingslijn tussen BHSE 3 en 4. 

Hierlangs situeren zich zeer oude, kwijnende dreven met Amerikaanse eik, die belangrijk zijn voor vleermuizen. Er is wat 

verjonging van deze soort aanwezig in de bestanden. Verder is deze beheereenheid gekenmerkt door het voorkomen 

van een breed gamma aan hooghoutsoorten, al dan niet in groep voorkomend. 

Subeenheid 1 wordt gekenmerkt door een bebossing met hoge structuurdiversiteit. Jonge exemplaren staan afgewisseld 

met oudere boomgroepjes (bv. Beuk, Grauwe abeel,…). Het Eiken-berkenbos typeert de vegetatie. Het voorkomen van 

zeer hoge dichtheden Grove den (mede door de verjonging) dient te worden vermeld.  

Aanpalend bij de BE Duinengebied liggen er enkele voormalige tanktracks waar plassen stagnerend water voorkomen 

en die belangrijk zijn voor Rugstreeppad en om die reden opgenomen zijn als open in de visie. 

Subeenheid 2 wordt gekenmerkt door Eikenberkenbos met veel bijmenging van Grove den. De bijmenging van exoten in 

deze beheereenheid is hoog (voornamelijk Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik).  

Subeenheid 3 kent een vertegenwoordiging van enkele grote groepen Tamme kastanje (circa 1,5 ha), noordelijk een 

belangrijke oppervlakte Grove den met bijmenging van Amerikaanse eik, Berk en Zomereik. Het meest zuidelijke deel 

bestaat uit waardevol Eikenberkenbos met hoofdzakelijk Zomereik.  

Subeenheid 4 bestaat uit Eikenberkenbos met intense bijmenging van Grove den. Centraal-oostelijk in de 

Beheereenheid, dicht tegen de N117, ligt een ven… met aansluitend naar het zuiden een lichtrijk Grove dennenbos en 

een groep Lork. Het meest zuidelijk deel kan terug getypeerd wordt als Eikenberkenbos met bijmenging van Grove den. 

 

De LIFE werkzaamheden in deze beheereenheid beperkten zich tot het verwijderen van de agressief verjongende  

exoten in de meest zuidelijke delen. 

 

De ecologische visie voor deze beheereenheid kan worden gediffrentieerd voor de verschillende subeenheden, nl.: 

• In subeenheid 1 is de aanleg van een brede golvende bosrand als overgang naar het vliegveld aan de 

orde. Pleksgewijs worden stukken bos (1a2 are) gekapt om inhammen te creëren met een wederkerigheid 

elke 8 jaar. De locatie van de herhaalde kapping kan deels afwijken van de vorige ingreep zodanig dat er 

zich boomgroepjes van verschillende leeftijd kunnen handhaven. De struwelen in het zuiden worden iedere 
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8 jaar voor de helft van de oppervlakte afgezet. Voorts is een exotenbestrijding met nazorg aan de orde. 

Tenslotte wordt de zone aanpalend aan de BE Duinengebied opengehouden ifv Rugstreeppad.  

 

• In subeenheid 2 worden in eerste instantie de Amerikaanse eiken zonder waarde voor vleermuizen geringd 

(exotenbestrijding) en het inheems loofhout waar nodig vrijgesteld. Nazorg van de exoten blijft noodzakelijk , 

maar is de enige maatregel gedurende de rest van de beheertermijn (omwille van het voorkomen van oude 

Amerikaanse eiken) .  

• In BHSE 3 is enkel de bestrijding van exoten (aE en aVk) aan de orde. De Tamme kastanje opstand blijft 

behouden. Indien er zich massale verjonging van deze laatste vestigt dan dient deze wel bestreden te worden. 

• Subeenheid 4: de groep lorken (circa 0,7 ha) kunnen blijven bestaan, de reeds gevestigde nevenetage zal het 

op termijn spontaan overnemen. Voor de rest van de BHSE is enkel exotenbestrijding aan de orde met 

uitzondering van de oude Amerikaanse eiken in de dreef. 

 

3.8.17 Walletjes (WA) 

De ‘Walletjes’ is een beheereenheid gekenmerkt door het voorkomen van oude hakhoutstoven van Zomereik, omzoomd 

met lineaire verhogingen in het reliëf die ooit dienst deden als veekering. Het bosbestand bestaat uit een kleine 4 ha 

Eiken-berkenbos (Qb) met plaatselijk sterke bijmenging van Amerikaanse eik en sporadisch andere exoten. 

In het kader van de LIFE-natuurherstelwerkzaamheden is deze beheereenheid ontdaan van Amerikaanse vogelkers. De 

Amerikaanse eik is echter nog steeds aanwezig. 

De ecologische visie voor deze beheereenheid bestaat uit het behoud van het vegetatietype mb. ‘Eiken-berkenbos’. Dit 

kan men bereiken d.m.v. een niets doen beheer met initieel de verwijdering van Amerikaanse eik en nazorg.  

 

3.8.18 Kwekerij (KW) 

De kwekerij bestaat uit beboste percelen en bebouwing aan beide zijden van de Ploegse baan. Daarnaast vinden we 

aan de westelijke kant een goede 1,5 ha open ruimte bestemd voor het opkweken van bomen en heesters (kwekerij van 

het ANB) terug.  

In deze BE werden geen LIFE –werkzaamheden uitgevoerd. 

De ecologische visie op de ontwikkeling van de beboste oppervlakken aan de oostzijde van de Ploegse baan naar een 

waardevol Eiken-berkenbos is via spontane processen na een startbeheer van eindkap exoten met vrijstellen van ILH. 

De bossen aan de westelijke zijde van de Ploegsebaan zijn productiebossen met oa Corsikaanse den. Hier zijn reguliere 

dunningen aan de orde met vrijstellen van ILH. Voor het grasland dat sporadisch in kleine oppervlakken begeleidend aan 

de bebouwing voorkomt wordt een verschralend maaibeheer voorgesteld.  

 

3.8.19 Sportvelden (SV) 

 

3.8.20 Overslag Terrein (OT) 

Deze kleine beheereenheid omvat ruigte (Ku) en opgehoogd (KZ) terrein.  

Het is weinig zinvol om voor dit sterk antropogeen beïnvloed terrein een visie op te stellen.  

 

3.8.21 Militair Kwartier 

Het militair kwartier bestaat uit afwisselend open ruimten, bebouwing en beboste delen. De zuidelijke beboste 

oppervlakken bestaan uit oude bomen van veschillende soorten (o.a. Amerikaanse eik, Beuk, Zomereik). Verspreid 

noordelijk komen beboste perceeltjes voor met aanplant en spontane opslag van o.a. Gewone es, Zwarte els, Zomereik, 

berk spp., wilg spp. De graslanden bij de bebouwing zijn (in ontwikkeling tot) waardevolle heischrale graslanden. 
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Het militair gebruik in deze beheereenheid is divers en is tot op de dag van vandaag samengegaan met, en heeft de 

ontwikkeling van, de voorkomende waardevolle vegetaties in de hand gewerkt.  

Er werden geen LIFE-werkzaamheden uitgevoerd want deze BE valt buiten het protocolgebied. 

De ecologische visie voor deze BE is volledig ondergeschikt aan de ontwikkelingen in het militair gebruik. Het voortzetten 

van het beheer zoals het tot op heden werd toegepast is wenselijk, aangevuld met het bestrijden van agressieve exoten 

als Valse acacia, Amerikaanse vogelkers en, indien het geen oude bomen met natuurlijke holtes betreft, ook 

Amerikaanse eik. Het inrichten van bestaande vervallen bunker(s) in het zuiden van de BE voor vleermuizen is wenselijk 

en wordt door de militaire overheid als wenselijk beschouwd. 

Indien met bomen aanplant in de toekomst in deze BE, is zomereik de meest interessante soort vanuit ecologisch 

oogpunt. 

 

3.8.22 Spoorlijn en Fort Van Kapellen 

Momenteel bestaat de vegetatie langs de spoorlijn (circa 40m breed en 3 km lang) uit Grove dennenbossen en Eiken -

berkenbos (9190_doel). 

De ecologische visie op de begeleidende beboste oppervlakken langs de spoorlijn bestaat uit de ontwikkeling van een 

brede interne bosrand. Plaatselijk bredere open plekken creëren zodat de spoorweg zonbeschenen is (in functie van 

thermofiele fauna en vegetatie) is wenselijk. Het beheer ervan is plaatselijk af te stemmen op het beheer van aanpalend 

domeinbos ‘De Uitlegger’. Deze spoorlijn dient gezien te worden als open corridor naar het domeinbos de Uitlegger en 

naar het Wolvenbos waar de open biotopen ook gepromoot worden. De aanleg van bijkomende poelen in natte 

depressies langs deze spoorlijn is wenselijk. 

Het Fort van Kapellen is belangrijk voor vleermuizen (cfr. § 2.3.3.2.1). Voldoende rust en dus minimaal gebruik van het 

fort is wenselijk. Naar inrichting en beheer toe kunnen maatregelen genomen worden in overleg met ANB en de 

Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (zie Fort Brasschaat).  

 

3.8.23 Natopijplijn 

Deze BE is strikt ontoegankelijk en is recentelijk heraangelegd (vergraven). Hier is enkel militair gebruik aan de orde en 

worden bijgevolg geen suggesties gedaan naar beheer uitgezonderd de bestrijding van agressieve exoten (Amerikaanse 

eik, Amerikaanse vogelkers, Valse acacia (Robinia pseudoacacia) en het aanplanten van inheemse bomen en struiken 

indien men aanplanten wenst. 
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3.8.24 Algemene doelstellingen / aanbevelingen 

De militaire activiteiten vinden bij voorkeur niet in broedseizoen plaats. Hier houden de militairen momenteel reeds 

rekening mee. 

�In open terrein (heide) loopt het broedseizoen loopt van circa 1 maart (Boomleeuwerik bezetten territoria) tot half 

augustus (laatste jonge Nachtzwaluwen vliegvlug). Maar het vooral tijdens de periode van 1 april tot 30 juli dat er 

grondbroedende vogels aanwezig zijn en verstoring / betreding nefast is; 

�In bos begint het broedseizoen eerder (o.a. uilen en kruisbekken al in februari op nest). Heel wat broedvogels in 

naaldbossen zijn echter minder gevoelig voor een occasionele militaire activiteit, onder andere omdat ze in de kronen 

broeden. Toch zijn er ook in naaldbossen zeer verstoringsgevoelige broedvogels zoals Havik en andere roofvogels, 

maar deze zijn veel dunner gezaaid dan de bijzondere broedvogels in heide. 

 

Er zijn geen conflicten tussen het huidig militair gebruik en de visie op natuurbeheer en natuurbehoud door ANB. De 

visie is dan ook dat als er in de toekomst wijzigingen in militair gebruik zijn, de Natuurbeheercommissie (NBC) daarover 

tijdig ingelicht wordt. 

 

Als er nood is aan terreinen om tijdens het broedseizoen oefeningen te doen, dan zou dit bij voorkeur plaatsvinden in de 

BE’s: 

• Bos oost 

• Bos west 

• Vagen: bosgedeelte; 

 

En niet in de open terreingedeelten.  
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4 KNELPUNTEN 

In onderstaande tekst beschrijven we de ecologische knelpunten die op dit moment aan de orde zijn op het Groot 

schietveld. Het oplossen van deze knelpunten is niet in strijd met de militaire doelstellingen. 

 

4.1 Recreatie 

Te intensieve recreatie is momenteel een probleem in de beheereenheden centraal duinengebied en Franse heide. 

Een goede zonering, afgestemd op de   

• Vegetaties die gevoelig zijn voor betreding; 

• Grondbroedende vogels als Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper,… 

• Verstoringsgevoelige zoogdieren: vb. Ree op moment dat deze met kalfjes zitten; 

is belangrijk. 

 

 

Foto 45: De recreatie is onder andere in het centrale duinengebied intensief, getuige de brede, kale 

zandpaden. Dit betekent een serieuze verstoring van de bijzondere grondbroedende heidevogels. 
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4.2 Vergrassing 

Dit knelpunt is in het Klein schietveld een gevolg van atmosferische depositie en achterstallig natuurbeheer.  

 

4.3 Aanwezigheid exoten 

Vooral de zogenaamde agressieve exoten zijn problematisch. Dat zijn soorten die zich sterk verjongen.  

• Amerikaanse eik is in sommige beboste percelen van het schietveld in codominante of dominante vorm 

aanwezig. De soort zal, daar waar de cultuurhistorische waarde en de waarde voor vleermuizen gering is (alle 

percelen met uitzondering van de historische dreven), door middel van ringen en nazorg verwijderd worden uit 

het schietveld.  

• Amerikaanse vogelkers was zeer talrijk aanwezig en plaatselijk dominant. De soort is intensief bestreden in 

kader van LIFE. Op die plaatsen is nazorg vereist. Plaatselijk zijn er nog zones waar de soort niet is bestreden 

en waar die bijgevolg dringend aan de orde is.  

• Japanse duizendknoop plaatselijk (zie verder). 

 

4.4 Versnippering 

Verschillende diersoorten hebben een verschillende graad van mobiliteit en zijn dus in verschillende mate gevoelig voor 

versnippering van hun leefgebied.  

Versnippering is een groot probleem met betrekking tot weinig mobiele soorten als reptielen (Hazelworm, 

Levendbarende hagedis), amfibieën en bepaalde ongevleugelde ongewervelden. Ook voor bepaalde zoogdieren is 

versnippering een probleem en mortaliteit door verkeer een belangrijke doodsoorzaak (o.a. vleermuizen).  

De verbinding tussen Klein schietveld en omliggende natuurgebieden is erg belangrijk. 

Eén voorbeeld dat deze relaties illustreert zijn de vleermuizen. Het Fort van Brasschaat is een zeer belangrijk 

overwinteringsgebied, het Klein schietveld én omliggende natuurgebieden zijn zeer belangrijk zomergebieden. 

Er is een specifieke studie gewenst om te onderzoeken: 

• Wat de huidige nog bestaande ‘groengebieden’ zijn die zich tussen beide schietvelden bevinden; 

• Welke natuurverbindingen kunnen gerealiseerd worden, rekening houdende met planologische bestemming, 

doelsoorten, … 

 

Het is uitermate belangrijke dat permanente verlichting ’s nachts langs wegen in de mate van het mogelijke beperkt 

wordt. Tal van zeldzame vleermuizen zijn zeer lichtschuw. Het experiment met verlichting die enkel beperkt bij passage, 

langs de Essensesteenweg, wordt als zeer positief experiment ervaren (stuurgroep 19/11/2009). 
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5 BEHEERMAATREGELEN 

In Hoofdstuk 3.8 is per beheereenheid de visie beschreven, maar zijn we ook al ingegaan op de vereiste 

beheermaatregelen. We verwijzen dus in eerste instantie naar die tekst. 

In onderstaande tekst lichten we de verschillende beheervormen verder toe. 

 

5.1 Plaggen 

Plaggen is de meest efficiënte manier om een volledig met Pijpestro vergraste heide terug om te zetten naar een 

pioniersituatie waaruit een soortenrijke heide zich weer kan ontwikkelen. 

De resultaten kunnen van locatie tot locatie verschillen, met name met betrekking tot: 

• De mate van boomopslag na het plaggen; 

• De verhouding in het verschijnen van doelsoorten versus Pijpestro; 

 

Opvolging van de plagplaatsen via maaien (§ 5.2) of begrazing (§ 5.4) is dus noodzakelijk om de positieve effecten te 

consolideren. 

 

Foto 46: Deze plagplaats in het zuiden van het duinengebied lijkt sterk te vergrassen met Pijpestro. 

Elders op deze plaats kiemt echter veel Struikheide. Enkele jaren gericht maaien van Pijpestro 

omstreeks midden augustus, zodat deze zich niet kan verspreiden middels zijn zaad, kan een groot 

verschil betekenen ! 
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Plaggen hoeft niet steeds in volledig vergraste situaties plaats te vinden. Er zijn betere resultaten te verwachten indien er 

nog doelsoorten in de vegetatie aanwezig zijn vergeleken met vegetaties die al langere tijd volledig vergrast zijn (med. G. 

Heutz).  

In Nederland experimenteert men recent met een nieuwe manier van plaggen, waarbij in banen wordt geplagd volgens 

een visgraatmodel. Er kunnen grote oppervlaktes worden geplagd terwijl het plagvlak als geheel een kleinschalig 

karakter heeft. Zo ontstaan per geplagd vierkante meter 20 keer meer randen als bij ‘normaal plaggen’ (zie Boomblad # 

4 2009). Vooral die randen bieden structuurvariatie die voor fauna zo belangrijk is. Bovendien zijn deze plagplaatsen 

veel minder een barrière voor soorten vergeleken met grote open plagplaatsen.  

Plaggen heeft voor fauna: 

• Een direct positief effect: voor pioniersoorten waaronder tal van bijzondere soorten als Nachtzwaluw, 

zandloopkevers, …In droge heide is het aantal bijzondere pioniersoorten (veel) groter dan in natte heide (daar 

vooral bepaalde bijzondere loopkevers als Carabus nitens), dit in tegenstelling tot flora… 

• Een latent positief effect: voor soorten die profiteren zodra de droge of natte heide zich weer ontwikkelt (vb. 

Heideblauwtje); 

• Een negatief effect: voor soorten die plagplaatsen mijden en deze pas koloniseren zodra de vegetatie zich 

volledig hersteld heeft. Vb bepaalde mierensoorten (Rode bosmieren);  

 

De maximale aaneengesloten oppervlakte voor plaggen is 0,5 ha.  

 

5.2 Maaien 

Maaien is een goede maatregel voor verjonging van de heide en het aanbrengen van structuurvariatie binnen het groter 

geheel. In gemengde heide wordt oude Struikheide en Pijpestro door maaien teruggezet en kan Dopheide profiteren.  

Pijpestrootje (Molinia caerulea) krijgt zijn dominante positie in de vegetatie zonder vegetatieve vermeerdering, dus louter 

door middel van zijn vruchten en door het uitdijen van bestaande pollen. Dit is een verschilpunt met andere vergrassers 

als Duinriet, Kweek (op voedselrijkere bodems) en Gevinde kortsteel (op kalkrijke bodems) (Weeda et al., 1995). 

Op veel plagplaatsen treedt Pijpestro al snel weer op de voorgrond. Jaarlijks maaien van bloeiend Pijpestro (dus 

zaadzetting verhinderen) vanaf het eerste jaar na plaggen is een goede manier om dit tegen te gaan of te vertragen ten 

voordele van Dopheide en Struikheide. Deze methode wordt nu reeds frequent toegepast en dient consequent toegepast 

te worden op vrijwel elke plagplaats. Ook een zone van ca. 1 m rond de plagplaats dient gemaaid te worden, om te 

verhinderen dat de overhangende bloeistengels hun zaad op de plagplaats werpen. 

De beste periode om Pijpestro te maaien opdat het niet in bloei komt, is midden augustus (zie De Becker, 2009).  

Pijpestrootje gaat zuinig om met zijn voedingsstoffen stikstof en fosfaat. Deze worden in het najaar in stengelbasis en 

wortels opgeslagen. Door in de voorzomer te maaien, als Pijpestro net in blad staat, en het maaisel af te voeren, kan 

men de soort aanzienlijke klappen toebrengen (Weeda et al., 1995).  

 

Voorts is maaien een interessante maatregel om heide en fraaie heischrale vegetaties te ontwikkelen. Maaien is een 

maatregel die op grotere schaal zou mogen toegepast worden binnen bepaalde BE’s op het KS (Franse heide, Centraal 

duinengebied), want de maatregel leidt tot botanische én structuurdiversiteit. Maar om practische redenen kan maaien 

enkel kan op terreinen die voldoende vlak zijn om te kunnen maaien.  

Na het maaien wordt het maaisel in de regel steeds afgevoerd. Waar een dichte strooisellaag van Pijpestro voorkomt, is 

het noodzakelijk om (na het maaien) zeer grondig al het strooisel te harken en af te voeren. Hierdoor ontstaan gunstige 

kiemingsplekjes voor planten en open (zonne)plekjes voor fauna.  
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5.3 Begrazing 

Stootbegrazing met schapen zou een goede manier zijn om het jonge Pijpestrootje gericht aan te pakken op 

plagplaatsen en in gemaaide zones. 

 

5.4 Chopperen 

Chopperen is een beheermaatregel die als ‘diep maaien’ (of ‘ondiep plaggen’) kan bestempeld worden. De vegetatie en 

het bovenste deel van de strooisellaag wordt machinaal verwijderd.  

In bepaalde Limburgse heidegebieden wordt deze maatregel frequent toegepast in het heidebeheer (med. M. Van 

Waerebeke). De effecten zijn vergelijkbaar met maaien, maar er worden ook kale plekjes (kiemingskansen voor onder 

meer gentianen ! ) gecreërd. De maatregel is ook erg geschikt om boomopslag te verwijderen in heidevelden waar 

massaal zeer jonge boomopslag optreedt.  

Op sterk geaccidenteerde bodem is chopperen moeilijk toe te passen. In het Klein schietveld zijn echter een aantal 

locaties waar chopperen wel aangewezen is: 

• Grote heide: in de vergraste zones; 

• Vagen: in de graslanden die sterk vervilt zijn met witbol; 

• Vliegveld en andere BE’s : om specifiek Duinrietvegetaties aan te pakken; 

 

5.5 Begrazing 

Stootbegrazing met schapen is een goede manier zijn om het jonge Pijpestrootje gericht aan te pakken. Het werkt het 

beste op plagplaatsen en in gemaaide zones en minder goed in zones die al lange tijd vergrast zijn en waar veel oud 

strooisel aanwezig is (dat wordt niet gegeten). 

Stootbegrazing met schapen kan in tijdelijke rasters of onder begeleiding van een herder.  

Een practisch punt is dat er ‘parkeerweides’ noodzakelijk zijn. Dit zijn graslanden waar de schapen ’s nachts verblijven 

(‘geparkeerd’ worden) en waar dus een groot deel van hun uitwerpselen terecht komen. Het spreekt voor zich dat voor 

deze graslanden minder hoge botanische doelen voor op gesteld worden.  

Vermits schapenbegrazing ook wenselijk is in delen van het Groot schietveld en in bepaalde andere gebieden in de 

regio, dient deze begrazing in een breder kader gezien te worden.   

Begrazing met paarden en runderen is niet aan de orde omdat het plaatsen van vaste rasters niet strookt met de militaire 

doelstellingen en op de meeste plaatsen om landschappelijke redenen niet wenselijk is.  

Kaart 5.2 toont alle graslanden en heides waar begrazing wenselijk is en toont 2 graslanden die als parkeerweide voor 

schapen kunnen gebruikt worden wanneer begrazing toegepast wordt.  

 

5.6 Branden 

Kleinschalig, gecontroleerd branden is een mogelijke beheermaatregel in heide. In het Kamp van Beverlo (Beringen, 

Leopoldsburg) heeft men daar goede ervaringen mee, maar enkel indien het branden kan gevolgd worden door 

intensieve stootbegrazing met schapen zodra Pijpestro zijn hergroei start (med. Marcel Van Waerebeke; cfr. 

Meynendonckx & Lambrechts, 2009).  

Immers, Pijpestro profiteert sterk van branden (wegens beschikbaarheid van voedingstoffen) en zal gaan domineren. Het 

beheer bepaalt dan de gevolgen: 

• Bij nulbeheer van de gebrande zones zullen deze volledig vergrassen.  
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• Via stootbegrazing in de gebrande zones, waarbij de schaapskudde de nacht doorbrengt op ‘parkeerweides’ 

aan de rand van het gebied, kan men vergrassing onderdrukken, nutriënten afvoeren en vergraste heide 

herstellen.  

 

Het toekomstig gebruik van de beheermaatregel branden staat of valt dus bij de inzetbaarheid van begrazing. Sowieso 

zal het een maatregel zijn die op relatief beperkte oppervlakte wordt toegepast: zones met maximale grootte van 5 ha.  

Op het Klein schietveld is deze maatregel niet gewenst.  

 

 

5.7 Kappen van boomopslag 

Verbossing van de open heide dient tegengegaan te worden.  

Plaatselijk (buiten de centrale doelenzone) kan men wel eens een beperkte oppervlakte laten verbossen tot op zeker 

niveau en het dan weer in zijn geheel open maken (of met uitsparen van enkele bomen).  

In het Klein schietveld is verspreide boomopslag gewenst voor de bijzondere (doel)soorten als Nachtzwaluw, 

Boomleeuwerik, Boompieper, … Enkel in delen van het centraal vennengebied en op het vliegeveld wordt naar een 

boomloze situatie gestreefd.  

Een groot aantal bijzondere paddestoelen (symbionten) is specifiek gebonden aan de combinatie van strooiselarme 

situaties (lees: plagplaatsen of gemaaide terreinen) mét solitaire eiken, berken en Grove dennen. 

Plaggen met uitsparen van bepaalde bomen heeft dus wel degelijk een grote betekenis.  

 

5.8 Bosbeheer 

In vrijwel alle bossen op het Klein schietveld wordt gekozen om de natuurlijke processen een belangrijk aandeel te 

geven. In vrijwel alle bossen op het Klein schietveld wordt gekozen om de natuurlijke processen een belangrijk aandeel 

te geven.  

Er wordt uiteraard gestreefd naar volledig inheemse bossen (inclusief Grove den). De gewenste natuurlijke verjonging in 

de droge bossen is Zomereik, Wintereik, Ruwe Berk, Lijsterbes en Spork, in de natte bossen ook Zachte Berk, Zwarte 

els, ….  

Deze natuurlijke processen (natuurlijke verjonging) worden gefaciliteerd door middel van enkele reguliere dunningen.  De 

reguliere dunningen vinden nog 1 tot 2 keer plaats in de meeste beboste BE’s. Daar waar de dunningen niet rendabel 

zijn worden de bomen geringd of omgezaagd en als dood hout op het terrein achtergelaten. 

Omvormingen vinden enkel plaats in de bestanden waar Amerikaanse eik dominant is, bijvoorbeeld aan de meest 

westelijke zijde van de BE Vagen van het Klein Schietveld (zie ook 6.1.) . Bij eventuele andere omvormingen (oa 

doordunning Grove dennenbestanden) wordt er steeds gekozen voor natuurlijke verjonging. In dit laatste geval, bij groep 

of einkappen kan het voorkomen dat zaadbronnen niet aanwezig zijn in de nabije omgeving. Als de natuurlijke verjonging 

niet in de gewenste dichtheden wordt aangetroffen wordt er kunstmatig verjongd met Zomer- en of Wintereik en berk. 

Exotenbestijding blijft de volledige beheertermijn een belangrijk speerpunt van het beheer. Op het Klein Schietveld zijn er 

nog belangrijke dichtheden exoten (Valse acacia, Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik) te vinden in de 

beheereenheden langs de Essentsteenweg en de Bondgenotenlei en o a in de BE Walletjes. Overal waar er tijdens de 

LIFE werkzaamheden geen bestrijding werd uitgevoerd wordt er een exotenbestrijding voorgesteld, te beginnen bij de 

beheereenheden die prioritair aan te pakken zijn zoals vermeld in visie maatregelen (hoofdstuk 3). 

 

 



 153/212 08/006036 

5.9 Afvoer van beheermateriaal 

In de regel wordt alle plagsel, maaisel, takhout en andere beheerresten afgevoerd uit het gebied. Enkel zo kan men 

voedingsstoffen wegnemen uit het systeem, een noodzakelijke voorwaarde voor het instandhouden van de oligotrofe 

heidevegetaties. 

 

 

5.10 Exotenbestrijding 

 

Japanse duizendknoop is een agressieve exoot. Op het Klein schietveld zijn er haarden in: 

• Noordwest rand van startbaan vliegveld; op grens met aanpalende BE Vuile heide; momenteel ‘slechts’ enkele 

tientallen m
2
; 

• Vagen: nabij noordgrens  

 

5.11 Tegengaan van ongewenste inheemse soorten 

Er zijn een beperkt aantal inheemse soorten die onder bepaalde omstandigheden kunnen domineren en monospecifieke 

vegetaties vormen. Op die manier verhindert deze soort dat een meer diverse gemeenschap van inheemse soorten 

ontstaat.  

Voorbeelden zijn dominantie van Adelaarsvaren in heide evenals Duinriet.  

Duinriet (Calamagrostis epigejos) is een soort die meest abundant is in de duinen, maar recent sterk toegenomen is in 

het binnenland. In de haven van Antwerpen komen bijvoorbeeld zeer grote populaties voor op opgespoten terreinen 

(Van Landuyt et al., 2006).  

Op het Klein schietveld komen op tal van plaatsen ‘haarden’ Duinriet voor die zich sterk uitbreiden. Actie is noodzakelijk: 

dit kan op volgende manier (eigen ervaringen + med. A. Zwaenepoel): 

• Plaggen of afgraven van de haarden volstaat niet om de soort te verwijderen. Integendeel, de wortelstokken 

zitten diep en Duinriet komt vaak net sterk terug na plaggen. Door nadien te maaien of te begrazen kan men de 

soort na plaggen wel verder onderdrukken; 

• Chopperen: cfr. Plaggen: goede manier om te soort te bestrijden, maar intensieve nazorg (maaien) zal vereist 

zijn. 

• Veelvuldig maaien (5X per jaar) is een goede manier om de soort te onderdrukken; 

• Een goede manier, zo blijkt bij natuurherstel in de duinen, is maaien gevolgd door begrazing; de grazers eten 

wel de jonge scheuten, maar niet de oudere en ruwe planten;  

 

Echt volledig verwijderen van Duinriet lukt zelden, maar onderdrukken wel. 

Op volgende plaatsen is beheer ifv Duinriet vereist: 

• Duinengebied: zuidelijk deel; in buntgrasvegetatie;  

• Vliegveld: plaatselijk 

• Grote heide: op vele plaatsen ! 
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Foto 47: Duinriet is hier bezig enkele van de laatste, waardevolle buntgrasvegetaties en zandige 

paden in het duinengebied te verstikken. Chopperen of frequent maaien is aangewezen ! 

 

5.12 Soortgericht beheer ter bevordering van doelsoorten 

Dit is slechts voor een beperkt aantal soorten aangewezen.  

Grote wolfsklauw is erg zeldzaam in Vlaanderen en sterk bedreigd. In het Klein schietveld is de enige populatie bijna 

volledig ‘verdwenen’ onder een dikke mat Bochtige smele. Hier is dringend beheer vereist.  

We stellen voor om in de directe omgeving van de populatie veel kale plekken maken door Bochtige smele weg te 

harken. De boomopslag wordt deels gekapt en mag deels blijven staan uitgaande van onder § 2.3.2.6 beschreven 

habitatvoorkeur. 

Vlakbij de populatie Grote wolfsklauw is voorzien in de visie om een strook heideherstel te realiseren, wat kansen biedt 

voor deze doelsoort.  

In de directe omgeving van de populaties Klokjesgentiaan is kleinschalig en ondiep plaggen aangewezen. 

 

 

5.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t de jacht 

Dit is niet van toepassing op het Klein schietveld. De jacht is niet verpacht in het militair domein. 

Jacht is volstrekt ongewenst op het Klein schietveld. 



 155/212 08/006036 

Illegaal uitgezette Fazanten hebben een negatief effect op inheemse herpetofauna, in het bijzonder op Hazelworm en 

Levendbarende hagedis. 

Konijn, Haas en Ree zijn natuurlijke grazers en vervullen in dat opzicht een sleutelrol in het heide-ecosysteem van het 

KS. Ze dienen beschermd ipv verdelgd te worden.  

In een heidegebied in Dessel (provincie Antwerpen), waar reeds lange tijd nauwelijks beheer gebeurde, bleek uit 

intensief onderzoek dat de aanwezigheid van bepaalde zeldzame heide-ongewervelden gekoppeld is aan zones met 

veel konijnen(activiteit) (Lambrechts et al., 2009). 

 

5.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t de toegankelijkheid 

Enerzijds is het zo dat omwille van het hoofdgebruik als militair domein kunnen geen ‘vaste wandelpaden’ worden 

aangeduid die kunnen opgenomen worden in provinciale wandelkaarten of op toeristische kaarten. Immers, de aard en 

intensiteit van het militair gebruik is met regelmaat aan verandering onderhevig en kan niet vastgelegd worden voor de 

toekomst. 

Daar tegenover staat dat er momenteel een intensief recreatief gebruik is en dat er een overvloed aan paden is, wat een  

negatieve impact heeft op de ecologische waarden, met name op de broedvogels.  

Gelet op deze 2 factoren is er in het verleden overeengekomen tussen ANB en de militaire overheid dat er een 

wandelpad afgebakend wordt op het Klein schietveld (zie Kaart 5.1). 

Nogmaals, dit wandelpad is bedoeld om de lokale nood aan recreatie op te vangen. Het is expliciet niet de bedoeling dat 

dit pad in regionale of landelijke folders, tijdschriften of wandelgidsen wordt opgenomen. 
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6 Uitvoeringsprogramma 

 

6.1 Kwantificering van het beheer 

Dit is gebaseerd op de oppervlaktes van de ecotopen volgens Kaart 2.16.  

 

6.1.1 Bossen 

De onderstaande tabel geeft per beheereenheid de richtoppervlakten weer voor de uit te voeren beheermaatregelen op 

de beboste percelen. Onderstaande tekst geeft de totale oppervlaktes voor het KS weer.  

 

Reguliere dunningen 

Een totale oppervlakte van circa 350 ha zal een dunning ondergaan tijdens de volgende beheertermijn. De planning 

hiervan is door de beheerders af te stemmen met budgetten en andere beheermaatregelen. In de tabel staat de 

frequentie van de dunningen aangegeven, deze varieren van 0 tot 2 dunningen per BE. 

 

Boomopslag Kappen 

Omvorming naar IHL: 

Tijdens de beheertermijn zal er een kleine 2 ha gekapt worden ifv bosomvorming. Het betreft hier een bestand Abies 

grandis in de noordelijke rand van de beheereenheid ‘Kwekerij’.  

 

Omvorming naar heide en bosranden: 

De visiekaart (Kaart 3.1) geeft op bepaalde plaatsen heide als doel weer waar nu verboste heide voorkomt (hoewel de 

bwk soms van Qb spreekt) of naaldbos. Zoals reeds gesteld gaat het slechts in beperkte mate om kappingen van bos in 

de strikte zin van het woord.  

Bepaalde kappingen zullen enkel gebeuren indien uit de evaluatie van de staat van instandhouding blijkt dat de 

uitgevoerde herstelmaatregelen voor heide in deze periode onvoldoende resultaat hebben gegenereerd in functie van de 

duurzame instandhouding van de heidehabitats. 

Maar bepaalde andere kappingen zijn essentieel om corridors te realiseren. 

Een maximale oppervlakte van circa 33 ha dient eventueel te worden gekapt ten behoeve van heideherstel. Hiervan is 

circa 50% (14,5 ha) volgens BWK ‘sz’ (struweelopslag van diverse aard), ‘9190_doel’ en ‘Qb’ (eikenberkenbos) en door 

ons op terrein als verboste heide betreft van na 1990 gekarteerd. Van de overige 19 ha (‘p’ en ‘pp’ volgens BWK) staat 

het vast dat er een deel verboste heide is van na 1990 maar er valt geen zekerheid over de locaties hiervan te geven. Er 

zal dus bijkomend, naast de 14,5 ha heideherstel, circa 19 ha moeten ontbost worden volgens de strikte zin van het 

woord.  

De maatregelen gaan pas in binnen 10 jaar na de start van de beheertermijn van dit beheerplan, dit wil zeggen dat de 

eventuele kappingen gerealiseerd worden op de resterende beheertermijn van 17 jaar. Dit betekent een kapping van 

gemiddeld 2 ha per jaar. De kappingen gaan op de ontboste locaties (de 19 ha p en pp) gepaard met plaggen, elders 

enkel indien de kruidlaag volledig uit Pijpestro bestaat. Nadien is regelmatige kap van opschietende bomen aangewezen 

(cfr. Reguliere heidebeheer: zie § 6.1.2).  

Een bijkomende oppervlakte van 6 ha zal worden gekapt in functie van de creatie van golvende bosranden zoals steeds 

vermeld in de kolom ‘Opmerkingen’ van de tabel. Deze maatregel zal in het begin van de beheertermijn genomen 

worden. 
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De omvormingen dienen, zoals alle oppervlakken die in de kolom “boomopslag kappen” staan vermeld, te gebeuren met 

maximaal 3 ha tegelijk. Indien men 2 omvormingen per jaar wenst te doen, dienen deze minstens 100 meter van elkaar 

te liggen. Na 4 jaar kan men het aansluitende deel desgewenst omvormen. 

Het daaropvolgende reguliere heidebeheer, met name kappen van opschietende boomopslag, gebeurt gemiddeld om de 

5 jaar. Dit impliceert dat de volgende onderhoudskappingen dienen te gebeuren: 

• Vijftien jaar na start BP: 10 ha 

• Twintig jaar na start BP: 20 ha 

• Vijventwintig jaar na start BP: 30 ha 

 

Voor de intensiteit van het maaien van de Pijpenstrootje op de plagplaatsen, verwijzen we naar de 

heidebeheermaatregelen. 

 

Plaggen 

Prioritair te plaggen: 19 ha ontbost (ev. ontstronkt) en geplagd ten behoeve van heideherstel: dit komt gemiddeld neer op 

het plaggen van 1,5 ha per jaar. 

 

Exotenbeheer  

Over het gehele militaire domein is een exotenbestrijding aan de orde, behalve op de plaatsen waar er in het kader van 

LIFE aan bestrijding werd gedaan (hoewel de Amerikaanse eiken niet werden meegenomen). Dit maakt dat er op een 

260 ha over de gehele beheertemijn moet bestreden worden. Dit komt neer op een oppervlakte van 10 ha per jaar. Het is 

duidelijk dat niet op alle plaatsen dezelfde of zelfs geen hoge dichtheden agressieve exoten (Amerikaanse eik, 

Amerikaanse vogelkers) worden aangetroffen. In Hoofdstuk 3 en 4 staan alvast enkele prioritaire zones aangegeven. 

 

Tabel 17: Totale oppervlaktes bos per beheereenheid en de daaraan gekoppelde beheermaatregelen voor de 

beheerplantermijn (27 jaar). 

 

  Huidige     PERIODIEK OF EENMALIG BEHEER   

BHE Hab. / Veg. Visiebeheer Opp (ha) plaggen 

boomop
slag 

kappen 
(ha) 

Reguliere 
dunning** (#) 

bestrijding 
exoten*** 

nazorg 
exoten opmerkingen 

Bos noord (BN) p Bos 4,34   1  *   

  pp Bos 24,08   1  *   

    Heide 0,15 0,15 0,15      

Totaal BN     28,57 0,15 0,15 28,42 ha 0,00 ha     

Bos oost (BO) p Bos 0,98   2 1 *   

  pp Bos 15,16   2 1 *   

    Heide 0,08 0,08 0,08       

  qb Bos 49,97  0,15  1 * 

kap (15 
inhammen)*0,01ha ifv 
bosrand 

    Heide 0,41 0,41 0,41       

  rbbsf Bos 0,20  0,01  1 * 
kap (1 inhammen)*0,01ha 
ifv bosrand 

    Heide 0,04 0,04 0,04       

  sz Bos 1,56    1 *   

Totaal BO     68,40 0,53 0,69 32,29 ha 67,87 ha     

Bos spoorweg (BS) p Bos 0,40   1 1 *   

  9190_doel Bos 10,56  0,05 1 1 * 

kap (5 inhammen)*0,01ha 
ifv bosrand lans beide 
zijden "BV" 

    Heide 2,42 2,42 2,42      
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  Huidige     PERIODIEK OF EENMALIG BEHEER   

BHE Hab. / Veg. Visiebeheer Opp (ha) plaggen 

boomop
slag 

kappen 
(ha) 

Reguliere 
dunning** (#) 

bestrijding 
exoten*** 

nazorg 
exoten opmerkingen 

  pp Bos 20,74  0,20 2 1 * 

kap (20 
inhammen)*0,01ha ifv 
bosrand lans beide zijden 
"BV" 

    Heide 0,69 0,69 0,69     creatie van corridor 

  qb Bos 17,46   1 1 *   

    bos 0,08     *   

    Heide 0,69 0,69 0,69       

  qb- Bos 2,00   2 1 *   

  spoor Bos 1,62  0,80  1 * 

kap in functie van brede 
golvende bosrand langs 
spoor 

  sz Bos 2,48    1 *   

    bos 0,04 0,04 0,04      

Totaal BS     59,18 3,85 4,90 73,90 ha 55,25 ha     

Bos west (BW) n Bos 3,11   2 1 *   

  9190_doel Bos 4,82   1 1 *   

  p Bos 7,75   2  *   

  pp Bos 43,39   2 1 *   

    Heide 10,40 10,40 10,40       

  qb Bos 13,78   2 1 *   

    Heide 0,01 0,01 0,01       

  spoor Bos 0,33   1 1 *   

  sz Bos 1,92    1 *   

Totaal BW     85,52 10,41 10,41 141,21 ha 67,35 ha     

Duinengebied (DU) pp Heide 1,42 1,42 1,42       

  qb Heide 0,01 0,01 0,01       

Totaal DU     1,43 1,43 1,43 0,00 ha 0,00 ha     

Fort van Brasschaat 
(FB) qb 

Fort van 
Brasschaat 1,77    1 *   

Totaal FB     1,77 0,00 0,00 0,00 ha 1,77 ha     

Franse Heide (FH) p Bos 5,29   2 1 *   

    Heide 0,66 0,66 0,66       

  9190_doel Bos 1,63   1 1 *   

  pp Bos 0,99   2 1 *   

    Heide 0,64 0,64 0,64       

  qb Bos 3,03   2 1 *   

    Heide 0,67 0,67 0,67       

Totaal FH     12,92 1,98 1,98 20,26 ha 10,95 ha     

Grote Heide (GH) 9190_doel Bos 3,13   1 1 *   

    Heide 6,48 6,48 6,48      

  qb Heide 1,51 1,51 1,51       

Totaal GH     1,51 1,51 1,51 3,13 ha 3,13 ha     

Kwekerij (KW) n Bos 0,06     * 
Beheer specifiek voor het 
kweken van plantgoed 

    

Geen 
specifieke 
visie 0,27       

Beheer specifiek voor het 
kweken van plantgoed 

  p Bos 1,94  1,94   *  Omvorming naar ILH 

  sz Bos 0,01    1 *   

    

Geen 
specifieke 
visie 0,05       

Beheer specifiek voor het 
kweken van plantgoed 

Totaal KW     5,36 0,00 1,94 0,00 ha 0,01 ha     

Spoorweg (SP) n Spoorlijn 0,32  0,16   * 

kap in functie van brede 
golvende bosrand langs 
spoor 

  9190_doel 
Fort van 
Kapellen 2,64   1 1 *   
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  Huidige     PERIODIEK OF EENMALIG BEHEER   

BHE Hab. / Veg. Visiebeheer Opp (ha) plaggen 

boomop
slag 

kappen 
(ha) 

Reguliere 
dunning** (#) 

bestrijding 
exoten*** 

nazorg 
exoten opmerkingen 

    Spoorlijn 1,38   1 1 *   

  p Spoorlijn 1,36  0,68   * 

kap in functie van brede 
golvende bosrand langs 
spoor 

  pp Spoorlijn 5,02  2,51   * 

kap in functie van brede 
golvende bosrand langs 
spoor 

  qb 
Fort van 
Kapellen 1,01     *   

    Spoorlijn 1,75  0,88   * 

kap in functie van brede 
golvende bosrand langs 
spoor 

  spoor 
Fort van 
Kapellen 0,37     *   

    Spoorlijn 1,91  0,96   * 

kap in functie van brede 
golvende bosrand langs 
spoor 

  sz 
Fort van 
Kapellen 0,35     *   

Totaal SP     16,12 0,00 5,18 4,02 ha 4,02 ha     

Sportveld (SV) p 

Geen 
specifieke 
visie 0,18   2 1 *   

  qb 

Geen 
specifieke 
visie 0,61   1 1 *   

Totaal SV     0,79 0,00 0,00 0,98 ha 0,79 ha     

Vagen (VA) qb Bos 4,88    1 *   

  9190_doel Bos 29,85   1 1 *   

    

Geen 
specifieke 
visie 
(uitgesloten 
uit protocol) 0,53     *   

    Heide 1,36 1,36 1,36      

  qb- Bos 4,04   1 1 *   

Totaal VA     40,66 1,36 1,36 33,89 ha 38,77 ha     

Vennengebied (VE) p Bos 0,10     *   

  pp Bos 16,98     *   

    Heide 10,09 10,09 10,09       

  qb Bos 0,14     *   

    Heide 0,43 0,43 0,43       

Totaal VE     27,74 10,52 10,52 0,00 ha 0,00 ha     

Vuile Heide (VH) pp Bos 3,24   2  *   

    Heide 0,59 0,59 0,59       

  9190_doel Bos 5,06   1 1 *   

    Heide 0,41 0,41 0,41      

  qb Bos 0,97   1  *   

    Heide 0,02 0,02 0,02       

Totaal VH     10,29 1,02 1,02 12,51 ha 5,06 ha     

Vliegschool (VS) pp 

Geen 
specifieke 
visie 0,03    1 *   

  qb 

Geen 
specifieke 
visie 0,15    1 *   

  spoor 

Geen 
specifieke 
visie 0,02    1 *   

  sz 

Geen 
specifieke 
visie 0,04    1 *   

Totaal VS     0,23 0,00 0,00 0,00 ha 0,23 ha     



 160/212 08/006036 

  Huidige     PERIODIEK OF EENMALIG BEHEER   

BHE Hab. / Veg. Visiebeheer Opp (ha) plaggen 

boomop
slag 

kappen 
(ha) 

Reguliere 
dunning** (#) 

bestrijding 
exoten*** 

nazorg 
exoten opmerkingen 

Walletjes (WA) pp Bos 0,05    1 *   

  qb Bos 3,96    1 *   

Totaal WA     4,01 0,00 0,00 0,00 ha 4,01 ha     

Wollegras (WG) pp 
Heide en 
bos 0,66 0,66 0,66       

Totaal WG     0,66 0,66 0,66 0,00 ha 0,00 ha     

Zandplaat (ZP) pp Heide 0,20 0,20 0,20       

Totaal ZP   0,20 0,20 0,20 0,00 ha 0,00 ha     

Eindtotaal     365,38 33,62 41,96 350,60 259,22     

*Nazorg exoten is in elk bebost perceel aan de orde en is afhankelijk van relatief onbekende factoren (i.e. mastjaren etc.). Het is aan de beheerder te bepalen met welke frequentie en intensiteit.

** Reguliere dunningen zijn steeds facultatief. Indien de beheerder het niet nodig acht een dunning uit te voeren is dit steeds mogelijk.

*** Bestrijding exoten dient overal te gebeuren waar er ikv LIFE geen bestrijding plaats heeft gevonden, de intensiteit is afhankelijk van de dichtheid van voorkomen van de exoot. De zones waar dringend dient 

ingegrepen te worden, staan vermeld in het tekstrapport omtrent visie en beheer (§ 3.8).  
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6.1.2 Heide 

Anno 2009, na afloop van de LIFE-werkzaamheden, is er op het Klein schietveld ca. 223 ha heide aanwezig. Het betreft 

diverse types: 2310, 2330, 4010 en 4030. Ook een 5 tal ha 6230_ha in BE Grote heide zijn meegerekend.  

Van deze 223 ha zijn 39 ha als goed ontwikkeld (achtervoegsel f) gekarakteriseerd. 

 

6.1.2.1 Verwijderen boomopslag 

Boomopslag kappen is een eerste belangrijke beheermaatregel om de heide te behouden. Het varieert van plaats tot 

plaats en is dus moeilijk voorspelbaar hoe intensief boomopslag zal optreden. Gemiddeld kunnen we stellen dat overal in 

de heide om de 5 jaar boomopslag dient gekapt te worden. Dus elk jaar zal over een oppervlakte van 35 – 50 ha 

(gemiddeld 44 ha) boomopslag bestreden worden, en dit over de volledige beheerplantermijn van 27 jaar. 

 

6.1.2.2 Plaggen 

In totaal is er ca. 183 ha heide gekarakteriseerd als matig tot slecht (achtervoegsel u) ontwikkeld. Veelal betreft het sterk 

met Pijpestro vergraste heide, waar enkel via plaggen opnieuw soortenrijke heide kan ontwikkeld worden. Toch is er ca. 

45 ha ‘slecht ontwikkelde’ heide waar plaggen binnen de beheerplantermijn niet aan de orde is (o.a. 15 ha Vliegveld !, 

2,3 ha Zandplaat, ca 5 ha in Duinengebied en ca. 5 ha in Franse heide, deze laatste 2 betreffen goed ontwikkelde 

vegetaties die niet expliciet zo zijn gekarteerd evenals recente plagplaatsen).   

Er resteert dus ca. 135 ha waar plaggen wenselijk is binnen de beheerplan-termijn (27 jaar). Met andere woorden 

elk jaar zou er gemiddeld 4,5 ha vergraste heide moeten geplagd worden, uiteraard verdeeld over de verschillende 

beheereenheden en daarbinnen over verschillende plagplekken.  

Alternatief scenario: Men kan er ook voor kiezen om binnen deze beheerplantermijn ca. 30 ha vergraste heide uit te 

sparen, bijvoorbeeld omwille van een aantal diersoorten die ook in sterk vergraste heide gedijen en plaggen niet goed 

verdragen (vb. Levendbarende hagedis). Maar hiertegenover staat dat ook de goed ontwikkelde heide in zekere zin 

vergrast is én dat plagplekken opnieuw kunnen vergrassen. In dat scenario moet er 105 ha geplagd worden op 30 jaar, 

maw 3,5 ha / jaar.  

Samenvattend kunnen we stellen dat er elk jaar ongeveer 3 tot 5 ha vergraste heide moet geplagd worden. 

 

Daarnaast is het aangewezen om ook zeer kleinschalig te plaggen in goed ontwikkelde vegetaties. Immers, los van de 

vraag in welke mate vergrassing moet tegengegaan worden (via plaggen), is plaggen is een randvoorwaarde om de 

heide op lange termijn in stand te houden. 

 

6.1.2.3 Maaien 

De enige beheereenheid waar jaarlijks een aanzienlijke oppervlakte ‘heide’ machinaal gemaaid wordt, is het (noordelijk 

deel van het) vliegveld, meer bepaald ca. 13 ha.  

Daarnaast is er voorgesteld om alle gerealiseerde plagplaatsen minstens een 5 tal jaren te maaien (in augustus) om 

dominantie van Pijpestro tegen te gaan. Dit gebeurt met een bosmaaier en momenteel in eigen regie door de 

terreinploeg. 

Op termijn zal deze oppervlakte te maaien plagplaatsen toenemen doordat er jaarlijks 3 – 5 ha geplagd wordt. Maar 

zodra er een goed heideherstel optreedt, kan het jaarlijks maaien van Pijpestro er gestaakt worden.  

Het gaat dus gemiddeld per jaar om 20 – 25 ha plagplaatsen die moeten gemaaid worden, maar het betreft meestal zeer 

ijle vegetaties.  
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6.1.2.4 Chopperen 

Binnen de heide is enkel in BE Grote heide een grote, sterk vergraste zone waar chopperen haalbaar is en als alternatief 

voor plaggen kan toegepast worden. Voorts zijn er kleine duinrietvegetaties waar chopperen als alternatief voor maaien 

of plaggen kan toegepast worden.  

Het gaat dus jaarlijks in totaal hooguit om 1 ha chopperen voor de komende 10 jaar. 

 

6.1.2.5 Begrazing 

Op Kaart 5.2 zijn de zones aangegeven waar begrazing met schapen een alternatief of een aanvulling op het 

mechanisch beheer zou kunnen betekenen. Het gaat in totaal om 126 ha, zowel in heide als in grasland. Op basis van 

de seizoenaliteit van de begrazing is een onderscheid gemaakt tussen: 

• Zones waar begrazing in augustus wenselijk is: 17,6 ha; 

• Zones waar begrazing in het winterhalfjaar wenselijk is: 38,2 ha; 

• Zones waar begrazing in augustus en / of in het winterhalfjaar wenselijk zijn: 70,4 ha; 

 

Er zijn ook 2 mogelijke sites als ‘parkeerweide’ aangeduid. Dat zijn locaties waar de schapen kunnen overnachten en 

waar dan de uitwerpselen terechtkomen. Deze nemen 2,4 ha in beslag.  

 

Tabel 18: Totale oppervlaktes heide per beheereenheid en de daaraan gekoppelde beheermaatregelen voor de 

beheerplantermijn (27 jaar). 

BHE Hab. / Veg. 
Opp. 
(ha) BEHEER (opp in ha)   

      
jaarlijks 
maaien chopperen plaggen 

boomopslag 
kappen Opmerking 

Bos noord (BN) 2310u,4010u 0,07       X Snippers heide als waardevolle bosrand 

Bos oost (BO)   2,36       X plekjes met Rugstreeppad 

Bos spoorweg (BS) 4010u,4030u 19,78     15 X   

Bos west (BW)   2,19       X Snippers heide als waardevolle bosrand 

Duinengebied (DU)   42,42     35 X   

Fort van Brasschaat (FB) 4030f 0,07       X Snippers als waardevolle bosrand 

Franse Heide (FH)   34,48     30 X   

Grote Heide (GH) 4030f 10,24       X   

  6230u_ha 4,87   X 4,87 X   

Totaal   15,20       X   

Munitiedepot (MD) 2330u 0,93       X   

Vennengebied (VE) 4010f 28,29       X   

Totaal   59,46     30 X   

Vliegveld (VL) 4030u 14,82 13     X 
maaien in augustus, uitsparen zones met 
dominantie van Struikheide en Dopheide 

Vuile Heide (VH)   9,97     9 X   

Wollegras (WG) 4010f 0,31       X   

Totaal   13,74     10 X   

Zandplaat (ZP) 2330u 2,30       X   

Totaal   2,32       X   

Eindtotaal   222,98 13    133,87     
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Opmerkingen: 

• Indien er goed ontwikkelde heide (achtervoegsel f) aanwezig is, staat deze oppervlakte apart vermeld.  

• Indien de totale opp. ‘slecht ontwikkeld’ (u) is, staat dit ook vermeld.  

• In de overige gevallen betreft het een mengeling van slecht ontwikkelde (u) en niet-gespecifieerde situaties. 

 

Daarnaast is er in de visie nog voorzien om in de loop van de beheerplan-termijn ca. 30 ha verboste heide of naaldbos 

weer om te zetten naar heide. Het daartoe vereiste beheer is hierboven in de paragraaf bossen besproken.  
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6.1.3 Grasland 

In onderstaande tabel wordt per beheereenheid en per ecotoop-type (zie Kaart 2.16) de beheermaatregelen 

weergegeven. 

Hieruit blijkt dat de eerstkomende jaren ca. 100 ha jaarlijks dient gemaaid te worden. Dat is het gevolg van het feit dat de 

meeste graslanden de eerste jaren tweemaal gemaaid worden. Op vele plaatsen zal na verloop van tijd op één 

maaibeurt per jaar overgeschakeld worden, dus deze oppervlakte zal gevoelig afnemen in de loop van de 

beheerplantermijn.  

Begrazing is op meerdere locaties aangewezen (zie Kaart 5.2). Dit kadert binnen een groter geheel en is hierboven bij 

heidebeheer gekwantificeerd.  

Meer onderzoek naar de abiotiek van de graslanden is gepland voor de nabije toekomst en zal het beheer wellicht verder 

verfijnen.   

 

Tabel 19: Totale oppervlaktes grasland per beheereenheid en de daaraan gekoppelde beheermaatregelen 

BHE     
BEHEER 

(opp in ha)       

  

Hab. / 
Veg. 

Opp. 
(ha) niets doen maaien (wanneer?) begrazen chopperen Opmerking 

Besterveld (BV) hj 1,52   1,50 
juni en 

sept       

  hp+ 12,37   12,4 
juni en 

sept X   
begrazing enkel in zuidelijk droog 
grasland 

Totaal   13,89   27,8       2 x maaien: dus 2 x oppervlakte 

Bos spoorweg (BS) gh_ha 2,64 X         

Locatie voor opslag plagsel en 
maaisel; mogelijke locatie als 
‘parkeerweide’ schapen bij 
eventuele begrazing 

  ha- 2,00 X           

  hj 0,02             

  hp 0,09             

  hp+ 0,30             

  hr 0,13             

Totaal   5,19             

Fort van Brasschaat (FB) ha- 0,33 X           

Totaal   0,33             

Grote Heide (GH) gh_ha 3,07       X 3 
na chopperen: inzaaien met 
heidemaaisel van aanpalende heide 

Totaal   3,07             

Vagen (VA) gh_ha 0,27           hoort bij Grote heide 

  ha- 0,43 X           

  hab- 1,30 X           

  hjb 0,42   0,4 
juni en 

sept       

  hp 0,55   0,55 
juni en 

sept       

  hp+ 7,40   7 
juni en 

sept   5 meest ZO grasland mag verbossen 

Totaal   10,36   16       2 x maaien: dus 2 x oppervlakte 

Vliegveld (VL) gh_ha 22,87   22,87 juni en okt       

  hp+ 5,42   5,42 juni en okt       

Totaal   28,28   56,6       2 x maaien: dus 2 x oppervlakte 

Eindtotaal   74,32   100,6     8   
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6.2 Haalbaarheid en kosten van het voorgestelde beheer in het 
beheerplan voor het Klein Schietveld 

6.2.1 Totaalsommen van oppervlakten per beheermaatregel 

De beheertabel is zodanig opgesteld dat de totaalsommen van de oppervlakten die beheerd worden per 

beheermaatregel weergegeven worden. Hiervoor verwijzen we naar paragraaf 6.1. 

Door combinatie van de theoretische oppervlakten met de huidige eenheidsprijzen voor de uitvoering van de betreffende 

maatregelen kan de haalbaarheid van het voorgestelde beheer in het beheerplan worden gecheckt. 

 

6.2.2 Methodiek: opsplitsing van maatregelen in eigen regie en mogelijks uit te 

besteden maatregelen 

Om practische redenen omvat de kostenraming in het kader van dit beheerplan niet het totaalpakket aan 

beheermaatregelen en kosten voorgesteld in het beheerplan voor de beheerplanperiode. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen: 

� Beheermaatregelen die nagenoeg zeker in eigen regie, door ANB of Defensie worden uitgevoerd en niet zijn 

meegerekend in de kostenraming: 

- Maaien plagplaatsen; 

- Boomopslag verwijderen (een moeilijk te voorspellen en te kwantificeren beheerkost) 

- Lokale exotenbestrijding (voornamelijk Amerikaanse vogelkers) 

- Eventuele begrazing met schapen en runderen (het begrazingsschema en dus ook de 

kostenraming vergt verder onderzoek) 

- Kappen ten behoeve van het bosbeheer zoals reguliere dunningen en eindkappen (zowel 

kosten als baten) 

� Beheermaatregelen die mogelijks kunnen uitbesteed worden, zijn wel opgenomen in de kostenraming: 

- Maaien van grasland en heide; aangezien de vegetatie steeds zeer ijl is, wordt hiervoor een 

eenheidsprijs van 0,1 euro/m² gerekend). Voor de berekening van de kost worden de 

graslanden de eerste 10 jaar 2 maal/jaar gemaaid waarna overgegaan wordt tot 1 maal/jaar 

maaien)  

- Chopperen (grasland; het eenheidstarief hiervoor is 0,25 euro/m². mogelijks kunnen er 

bepaalde oppervlakten ‘te plaggen grasland of heide’ gechopperd worden i.p.v. te plaggen.).  

- Plaggen (heide en kapvlakte; het eenheidstarief hiervoor is 0,6 euro/m²). 

Om practische redenen zijn vooral deze laatste maatregelen in beschouwing genomen voor een ruwe kostenraming en 

inschatting van de haalbaarheid van de voorgestelde beheermaatregelen in dit beheerplan. Belangrijke opmerking hierbij 

is dat het niet altijd wenselijk zal zijn deze uitbesteedbare werken effectief uit te besteden. Ze geven echter een 

richtingaangevende waarde voor de kost van deze set aan maatregelen. 
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Beheerplan Klein Schietveld 

 

6.2.3 Kostenraming van een reeks uitbesteedbare beheermaatregelen 

De kostenraming voor deze uitbesteedbare maatregelen is hieronder weergegeven, opgesplitst voor de jaarlijkse en de periodieke/eenmalige maatregelen en gesommeerd 

zodat zowel jaarlijkse totalen als totalen voor de ganse beheerplantermijn van 27 jaar naar voren komen. 

 

KOSTENBEREKENING 

Jaarlijkse maatregelen Totale beheeroppervlakte (ha/j) Prijs Eenheid Totale beheerplantermijnkost (€)

eerste 10 jaar laatste 17 jaar

maaien grasland (*gedurende 10 jaar wordt er 2*gemaaid/jaar, daarna 1*/jaar) 100,6 0,1 €/m² 1861100 100600 50300

maaien 'heide' 13,0 0,1 €/m² 351000 13000 13000

maaien Plagplaatsen (max. 5 maaibeurten/plagplaats) 25,0 0,1 €/m² 675000 25000 25000

   TOTAALSOM: totale beheerplantermijnkost van alle jaarlijkse maatregelen: 2887100

   TOTAALSOM: totale jaarlijkse kost van alle jaarlijkste maatregelen: 138600 88300

Periodieke/eenmalige maatregelen Totale beheeroppervlakte (ha) Prijs Eenheid Totale beheerplantermijnkost (€)

eerste 10 jaar laatste 17 jaar

chopperen grasland 8,0 0,25 €/m² 20000 741 741

plaggen Heide 133,9 0,6 €/m² 803220 29749 29749

plaggen Kapvlakte 33,6 0,6 €/m² 201720 7471 7471

   TOTAALSOM: totale beheerplantermijnkost van alle periodieke/eenmalige maatregelen (€): 1024940

   TOTAALSOM: totale jaarlijkse kost van alle periodieke/eenmalige maatregelen (€): 37961 37961

   TOTAALSOM: totale beheerplantermijnkost van alle maatregelen (€): 3912040

   TOTAALSOM: totale jaarlijkse kost van alle maatregelen (€): 176561 126261

Totaal jaarlijkse kost (€)

Totaal jaarlijkse kost (€)
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7 Monitoring 

Dit beheerplan is in principe opgesteld voor een periode van 27 jaar. Heide is een dynamisch ecosysteem en er zijn 

recent heel wat maatregelen genomen, vooral in kader van LIFE, waarvan we nu niet steeds weten wat de gevolgen op 

termijn zijn.  

Dit maakt dat (permanente) opvolging (monitoring) vereist is. Deels kan dat door vrijwilligers uitgevoerd worden, deels 

door of in opdracht van ANB. Een goede rapportage van het uitgevoerde aan ANB blijft in dat opzicht essentieel.  

Bijsturing van de in voorliggend beheerplan voorgestelde maatregelen, door ANB, zal noodzakelijk blijven in het 

natuurbeheer voor de toekomst.  

 

7.1 Hydrologie 

In het Klein schietveld staan een aantal peilbuizen geplaatst die in het verleden onregelmatig of niet worden opgemeten. 

Nochtans kan dit zeer belangrijke informatie opleveren voor het bepalen van doelvegetaties en dus voor het beheer (De 

Becker, 2009). 

Het is wenselijk de zuurtegraad (pH) van de vennen periodiek op te volgen. 

 

7.2 Vegetatie 

Een regelmatige (10 jaarlijkse ?) volledige kartering van het Klein schietveld in termen van Europese habitats is gewenst. 

Dit komt neer op het updaten van de habitatkaart. Dit is een taak van het Instituut voor Natuur en bosonderzoek (INBO). 

Het zou daarnaast boeiend zijn om bepaalde vegetaties meer in detail op te volgen door middel van vegetatie-opnames. 

Om subtiele verschuivingen in bedekkingen van heidevegetaties of graslanden te detecteren, wordt best gebruik 

gemaakt van permanente quadraten (PQ’s) met de bedekkingsschaal van Londo. 

Om soortenlijsten te maken van grotere zones, met een ruwere inschatting van de bedekking / abundantie, zijn opnames 

met de bedekkingsschaal van Tansley ideaal. Dit geldt bijvoorbeeld voor monitoring van: 

• grote plagplaatsen; 

• graslanden: veranderingen in globale soortensamenstelling 

 

7.3 Fauna 

7.3.1 Avifauna 

Het Klein schietveld wordt in veel geringere mate opgevolgd door ornithologen dan het Groot schietveld, maar aan de 

broedvogels wordt toch heel wat aandacht besteed. Daarnaast wordt er een verslag gemaakt van niet-broedvogels 

waarin bepaalde doortrekkers en wintergasten aan bod komen. Er worden op die manier nog een aantal soorten geteld, 

vb. overwinterende Klapeksters (Vlaamse simultane klapekstertellingen), … 

De gegevens worden gebundeld in de ornithologische jaarverslagen, door het redactieteam van Marieke Berkvens, H. 

Voet e.a.. 

 

Om het beheer te evalueren zijn gebiedsdekkende broedvogelkarteringen veruit het belangrijkst. Wenselijk is om jaarlijks 

een (vaste) selectie aan soorten te tellen en vijfjaarlijks een volledige census van alle broedvogels uit te voeren. Zo vindt 

het momenteel reeds plaats ! 

Soorten die jaarlijks zouden moeten opgevolgd worden, zijn alle Vogelrichtlijnsoorten en Rode-lijstsoorten uit de 

categorieën ‘met uitsterven bedreigd’, ‘bedreigd’ en ‘kwetsbaar’ (zie § 2.3.3.1). Deze lijst zal vanzelf aangevuld worden 
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met ‘zeldzame’ of ‘schaarse’ soorten’ die niet tot bovenstaande categorieën behoren. Immers, dat zijn soorten die door 

ornithologen automatisch mee geteld worden.  

 

7.3.2 Zoogdieren 

Een belangrijke groep om op te volgen zijn de vleermuizen, vermits alle aangetroffen soorten opgenomen zijn in de 

Habitatrichtlijn.  

Enkele belangrijke vraagstellingen: 

• Onderzoek in de loofbossen ifv aanwezigheid koloniebomen. 

• Aantallen vleermuizen in de forten opvolgen (Natuurpunt); 

 

7.3.3 Reptielen 

Hazelworm is een soort waarvan nog niet veel geweten is over het voorkomen op het Klein schietveld. Onderzoek via de 

methode van de zogenaamde ‘slangenplaten’ zou dus interessant zijn. Het opvolgen van de dichtheden van 

Levendbarende hagedis binnen een aantal proefvlakken zou eveneens interessant zijn. 

7.3.4 Amfibieën 

De belangrijkste soorten zijn de habitatrichtlijnsoorten Heikikker en Rugstreeppad. 

Heikikker: 

Een selectie maken van een aantal vennen of een zone waarbinnen men de aantallen eikkompjes van Heikikker jaarlijks 

opvolgt. Hiervoor is er jaarlijks in maart slechts een korte periode geschikt.  

Rugstreeppad  

In tegenstelling tot het GS is het op KS wel haalbaar om alle roepende mannetjes in kaart te brengen en de aantallen in 

te schatten.  

Waterpartijen opvolgen met fuiken ifv de -voorlopig niet aangetroffen- Kamsalamander blijft wenselijk ! Vooral de nieuwe 

poelen in Besterveld zijn relevant, en de vijver aan het stort. Op die manier volgt men ook Vinpootsalamander op. 

 

 

Foto 48: Salamanders worden best gemonitord door fuiken te plaatsen in de waterpartijen. In deze plas in het uiterste 

zuidoosten van het duinengebied (net binnen BE 'Bos oost') zijn op 25/04/2008 populaties Vinpootsalamander, Kleine én 

Alpenwatersalamander aangetroffen, en zelfs een Rugstreeppad, maar niet de verhoopte Kamsalamander. 
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7.3.5 Dagvlinders 

Alle Rode-lijstsoorten verdienen het om gericht op te volgen: Heideblauwtje, Groentje, Heivlinder en Bont dikkopje. 

 

7.3.6 Libellen 

Het is wenselijk de Rode-lijstsoorten op te volgen. 

Een goede methode is het lopen van vaste routes langs de rand van een aantal vennen. De lengte kan men aanpassen 

aan de inspanning die men wenst te leveren. 

Er dienen minstens 4 bezoeken -verspreid over het seizoen- uitgevoerd te worden (mei – juni – juli – augustus), maar 

idealiter loopt men de routes om de 14 dagen in de periode 1 mei – 30 september. De routes worden enkel gelopen bij 

geschikte weersomstandigheden (voldoende warm, zonnig, niet te veel wind).  

 

7.3.7 Sprinkhanen 

De Rode-lijstsoorten die voorkomen, zijn doorgaans talrijk, uitgezonderd Boskrekel. 

Het is wenselijk deze soort op te volgen door vaste routes te lopen langs bosranden. 3 x lopen in periode juli –augustus. 

 

7.3.8 Bodembewonende ongewervelden 

Het is wenselijk het onderzoek naar spinnen, loopkevers en mieren in 2018, dus 10 jaar na voorliggend onderzoek, op 

identieke wijze te herhalen. De verschuiving in soortenspectrum en densiteiten zal ongetwijfeld zeer goed illustreren of 

het natuurbeheer succesvol is voor deze groepen, die representatief zijn voor de terrestrische fauna. 

Naast de 7 plaatsen die onderzocht zijn in 20008, kunnen nog extra locaties onderzocht worden, met name in: 

• Franse heide: groot heidegebied waar nog geen gericht onderzoek plaatsvond naar deze groepen 

ongewervelden; 

• Heidecorridors langs het munitiedepot; 

• Vennengebied en duingebied: gericht onderzoek op circa 5 plagplaatsen van verschillende leeftijd (1j – 3 j - 5j) 

zou waardevol zijn; 

 

Onderzoek met bodemvallen mag enkel uitgevoerd worden met rastertjes op de vallen. Die verhinderen dat amfibieën, 

reptielen en kleine zoogdieren in de vallen terechtkomen.  



 170/212 08/006036 

8 LITERATUUROVERZICHT 

ADRIAENS, T. & D. MAES (2004). Voorlopige verspreidingsatlas van lieveheersbeestjes in Vlaanderen. Resultaten van 

het lieveheersbeestjesproject van de jeugdbonden. Bertram 2 (1bis), 72 pp. 

Adriaens, T., Maes, D., Derume, M., Godeau, JF, San Martin, G., Branquart, E. & JY Baugnée (2008). Voorlopige rode 

lijst van de Belgische lieveheersbeestjes. www.inbo.be. 

AKKERMANS, R.W., PAHLPLATZ, R.A.J. & K.VELING (2001). Dagvlinders in Limburg. Verspreiding en ecologie 1990-

1999. NHGL & De Vlinderstichting. Stichting natuurpublicaties Limburg, Maastricht. 

Anselin A. & Kuijken E. (1995) Speciale beschermingszones voor het Vlaams Gewest, in uitvoering van de Habitat 

Richtlijn 92/43/EEG. Instituut voor Natuurbehoud, Rapport 95.20, 29 p. 

Anselin A., Decleer K., Paelinckx D. & Martens E. (2000) Definitief voorstel en motivatie tot aanvulling en aanpassing van 

de “Speciale Beschermingszones” in Vlaanderen, in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). 

Instituut voor Natuurbehoud, Rapport IN.R.2000.17. 

ANTROP M., DE MAEYER P., VANDERMOTTEN C., BEYAERT M. België in kaart: De evolutie van het landschap in 

drie eeuwen cartografie, Nationaal Geografisch Instituut, Brussel, 2006. 

Arijs, G., Willems, T., De Laender, L. & G. Louette (2006). Levend fossiel duikt opnieuw op in Vlaanderen. Natuur.focus 5 

(4): 139 – 140.  

Bauwens D. & Claus K. (1996) Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen. Turnhout, De Wielewaal, 192 p. 

Beije H.M. (1986) Onderzoek naar de effecten van militaire oefeningen op bodem, vegetatie en fauna. Rapport 16. 

Samenvattend rapport. Leersum, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 94 p. 

Berkvens M. et al. (1999) Ornithologisch verslag 1998. Groot en Klein Schietveld. Rapport Vogelwerkgroep 

Schietvelden, 28 p.  

Berkvens, M., Bulteel, G., Symens, D. & H. Voet (2000). Ornithologisch verslag 1999. Groot en Klein Schietveld. Rapport 

Vogelwerkgroep Schietvelden, 39 p + kaartjes. 

Berkvens, M., Bulteel, G., Symens, D. & H. Voet (2001). Ornithologisch verslag 2000. Groot en Klein Schietveld. Rapport 

Vogelwerkgroep Schietvelden, 55 p + kaartjes. 

Berkvens, M., Bulteel, G., Symens, D. & H. Voet (2002). Ornithologisch verslag 2001. Groot en Klein Schietveld. Rapport 

Vogelwerkgroep Schietvelden, 55 p + kaartjes. 

Berkvens, M., Bulteel, G., Symens, D. & H. Voet (2003). Ornithologisch verslag 2002. Groot en Klein Schietveld. Rapport 

Vogelwerkgroep Schietvelden, 45 p + kaartjes. 

Berkvens, M., Bulteel, G., Symens, D. & H. Voet (2004). Ornithologisch verslag 2003. Groot en Klein Schietveld. Rapport 

Vogelwerkgroep Schietvelden, 57 p + kaartjes. 

Berkvens, M., Bulteel, G., Symens, D. & H. Voet (2005). Ornithologisch verslag 2004. Groot en Klein Schietveld. Rapport 

Vogelwerkgroep Schietvelden, 65 p + kaartjes. 

Berkvens, M., Bulteel, G., Symens, D. & H. Voet (2006). Ornithologisch verslag 2005. Groot en Klein Schietveld. Rapport 

Vogelwerkgroep Schietvelden, 87 p + kaartjes. 

Berkvens, M., Bulteel, G., Symens, D. & H. Voet (2007). Ornithologisch verslag 2006. Groot en Klein Schietveld. Rapport 

Vogelwerkgroep Schietvelden, 57 p + kaartjes. 



 171/212 08/006036 

Berkvens, M., Bulteel, G., Symens, D. & H. Voet (2008). Ornithologisch verslag 2007. Groot en Klein Schietveld. Rapport 

Vogelwerkgroep Schietvelden, 94 p + kaartjes. 

Bulteel, G., Voet, H. & M. Berkvens (2001); Broedvogelgemeenschappen van Antwerpse heiden: aantallen en evolutie 

op het Groot en Klein Scchietveld. Antwerpse koepel voor natuurstudie. Jaarboek 2000: 23 - 41 

Bulteel, G. (2004). Vennen en paaiplaatsen van Heikikkers en andere Anura op de schietvelden in de Antwerpse 

Noorderkempen.  Eigen uitgave. 53 pp + kaarten. 

Bulteel, G. (2006). Heideblauwtjes en andere dagvlinders op de schietvelden in de Antwerpse Noorderkempen. Eigen 

uitgave. 67 pp + 20 kaarten. 

Criel D., Lefèvre A. , Van den Berge K., Van Gompel J. & Verhagen R. (1994) Rode lijst van de zoogdieren in 

Vlaanderen. Aminal, 79 p. 

Decleer, .K. (red.) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee. 

Habitattypes. Dier- en plantensoorten. Mededelingen van het INBO.M.2007.01. Brussel, 584 pp. 

DECLEER, K., DEVRIESE, H., HOFMANS, K., LOCK, K. BARENBURG, B. & D. MAES (2000). Voorlopige atlas en ‘rode 

lijst’ van de sprinkhanen en krekels van België. Saltabel i.s.m. IN en KBIN, rapport IN2000/10. 

DEKONINCK, W., VANKERKHOVEN, F. & J.-P. MAELFAIT (2003). Verspreidingsatlas en voorlopige Rode Lijst van de 

mieren van Vlaanderen. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 2003.7. Brussel. 

DESENDER, K., MAES, D., MAELFAIT, J.-P. & M. VAN KERCKVOORDE (1995). Een gedocumenteerde Rode Lijst van 

de zandloopkevers en loopkevers van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 1995 (1) : 1-208. 

Desender, K., Dekoninck, W., Maes, D., Crevecoeur, L., Dufrêne, M., Jacobs, M., Lambrechts, J., Pollet, M.; Stassen, E. 

& Thys, N. (2008). Een nieuwe verspreidingsatlas van de loopkevers en zandloopkevers (Carabidae) in België. 

Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2008(13). Brussel : Belgium. 184 pp. 

Denys L. (1985) Diatoms from the "Groot- en Klein Schietveld" at Brasschaat (Northern Campine, Belgium). Bull. Soc. 

Roy. Bot. Belgique 118: 29-40. 

Denys L. & Van Straaten D. (1992) A survey of the acid water diatom assemblages of two heathland relics in the Belgian 

northern Campine (Groot & Klein Schietveld, Brasschaat) with an assessment of their conservational value. Diatom Res. 

7: 1-13. 

DEVOS, K., ANSELIN, A., & G. VERMEERSCH (2004). Een nieuwe Rode lijst van de broedvogels in Vlaanderen (versie 

2004). In: VERMEERSCH, G., ANSELIN, A., DEVOS, K., HERREMANS, M., STEVENS, J., GABRIELS, J. & B. VAN 

DER KRIEKEN (2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000 – 2002. Mededelingen van het Instituut voor 

Natuurbehoud 23, Brussel, 60-75 p. 

De Becker, P. (2009). Beoordeling van de toestand en voorbereiding van eventueel benodigd onderzoek in ANB-

graslanden in de beheerregio Antwerpse Kempen. INBO.A.2009.150. 15pp. 

DE KNIJF, G., ANSELIN, A., GOFFART, P. & M. TAILLY (2006). De libellen (Odonata) van België: verspreiding-evolutie-

habitats. Libellenwerkgroep Gomphus i.s.m. INBO, Brussel. 368pp. 

Gijsel J., Bellens F. & Bresseleers G. 1980: Brasschaat, van heidegrond tot parkgemeente, Brasschaat. 

KLEUKERS, R.M J.C., E.J. VAN NIEUKERKEN, B. ODE, L.P.M. WILLEMSE & W.K.R.E. VAN WINGERDEN, (1997). De 

sprinkhanen en krekels van Nederland (Orthoptera). Nederlandse fauna l. Nationaal Natuurhistorisch Museum, KNNV 

Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden. 416 blz., 16 platen. 



 172/212 08/006036 

LAMBRECHTS, J. & JANSSEN, M. (2002). Spinnen in het stuifzand: de arachnofauna van de ‘Oudsberg’ in Meeuwen. 

Nwsbr. Belg. Arachn. Ver. (2002), 17 (2): 28 - 41. 

Lambrechts, J., Verheijen, W., Gorssen, J. & Rutten, J. (2000a). Fauna-elementen op de wegbermen langsheen de 

autosnelweg E314. AEOLUS in opdracht van AMINAL afdeling Natuur (Limburg). 

Lambrechts, J., Verheijen, W., Gorssen, J. & Rutten, J. (2000b). Evaluatie van het actuele heidebeheer op de intrinsieke 

kwaliteiten voor de fauna. AEOLUS in opdracht van AMINAL afdeling Natuur (Limburg). 

Lambrechts, J. (2002) m.m.v. Gabriëls, J., Janssen, M., Stassen, E., Vankerkhoven, F., Indeherberg, M. & W. Verheijen. 

Onderzoek naar sturing van het beheer van natte heideterreinen. Eindverslag. AEOLUS in opdracht van AMINAL 

afdeling Natuur (Limburg). 

Lambrechts, J., Hendrickx, P., Stijnen, T., Gabriëls, J., Van der wijden, B. & P.T. Hendig (2009). Natuurdomein 

Botermelck / La Garenne. Beheerevaluatie en evaluatie wilddruk. Arcadis in opdracht van NV Natuurdomein Botermelck 

/ La Garenne. 160 pp. + Bijlages+Kaartenbundel. 

Lambrechts, Jorg, Hendrickx, Pieter, Gabriëls, Jan, Jacobs, Maarten, De Vocht, Alain & Paul T. Hendig (2009). 

Ecologische inventarisatie van de fauna en flora in de nucleaire zone ten Noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals. 

Arcadis Belgium in opdracht van NIRAS. 112 pp + bijlages + kaarten. 

LEENDERS K.A.H.W. 2002: Cultuurhistorische en historisch-landschappelijke waarden op het Groot en Klein Schietveld, 

Den Haag. 

Lemouche, A., Brusseleers S. & C. Van Lommel (2009). Mycologisch Verslag Groot Schietveld en Klein Schietveld 2008. 

Niet gepubliceerd document. 30pp. 

Limpens, H. & Jansen, E. (2007). Ondersteboven van de waterlinie. Onderzoek naar gebruik door vleermuizen, 

knelpunten en mogelijkheden tot duurzame ontwikkeling in de Nieuwe Hollandse waterlinie. Deel 1: Synopsis & Deel 2: 

Spelregels. Rapport 2006.051.1-2. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem, 72p. 

Limpens, H., Jansen, E. & Dekker, J. (2007). Ondersteboven van de waterlinie. Onderzoek naar gebruik door 

vleermuizen, knelpunten en mogelijkheden tot duurzame ontwikkeling in de Nieuwe Hollandse waterlinie. Deel 3: 

Onderzoeksrapportage. Rapport 2006.054.3. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem, 146p. 

MAELFAIT, J.P., BAERT, L., JANSSEN, M. & M. ALDERWEIRELDT (1998). A Red list for the spiders of Flanders. 

Bulletin van het K.B.I.N. 68 :131-142. 

MAES, D. & VAN DYCK, H. (1999). Dagvlinders in Vlaanderen Ecologie, verspreiding en behoud. Stichting 

Leefmilieu/Antwerpen i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse vlinderwerkgroep/Brussel. 

Maes (1984) Voorlopige resultaten van een broedvogelonderzoek op het Groot en Klein Schietveld tussen 1975 en 

1982. Stencil Werkgroep G&KSV. 

Meynendonckx, J. & Lambrechts, J. (2009). Opmaak beheerplan voor Militair Domein Kamp van Beverlo i.h.k.v. het LIFE 

project DANAH ‘Geïntegreerd natuurherstel op militaire domeinen in NATURA2000-gebieden in Vlaanderen. Arcadis in 

opdracht van ANB. 190 pp. + Bijlages+ Kaartenbundel. 

NVL (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie) (2002). De Nederlandse libellen (Odonata). Nederlandse Fauna 4. 

Naturalis, KNNV & EIS, Leiden.  

ROBERTS, M. J. (1998). Tirion spinnengids. Tirion, Baarn. 397 blz. 

Smits, R., Verbruggen, R. 175 jaar: Militairen en de Brasschaatse heide, een waardevol samenspel. Brasschaat 

(Commandant Artillerieschool), 1995. 



 173/212 08/006036 

SOVON (2002). Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Verspreiding, aantallen en verandering. Nederlandse 

Fauna 5. Naturalis, KNNV & EIS-Nederland. 584 blz. 

TURIN, H. (2000). De Nederlandse loopkevers, verspreiding en ecologie (Coleoptera, Carabidae). Nederlandse fauna III. 

Naturalis, KNNV en EIS-Nederland, Leiden. 666blz., 16 platen, met cdrom. 

Van Bemmel E. 1880: La Belgique Illustrée. I. Ses monuments, ses paysages, ses oeuvres d’art, Bruxelles. 

VAN LANDUYT, W. , HOSTE, I., VANHECKE, L., VAN DEN BREMT, P., VERCRUYSSE, W. & DE BEER, D. (2006). 

Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. INBO, Nationale Plantentuin van België & Flower. 

VERDURMEN I. & TYS D. CAI-III. De archeologische waarde van militaire heidedomeinen. Stand van zaken en 

richtlijnen voor toekomstig beheer, VIOE-Rapporten 3, Brussel, 2007. 

VERDURMEN I. & TYS D. De militaire domeinen in Vlaanderen. Bewaarplaatsen van archeologische en 

landschapshistorische relicten. Uit: Monumenten, Landschappen en Archeologie van het Agentschap R-O Vlaanderen 

Cel Onroerend Erfgoed, november-december 2007, 26e jaargang, nr. 6, p. 30-44. 

VERKEM, S., DE MAESENEER, J., VANDENDRIESSCHE, B., G. VERBEYLEN & YSKOUT, S., (2003). Zoogdieren van 

Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002. JNM & Natuurpunt Studie, Mechelen & Gent. 

Verkem, S. (2009). Verslag fortentelweekend 6-7-8 februari 2009. Natuurpunt Studie, Mechelen, België. 

Verkem, S. (2009) Verslag fortentelweekend 1-2-3 februari 2008. Natuurpunt Studie, Mechelen, België. 

Verkem S. (2008) Fortentelweekend 2006-2007. Natuurpunt Studie, Mechelen, België. 

VERMEERSCH, G., ANSELIN, A., DEVOS, K., HERREMANS, M., STEVENS, J., GABRIELS, J. & B. VAN DER 

KRIEKEN (2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000 – 2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 

23, Brussel, 60-75 p. 

Voet (2008). Ornithologisch verslag 2008. Groot en Klein Schietveld. Deelrapport Klein schietveld. Deel Broedvogels. IN: 

Vergunninghouders Natuurstudie & Agentschap voor Natuur en Bos (2009). Jaarverslag Klein en Groot Schietveld 2008. 

Uitgave Agentschap voor Natuur en Bos Antwerpen. 

Versweyveld S., Swaenen D., Ibens W., Borms F. & Symens P. (2000) Vleermuizenonderzoek Groot en Klein Schietveld 

- Fort van Brasschaat. Verslag 1999-2000. BNVR, Vleermuizenwerkgroep, 34 p. 

Versweyveld S., Swaenen D., Ibens W., Borms F. & Symens P. (2002). Groot en Klein Schietveld - Fort van Brasschaat. 

Vijf jaar vleermuizenonderzoek 1997-2002. Natuurpunt Antwerpen Noord, 47 p. 

Vervoort V. (1993) Plantengemeenschappen en macro-invertebraten als indicatoren van de water- en slibkwaliteit van de 

antitankgracht te ’s Gravenwezel en te Brasschaat. Thesis, Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste 

Biologische Wetenschappen, 110 p. 

Walleyn, R., Thomaes, A. & K. Vandekerkhove m.m.v. Geert Sterckx & Kris Decleer (2003). Wetenschappelijk 

achtergronddocument voor het natuurrichtplan. Klein en Groot Schietveld (Brasschaat): Habitatrichtlijngebied SBZ-H 15 

en deel van Vogelrichtlijngebied SBZ-V 14 IBW Bb IR 2003.007 document voor intern gebruik binnen de administratie. 

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van AMINAL – afdeling Natuur en afdeling Bos & Groen. 

Walleyn, R. & A. Verbeken (2000). Een gedocumenteerde Rode lijst van enkele groepen paddenstoelen (macrofungi) 

van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 7: 1-84. Brussel. 

Willems, W. & K. Boers (2005). Vleermuizen en winterslaapplaatsen in Vlaams-Brabant. BRAKONA jaarboek 2004: 52-

60. 

 



 174/212 08/006036 

9 BIJLAGEN 

 

Hier volgt een overzicht van de bijlagen die hieronder zijn bijgevoegd. 

 

Bijlage 1 Protocol 

Bijlage 2 Kadastraal overzicht met aanduiding van de protocolgebieden 

Bijlage 3 Lijst van de concessiehouders 

Bijlage 4 Habitattypes per beheereenheid. 

 

 

Bijlage 2.3.3.1: Faunawaarnemingen op het Klein schietveld in 2008. 

Bijlage 2.3.3.2: Tellingen van vleermuizen in het Fort van Brasschaat in de periode 1977 – 2009 (gegevens 

Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt) 

Bijlage 2.3.3.10: Loopkevers gevangen op het Klein schietveld, met 7 reeksen bodemvallen en via handvangsten, in de 

periode april 2008 – maart 2009 

Bijlage 2.3.3.11: Spinnen gevangen op het Klein schietveld, met 7 reeksen bodemvallen en via handvangsten, in de 

periode april 2008 – maart 2009 

 

 

 



 175/212 08/006036 

Bijlage 1 Protocol 

 

 

OVEREENKOMST TUSSEN DE DIVISIE COMMUNICATIE- EN INFORMATIESYSTEMEN EN INFRASTRUCTUUR 

VAN DEFENSIE EN HET AGENTSCHAP NATUUR EN BOS VAN HET VLAAMSE GEWEST, IN VERBAND MET HET 

NATUURBEHOUD EN HET BOSBEHEER OP MILITAIRE DOMEINEN 

 

 

In het kader van de Overeenkomst tussen de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest, in verband met het natuurbehoud 

en bosbeheer op militaire domeinen, 

 

 

KWAMEN 

 

 

Defensie, 

vertegenwoordigd door 

de Chef van de Divisie Communicatie- en Informatiesystemen en Infrastructuur, 

enerzijds, 

 

 

en 

 

 

 

het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid, 

vertegenwoordigd door 

de mandaathouder van het Agentschap voor Natuur en Bos 

 

anderzijds, 

 

 

OVEREEN WAT VOLGT: 
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9.1.1 Artikel 0 

In de zin van deze overeenkomst wordt verstaan: 

Agentschap Natuur en Bos Agentschap behorend tot het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie van het 

Vlaams Gewest  

MR C&I Defensiestaf – Divisie Communicatie- en Informatiesystemen en Infrastructuur, 

MRC&I-I Defensiestaf - Sectie Infrastructuur behorend tot MR C&I 

WB LE  Defensiestaf - Divisie Leefmilieu 

O&T Defensiestaf - Operaties en Training. 

Terreingebruiker Lokale militaire autoriteit 

Regionale beheerder Infra Regionale militaire autoriteit voor Infra-aangelegenheden 

 

9.1.2 Artikel 1 

§1. Deze overeenkomst definieert de technische uitvoeringsmodaliteiten met betrekking tot de Overeenkomst 

tussen de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest, betreffende het natuurbehoud en het bosbeheer op militaire 

domeinen die opgelijst zijn in bijlage I bij deze Technische Overeenkomst. 

 

§2. De bijlage I, gezamenlijk opgesteld door het Agentschap Natuur en Bos en MR C&I, bevattende waardevolle 

natuur- en bosgebieden op de militaire domeinen, met uitzondering van de delen van het militaire domein die als 

cultuurgrond aangegeven zijn bij de Mestbank en in gebruik zijn bij beroepslandbouwers waarvoor een concessie geldt, 

maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 

 

9.1.3 Artikel 2 

§1. Voor elk militair domein of groep van militaire domeinen van de lijst in bijlage I wordt een Natuur- en 

Bosbeheercommissie opgericht die de in Artikel 1 bedoelde beboste terreinen en waardevolle natuur- en bosgebieden 

binnen het militair domein aanduidt en beheert. 

 

§2. Elke Natuur- en Bosbeheercommissie is als volgt samengesteld: 

- Voorzitter:  

Regionale beheerder Infra.  

- Leden:  

 Vlaams Gewest: 4 vertegenwoordigers van het Agentschap Natuur en Bos aan te duiden 

  MR C&I-I: 1 vertegenwoordiger 

  WB LE: 1 vertegenwoordiger  

  Terreingebruiker: 1 vertegenwoordiger 

- Secretaris: 

 Adjunct van de Regionale beheerder Infra  

 

e) Elk lid van de Natuur- en Bosbeheercommissie kan zich laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde 

van dezelfde entiteit. 

f) De Natuur- en Bosbeheercommissie vergadert rechtsgeldig in aanwezigheid van 6 stemgerechtigde leden. 

g) De Natuur- en Bosbeheercommissie kan deskundigen uitnodigen om aan de besprekingen deel te nemen. 
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h) De Natuur- en Bosbeheercommissie zetelt minstens éénmaal per jaar en neemt haar beslissingen per 

consensus. 

i) Elk van de partijen kan verzoeken om de Natuur- en Bosbeheercommissie samen te roepen. Deze 

vergadering zal binnen de 30 dagen plaatsvinden (behalve de verlofperiode). 

j) De secretaris is niet stemgerechtigd. 

 

§3. Elke Natuur- en Bosbeheercommissie: 

k) bakent, binnen het betrokken militair domein, de zone af waarop deze overeenkomst van toepassing is, in 

overeenstemming met Artikel 1; 

l) stelt voor iedere zone in een eerste fase een geïntegreerde gebiedsvisie op om uiteindelijk te komen tot 

een Geïntegreerd Natuur- en Bosrichtplan (GNBRP) waarin het beheer en het terreingebruik worden 

beschreven. In dit plan wordt het militair gebruik, het beschermen van de ecologische waarden en waar 

mogelijk het gebruik door derden (inclusief het recreatief gebruik) van het terrein op elkaar afgestemd; 

m) stelt jaarlijks een rapport op over de uitgevoerde en geplande beheerwerken en maakt het over aan het 

Technisch Uitvoeringscomité op gewestelijk niveau (Artikel 3); 

n) stelt de verdeelsleutel voor tussen Defensie en het Vlaamse Gewest voor de financiering van de 

beheerswerken op basis van de middelen ter beschikking gesteld volgens Artikel 12, de middelen ter 

beschikking gesteld in het kader van NATURA 2000 en andere middelen. 

 

9.1.4 Artikel 3 

§1. Een Technisch Uitvoeringscomité op gewestelijk niveau, hierna “Technisch Uitvoeringscomité” genoemd, wordt 

opgericht. 

 

§2. Dit Technisch Uitvoeringscomité is als volgt samengesteld: 

Voor Defensie: 

- de Chef van MR C&I (covoorzitter); 

- de Chef van WB LE; 

- de Chef van MR C&I-I geassisteerd door één vertegenwoordiger; 

- een afgevaardigde van O&T. 

Voor het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie: 

- mandaathouder van het Agentschap Natuur en Bos (covoorzitter); 

- 4 aan te duiden vertegenwoordigers van het Agentschap Natuur en Bos; 

 

o) Elk lid van het Technisch Uitvoeringscomité kan zich laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van 

dezelfde entiteit. 

p) Het voorzitterschap van het Technisch Uitvoeringscomité wordt afwisselend waargenomen door één van 

de twee covoorzitters. 

q) Dit Technisch Uitvoeringscomité vergadert rechtsgeldig in aanwezigheid van 6 stemgerechtigde leden. 

r) Dit Technisch Uitvoeringscomité kan deskundigen uitnodigen om aan de besprekingen deel te nemen. 

s) Dit Technisch Uitvoeringscomité zetelt minstens één maal per jaar en neemt haar beslissingen per 

consensus. 
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t) Elk van de partijen kan verzoeken om het Technisch Uitvoeringscomité samen te roepen. Deze 

vergadering zal binnen de 30 dagen plaatsvinden (behalve de verlofperiode). 

u) De organisator laat zich assisteren door een secretaris die niet stemgerechtigd is. 

 

§3. Dit Technisch Uitvoeringscomité: 

v) waakt over de coherentie van de realisatie van de in deze overeenkomst vastgelegde engagementen. De 

covoorzitters zijn gemandateerd als verantwoordelijke autoriteit om de in deze overeenkomst vastgelegde 

engagementen aan te vullen in een addendum of in specifieke akkoorden en om deze overeenkomst 

actueel te houden; 

w) komt minstens éénmaal per jaar samen, met een vooraf afgesproken agenda, om een oplossing te bieden 

voor mogelijke problemen van technische, structurele, financiële of logistieke aard, verbonden aan de 

realisatie van deze overeenkomst; 

x) komt samen op initiatief van één van de voorzitters, om een oplossing te bieden voor specifieke problemen; 

y) keurt de afgebakende zones, de geïntegreerde gebiedsvisie en de overeenkomstige GNBRP goed; 

z) keurt de beheerplannen, de programma’s met de geplande beheerwerken en de verdeelsleutel voor de 

financiering van de beheerwerken goed die worden voorgesteld door elke Natuur- en 

Bosbeheercommissie; 

aa) keurt het jaarrapport van elke Natuur- en Bosbeheercommissie goed; 

bb) rapporteert jaarlijks voor 30 januari over haar realisaties en werking aan het Gewestelijk Overleg Comité 

(Overeenkomst tussen de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest in verband met het natuurbehoud en 

bosbeheer op militaire domeinen). 

 

 

9.1.5 Artikel 4 

§1. Het Technisch Uitvoeringscomité zal te allen tijde kunnen beslissen dat de bepalingen van deze overeenkomst 

niet meer van toepassing zijn op bepaalde terreinen of bepaalde gedeelten ervan. Dergelijke beslissing zal slechts 

uitwerking hebben op het ogenblik dat zij het voorwerp uitmaakt van een nieuwe overeenkomst die gezamenlijk is 

ondertekend door de covoorzitters. 

 

§2. Bepaalde terreinen of bepaalde gedeelten ervan, opgenomen in bijlage I, kunnen door Defensie aan de 

toepassing van deze overeenkomst worden onttrokken wanneer het natuur- en bosbeheer, zoals geregeld bij 

onderhavige overeenkomst, en de militaire bestemming van de terreinen redelijkerwijze niet langer verenigbaar zijn. De 

Chef van MR C&I brengt de covoorzitter van het Agentschap Natuur en Bos in het Technisch Uitvoeringscomité en de 

covoorzitters van het Gewestelijk Overleg Comité hierover  in kennis met een aangetekend schrijven In dit geval zijn de 

bepalingen van Artikel 7 van toepassing. In het geval dat de betrokken zone opgenomen is in een speciale 

beschermingszone in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) of de Habitatrichtlijn (92/43/EEG), zal 

hiervoor voorafgaandelijk het nodige overleg plaatsvinden. 

 

§3. Bepaalde terreinen of bepaalde gedeelten ervan, opgenomen in bijlage I, kunnen door de Vlaams Minister 

bevoegd voor Leefmilieu en Natuur aan de toepassing van deze overeenkomst worden onttrokken. De covoorzitter van 

het Agentschap Natuur en Bos in het Technisch Uitvoeringscomité brengt schriftelijk en onverwijld de Chef van MR C&I 

en de covoorzitters van het Gewestelijk Overleg Comité hierover in kennis met een aangetekend schrijven. 

 

§4. Andere terreinen of gedeelten ervan kunnen aan de lijst van Bijlage I worden toegevoegd op voorstel van de 

betrokken Natuur- en Bosbeheercommissie en na goedkeuring van de beide covoorzitters van het Technisch 
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Uitvoeringscomité. De nieuwe zones zullen opgenomen worden in het jaarlijkse rapport van het Technisch 

Uitvoeringscomité. 

 

§5. De Chef van MR C&I verwittigt de covoorzitter van het Agentschap Natuur en Bos in het Technisch 

Uitvoeringscomité als een militair domein uit de lijst van Bijlage I in aanmerking komt voor vervreemding. 

 

9.1.6 Artikel 5 

§1. Elke natuurbeheermaatregel en elke maatregel betreffende het bosbeheer zal, met betrekking tot Artikel 6, 

voorafgaandelijk aan de Natuur- en Bosbeheercommissie worden voorgelegd. Deze maatregelen kunnen slechts na 

akkoord van de Natuur- en Bosbeheercommissie en na goedkeuring van de programma’s met betrekking tot dit beheer, 

worden uitgevoerd. 

 

§2. De Natuur- en Bosbeheercommissie houdt rekening met de trainingsbehoeften, de noodzakelijke camouflage 

van de militaire inrichtingen, de brandpreventie, de groenaankleding van de sites en de kwartieren of andere dwingende 

noodzaken waarop zij werd gewezen. Deze behoeften worden bepaald door de terreingebruiker. 

 

9.1.7 Artikel 6 

§1. De concrete maatregelen inzake de uitvoering van het door het Technisch Uitvoeringscomité besliste beheer 

kunnen toevertrouwd worden aan één der actoren waarvan sprake in onderstaande § 2 en 3. 

 

§2. In de gebieden, waarvan de concrete maatregelen inzake de uitvoering van het door het Technisch 

Uitvoeringscomité besliste beheer toevertrouwd zijn aan de provinciale buitendiensten van het Agentschap Natuur en 

Bos, is het hoofd van de buitendienst, bijgestaan door zijn personeel, belast met: 

cc) het nagaan van de ontwikkeling van de waardevolle natuurgebieden en de bosbestanden en de controle op 

hun kwaliteit; 

dd) het opstellen en voorleggen aan de Natuur- en Bosbeheercommissie van een beheerplan; 

ee) het opmaken van bestekken voor de te nemen beheermaatregelen en voor de geplande herbebossingen. 

De maatregelen worden normaal door het Agentschap Natuur en Bos uitgevoerd en zijn ten laste van de 

begroting van het Vlaamse Gewest. De Natuur- en Bosbeheercommissie kan echter voorstellen dat 

bepaalde werken door MRC&I in regie worden uitgevoerd; 

ff) het opmaken van de perceelstaten, de markering en raming van de kappingen; 

gg) het opstellen en voorleggen aan de Natuur- en Bosbeheercommissie van de technische bepalingen voor 

aanneming der werken. Deze werken zijn normaal ten laste van de begroting van het Vlaamse Gewest. 

Indien speciale voorwaarden ten behoeve van Defensie worden opgelegd, zijn ze ten laste van Defensie. 

 

§3. In de gebieden, waarvan de concrete maatregelen inzake de uitvoering van het door de Natuur- en 

Bosbeheercommissie voorgestelde beheer toevertrouwd zijn aan een erkende terreinbeherende natuurvereniging, is 

deze vereniging, door middel van een domaniale concessie die precair is en ten alle tijd opzegbaar is, belast met: 

hh) het nagaan van de ontwikkeling van de waardevolle natuurgebieden en de controle op hun natuurkwaliteit; 

ii) het opstellen en voorleggen aan de Natuur- en Bosbeheercommissie van een natuurbeheerplan; 

jj) het opmaken van bestekken voor de te nemen beheersmaatregelen. Deze maatregelen worden normaal 

uitgevoerd door de erkende terreinbeherende natuurvereniging en zijn ten laste van deze vereniging. De 

Natuur- en Bosbeheercommissie kan echter voorstellen dat bepaalde werken door MR C&I in regie worden 

uitgevoerd; 
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kk) het opstellen en voorleggen aan de Natuur- en Bosbeheercommissie van de ontwerpen van technische 

bepalingen voor aanneming van werken. Deze werken zijn ten laste van de vereniging. Indien speciale 

voorwaarden ten behoeve van Defensie worden opgelegd, zijn ze ten laste van Defensie; 

De vereniging kan, mits een gunstig advies van het Technisch Uitvoeringscomité en het Gewestelijk Overleg Comité en 

de schriftelijke toelating van de Minister van Landsverdediging, een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid om het 

gebied als natuurreservaat te erkennen. Desgevallend zal de Vlaamse overheid de bepalingen van deze overeenkomst 

in het erkenningbesluit overnemen. Bij erkenning als natuurreservaat wordt de betrokken ‘conservator’ door de Natuur- 

en Bosbeheercommissie als expert uitgenodigd. 

 

9.1.8 Artikel 7 

§1. Defensie behoudt het recht, op eigen initiatief, op de terreinen die onder de toepassing vallen van deze 

overeenkomst werken uit te voeren die het noodzakelijk acht om te beantwoorden aan militaire doelstellingen en 

operationele behoeften, de betrokken Natuur- en Bosbeheercommissie zal hierover geïnformeerd worden door de Chef 

van MR C&I. 

 

§2. Indien men redelijkerwijze vermoedt dat dergelijke werken of manoeuvres de natuurelementen in de 

onmiddellijke omgeving zullen vernietigen of ernstig schaden, zal Defensie alle door de Natuur- en Bosbeheercommissie 

voorgestelde maatregelen nemen om de vernietiging of de schade redelijkerwijs te voorkomen, te beperken of te 

herstellen. 

 

§3. Indien dergelijke werken of manoeuvres in de zones, waarvan sprake in §1 van Artikel 1, investeringen, 

uitgevoerd op kosten van het Vlaamse Gewest of van de erkende terreinbeherende natuurvereniging, zouden teniet 

doen, dan zal Defensie gelijkwaardige investeringen en/of inspanningen uitvoeren In dit geval zal de kostprijs van de 

nieuwe investeringen worden geraamd door de Natuur- en Bosbeheercommissie en de werken zullen worden uitgevoerd 

binnen een termijn van drie jaar, vanaf de dag van de schadevaststelling door de Natuur- en Bosbeheercommissie. 

 

9.1.9 Artikel 8 

§1. Defensie organiseert politioneel toezicht op de militaire domeinen. 

 

§2. De bevoegde ambtenaren van het Agentschap Natuur en Bos zijn gemachtigd om proces-verbaal op te stellen 

tegenover derden voor: 

ll) alle inbreuken die ze vaststellen inzake jacht- en visserijregelgeving; 

mm)alle inbreuken tegenover het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu die op 

heterdaad worden vastgesteld; 

nn) alle inbreuken tegenover het Bosdecreet die op heterdaad worden vastgesteld. 

 

De kwartiercommandant of de kampcommandant, die voor het betrokken domein gemandateerde is door zijn 

hiërarchische lijn, en de voorzitter van de Natuur- en Bosbeheercommissie worden schriftelijk en onmiddellijk op de 

hoogte gebracht van inbreuken die in dit kader worden vastgesteld. 

 

§3. Militaire activiteiten in opdracht van een militaire overheid vallen niet onder deze politionele bevoegdheid. De 

kwartiercommandant of de kampcommandant, die voor het betrokken domein gemandateerde is door zijn hiërarchische 

lijn, en de voorzitter van de Natuur- en Bosbeheercommissie worden echter wel schriftelijk en onmiddellijk op de hoogte 

gebracht van inbreuken die de ambtenaren van het Agentschap Natuur en Bos in dit kader komen vast te stellen. 
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9.1.10 Artikel 9 

 

§1. Het Agentschap Natuur en Bos staan niet in voor de brandbestrijding. Zij zullen evenwel worden geraadpleegd 

inzake de meest efficiënte preventie- en bestrijdingsmiddelen. 

 

§2. De specifieke modaliteiten voorzien voor de brandbeveiliging in de kampen en schietvelden van Brasschaat, 

Helchteren en Leopoldsburg worden als bijlage II bij deze overeenkomst gevoegd. 

 

9.1.11 Artikel 10 

De ambtenaren en aangestelden van het Agentschap Natuur en Bos moeten van Defensie de nodige vergunningen en 

pasjes ontvangen om zich op de domeinen die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst te mogen begeven. Zij 

moeten zich aan de militaire veiligheidsregels onderwerpen. 

 

9.1.12 Artikel 11 

Zonder afbreuk te doen aan het recht van de militaire overheid om omwille van veiligheidsredenen de toegang tot de 

domeinen toe te staan of te weigeren, gebeurt de verkoop van de kappingen bij openbare aanbesteding, overeenkomstig 

de geldende bepalingen van het Bosdecreet en de wetgeving op de overheidsopdrachten.  

 

9.1.13 Artikel 12 

§1. De opbrengst van de houtkappingen, uitgevoerd op de militaire domeinen gelegen in het Vlaamse Gewest, 

komen ten goede van het fonds 16-3 “Fonds voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding 

van onroerende goederen die deel uitmaken van het aan het beheer van de Minister van Landsverdediging 

toevertrouwde patrimonium” (Artikel 41, §2 van de Programmawet voor het begrotingsjaar 2001 van 19 juli 2001 - B.S. 

28.07.2001). Deze gelden zullen exclusief gebruikt worden voor beheerwerken op de militaire domeinen die onder deze 

overeenkomst vallen. 

 

§2. Jaarlijks dienen de Natuur- en Bosbeheercommissie een programma van uit te voeren werken voor te leggen 

aan het Technisch Uitvoeringscomité dat beslist over de besteding van de middelen beschikbaar op het hiervoor vermeld 

fonds. 

 

§3. De beheerwerken worden in drie categorieën opgedeeld: 

oo) beheerwerken die van belang zijn voor de instandhouding en de ontwikkeling van de natuurlijke habitats, 

ecosystemen en landschappen met een zeker ecologische waarde en die zonder belang voor zuiver 

militaire aangelegenheden zijn, worden gefinancierd voor 100% door het Agentschap Natuur en Bos ; 

pp) beheerwerken die van belang zijn voor beide partijen: Defensie en het Agentschap Natuur en Bos komen 

elk tussen à rato van 50% in de beheerwerken; 

qq) beheerwerken die van belang zijn voor zuiver militaire aangelegenheden: Defensie komt voor 100% tussen 

bij de beheerwerken. 

Met de opbrengsten van de houtkappingen worden in eerste instantie de werken ‘Defensie’, bedoeld onder b, 

gefinancierd. Met het eventuele saldo worden werken ‘het Agentschap Natuur en Bos’, bedoeld onder b, gefinancierd, 

nadien de werken bedoeld onder a. 

 

§4. In afwachting van het in werking treden van deze regeling zal Defensie een bedrag, gelijk aan de ontvangsten 

van de houtkappingen van het vorige jaar, ter beschikking stellen. 
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9.1.14 Artikel 13 

Voor wat het militaire domein van Brasschaat betreft worden volgende punten afgesproken: 

rr) op vraag van afdeling Bos en Groen zal door MR C&I gratis een woning ter beschikking gesteld worden 

voor de beambte die belast is met het toezicht op het kamp ter plaatse; 

ss) in gezamenlijk overleg tussen MR C&I en het Agentschap Natuur en Bos, zal gratis een terrein van ca twee 

hectare ter beschikking van de afdeling Bos en Groen gesteld worden om als kwekerij van plantgoed te 

gebruiken; 

tt) op vraag van MR C&I zal het Agentschap Natuur en Bos gratis hout ter beschikking stellen voor het 

herstellen van palen, afsluitingen, bruggen, schietstanden en barelen. 

 

9.1.15 Artikel 14 

Deze overeenkomst gaan samen met de overeenkomst tussen de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest in verband 

met het  natuurbehoud en het bosbeheer  op militaire domeinen en treedt in werking op de dag van de ondertekening 

door beide partijen. 

 

Opgemaakt twee originele exemplaren, waarvan elke partij erkent er één van ontvangen te hebben, te Hasselt, op … 

 

Voor Defensie, 

Guy CLEMENT, Ir 

Generaal-majoor 

Chef van de Divisie Communicatie- en Informatiesystemen en Infrastructuur 

 

Voor het Vlaamse Gewest, 

Filiep CARDOEN, Ir 

Afdelingsverantwoordelijke, 

Mandaathouder van het Agentschap voor Natuur en Bos, 

Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie 
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Bijlage 2 Kadastraal overzicht met aanduiding protocolgebieden 

KADGEMNR SECTIE GRONDNR EXP. MACHT BISNR PERCID OPPERVL (m²) Protocol 

11008 A 341 W 3 0 11008_A_0341_W_003_00 1079,78   

11008 H 56 S 2 0 11008_H_0056_S_002_00 204419,29   

11008 A 341 L 3 0 11008_A_0341_L_003_00 527,65   

11008 A 88 C 0 0 11008_A_0088_C_000_00 2159,50   

11008 A 341 H 2 0 11008_A_0341_H_002_00 512,73   

11008 A 340 A 5 0 11008_A_0340_A_005_00 72,47   

11008 A 340 A 6 0 11008_A_0340_A_006_00 1200,36   

11008 A 341 S 3 0 11008_A_0341_S_003_00 2246,95   

11008 A 88 B 0 0 11008_A_0088_B_000_00 16019,28   

11008 A 341 D 3 0 11008_A_0341_D_003_00 3410,79   

11008 A 340 T 5 0 11008_A_0340_T_005_00 1311,47   

11008 A 340 W 5 0 11008_A_0340_W_005_00 937,86   

11008 A 340 B 5 0 11008_A_0340_B_005_00 259,66   

11008 A 342 N 2 0 11008_A_0342_N_002_00 17227,67   

11008 H 33 F 0 0 11008_H_0033_F_000_00 24961,44   

11008 H 31 L 0 0 11008_H_0031_L_000_00 21855,88   

11008 A 341 T 3 0 11008_A_0341_T_003_00 1503,41   

11008 A 341 M 3 0 11008_A_0341_M_003_00 1550,46   

11008 A 341 X 3 0 11008_A_0341_X_003_00 390,53   

11008 A 35 G 0 0 11008_A_0035_G_000_00 15438,19   

11008 H 21 P 0 0 11008_H_0021_P_000_00 8825,37   

11008 H 21 L 0 0 11008_H_0021_L_000_00 2261,38   

11008 A 340 E 3 0 11008_A_0340_E_003_00 491,80   

11008 A 340 P 2 0 11008_A_0340_P_002_00 1687,83   

11008 A 349 K 2 0 11008_A_0349_K_002_00 3394,38   

11008 A 340 G 6 0 11008_A_0340_G_006_00 13812,76   

11008 A 88 A 0 0 11008_A_0088_A_000_00 5826,07   

11008 A 340 Z 3 0 11008_A_0340_Z_003_00 229,24   

11008 H 61 C 0 0 11008_H_0061_C_000_00 3198,00   

11008 A 340 H 5 0 11008_A_0340_H_005_00 804,01   

11008 H 33 D 0 0 11008_H_0033_D_000_00 7987,59   

11008 H 21 N 0 0 11008_H_0021_N_000_00 8269,30   

11008 A 341 Y 2 0 11008_A_0341_Y_002_00 561,29   

11008 H 22 B 0 0 11008_H_0022_B_000_00 21980,90   

11008 A 43 A 0 0 11008_A_0043_A_000_00 1025,99   

11008 A 350 _ 0 0 11008_A_0350___000_00 13001,83   

11008 A 342 V 0 0 11008_A_0342_V_000_00 1155,38   

11008 H 21 G 0 0 11008_H_0021_G_000_00 4237,91   

11008 H 33 C 0 0 11008_H_0033_C_000_00 12874,90   

11662 E 592 E 18 0 11662_E_0592_E_018_00 2096,72   

11662 E 576 C 11 0 11662_E_0576_C_011_00 12579,06   

11662 E 576 Z 10 0 11662_E_0576_Z_010_00 2042,33   

11662 E 592 D 18 0 11662_E_0592_D_018_00 2107,64   

11662 E 576 H 13 0 11662_E_0576_H_013_00 2495,62   

11662 E 592 V 21 0 11662_E_0592_V_021_00 5253,37   

11662 E 571 B 0 0 11662_E_0571_B_000_00 24013,98   

11662 E 576 V 8 0 11662_E_0576_V_008_00 2011,43   

11662 E 576 N 15 0 11662_E_0576_N_015_00 27206,31   

11662 E 594 P 14 0 11662_E_0594_P_014_00 2021,06   

11662 E 576 M 4 0 11662_E_0576_M_004_00 828,03   

11662 E 576 F 9 0 11662_E_0576_F_009_00 18378,12   

11662 E 576 B 13 0 11662_E_0576_B_013_00 47057,21   

11662 E 592 C 23 0 11662_E_0592_C_023_00 5139,77   
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KADGEMNR SECTIE GRONDNR EXP. MACHT BISNR PERCID OPPERVL (m²) Protocol 

11662 E 576 G 11 0 11662_E_0576_G_011_00 1239,70   

11662 E 576 S 8 0 11662_E_0576_S_008_00 2021,12   

11662 E 594 E 13 0 11662_E_0594_E_013_00 2062,32   

11662 E 576 T 8 0 11662_E_0576_T_008_00 2096,51   

11662 E 592 D 23 0 11662_E_0592_D_023_00 1763,89   

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99   

11662 E 576 M 8 0 11662_E_0576_M_008_00 2054,90   

11662 E 576 P 8 0 11662_E_0576_P_008_00 2035,80   

11662 E 592 W 23 0 11662_E_0592_W_023_00 2266,57   

11662 E 576 M 15 0 11662_E_0576_M_015_00 17050,17   

11662 E 550 B 0 0 11662_E_0550_B_000_00 11864,57   

11662 E 576 Y 10 0 11662_E_0576_Y_010_00 2030,88   

11662 E 576 R 8 0 11662_E_0576_R_008_00 1999,92   

11662 E 592 M 23 0 11662_E_0592_M_023_00 2340,71   

11662 E 592 R 11 0 11662_E_0592_R_011_00 5706,07   

11662 E 592 L 23 0 11662_E_0592_L_023_00 3597,37   

11662 E 592 M 22 0 11662_E_0592_M_022_00 6401,18   

11662 E 594 N 14 0 11662_E_0594_N_014_00 2006,26   

11662 E 576 H 11 0 11662_E_0576_H_011_00 2350,22   

11662 E 592 D 26 0 11662_E_0592_D_026_00 3576,41   

11023 K 7 B 22 0 11023_K_0007_B_022_00 2805,95   

11023 K 47 A 0 0 11023_K_0047_A_000_00 5834,68   

11023 K 26 C 0 0 11023_K_0026_C_000_00 5791,26   

11023 K 7 W 16 0 11023_K_0007_W_016_00 7331,97   

11023 K 7 M 26 0 11023_K_0007_M_026_00 2555,74   

11023 K 38 B 0 0 11023_K_0038_B_000_00 6959,75   

11023 K 48 B 0 0 11023_K_0048_B_000_00 2478,04   

11023 K 47 B 0 0 11023_K_0047_B_000_00 2764,95   

11023 K 7 P 22 0 11023_K_0007_P_022_00 3938,61   

11023 K 7 M 19 0 11023_K_0007_M_019_00 3245,98   

11023 K 50 D 0 0 11023_K_0050_D_000_00 27459,73   

11023 K 28 B 0 0 11023_K_0028_B_000_00 49467,71   

11023 K 7 V 20 0 11023_K_0007_V_020_00 4862,24   

11023 K 7 T 6 0 11023_K_0007_T_006_00 60103,31   

11023 K 7 Z 15 0 11023_K_0007_Z_015_00 97,47   

11023 K 19 B 0 0 11023_K_0019_B_000_00 1634,19   

11023 K 7 N 26 0 11023_K_0007_N_026_00 4428,85   

11023 K 7 Z 9 0 11023_K_0007_Z_009_00 12623,12   

11023 K 7 W 30 0 11023_K_0007_W_030_00 19875,04   

11023 K 7 M 23 0 11023_K_0007_M_023_00 1636,04   

11023 K 7 R 6 0 11023_K_0007_R_006_00 27822,63   

11023 K 38 C 0 0 11023_K_0038_C_000_00 2407,96   

11023 K 60 C 0 0 11023_K_0060_C_000_00 12050,78   

11023 K 44 B 0 0 11023_K_0044_B_000_00 35375,62   

11023 K 5 F 2 0 11023_K_0005_F_002_00 4904,36   

11023 K 37 A 0 0 11023_K_0037_A_000_00 85527,91   

11023 K 6 W 0 0 11023_K_0006_W_000_00 6295,89   

11023 K 5 G 2 0 11023_K_0005_G_002_00 4896,06   

11023 K 7 X 13 0 11023_K_0007_X_013_00 31053,83   

11023 K 45 A 0 0 11023_K_0045_A_000_00 5027,49   

11023 K 6 M 0 0 11023_K_0006_M_000_00 3763,62   

11023 K 1 K 0 0 11023_K_0001_K_000_00 2727,79   

11023 K 7 M 14 0 11023_K_0007_M_014_00 5820,75   

11023 K 57 A 0 3 11023_K_0057_A_000_03 9333,02   

11023 K 1 R 0 0 11023_K_0001_R_000_00 7962,86   

11023 K 7 Z 14 0 11023_K_0007_Z_014_00 33874,10   

11023 K 7 X 23 0 11023_K_0007_X_023_00 3223,56   

11023 K 7 D 23 0 11023_K_0007_D_023_00 2623,58   
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KADGEMNR SECTIE GRONDNR EXP. MACHT BISNR PERCID OPPERVL (m²) Protocol 

11023 K 28 C 0 0 11023_K_0028_C_000_00 20841,85   

11023 K 19 C 0 0 11023_K_0019_C_000_00 973,94   

11023 K 12 B 0 0 11023_K_0012_B_000_00 11744,36   

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42   

11023 K 7 K 19 0 11023_K_0007_K_019_00 4547,00   

11023 K 7 E 23 0 11023_K_0007_E_023_00 2688,13   

11023 K 7 P 6 0 11023_K_0007_P_006_00 53272,64   

11023 K 7 N 6 0 11023_K_0007_N_006_00 36917,43   

11023 K 39 D 0 0 11023_K_0039_D_000_00 30814,33   

11023 K 7 H 15 0 11023_K_0007_H_015_00 37933,37   

11023 K 7 Z 30 0 11023_K_0007_Z_030_00 19814,71   

11023 K 18 A 0 0 11023_K_0018_A_000_00 31814,60   

11023 K 39 C 0 0 11023_K_0039_C_000_00 5857,42   

11023 K 11 _ 0 0 11023_K_0011___000_00 151518,03   

11023 K 27 C 0 0 11023_K_0027_C_000_00 3060,79   

11023 K 7 H 19 0 11023_K_0007_H_019_00 3085,94   

11023 K 1 M 0 0 11023_K_0001_M_000_00 88201,21   

11023 K 15 _ 0 0 11023_K_0015___000_00 34013,94   

11023 K 7 K 15 0 11023_K_0007_K_015_00 29914,08   

11023 K 53 C 0 0 11023_K_0053_C_000_00 25610,22   

11662 E 551 A 0 0 11662_E_0551_A_000_00 39161,39 ANB 

11662 E 517 K 0 0 11662_E_0517_K_000_00 11449,69 ANB 

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99 ANB 

11662 E 550 B 0 0 11662_E_0550_B_000_00 11864,57 ANB 

11662 E 576 C 11 0 11662_E_0576_C_011_00 12579,06 ANB 

11662 E 576 N 16 0 11662_E_0576_N_016_00 16727,39 ANB 

11662 E 571 B 0 0 11662_E_0571_B_000_00 24013,98 ANB 

11662 E 576 N 15 0 11662_E_0576_N_015_00 27206,31 ANB 

11662 E 576 F 9 0 11662_E_0576_F_009_00 18378,12 ANB 

11662 E 576 B 13 0 11662_E_0576_B_013_00 47057,21 ANB 

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99 ANB 

11662 E 576 M 15 0 11662_E_0576_M_015_00 17050,17 ANB 

11023 K 7 X 13 0 11023_K_0007_X_013_00 31053,83 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 V 13 0 11023_K_0007_V_013_00 22915,55 ANB 

11023 K 7 Z 30 0 11023_K_0007_Z_030_00 19814,71 ANB 

11023 K 7 A 15 0 11023_K_0007_A_015_00 40061,47 Uitgesloten 

11023 K 7 Z 14 0 11023_K_0007_Z_014_00 33874,10 Uitgesloten 

11023 K 7 V 25 0 11023_K_0007_V_025_00 105470,22 Uitgesloten 

11023 K 7 V 26 0 11023_K_0007_V_026_00 30766,47 Uitgesloten 

11023 K 7 K 15 0 11023_K_0007_K_015_00 29914,08 Uitgesloten 

11008 A 12 D 0 0 11008_A_0012_D_000_00 20679,74 Uitgesloten 

11008 A 8 B 0 0 11008_A_0008_B_000_00 76,20 Uitgesloten 

11008 A 10 C 0 0 11008_A_0010_C_000_00 57,93 Uitgesloten 

11008 A 14 M 0 0 11008_A_0014_M_000_00 24098,54 Uitgesloten 

11008 A 10 B 0 0 11008_A_0010_B_000_00 369,36 Uitgesloten 

11008 A 10 D 0 0 11008_A_0010_D_000_00 84,16 Uitgesloten 

11008 A 23 A 0 0 11008_A_0023_A_000_00 147204,65 Uitgesloten 

11008 A 8 F 0 0 11008_A_0008_F_000_00 103438,10 Uitgesloten 

11008 A 18 B 0 0 11008_A_0018_B_000_00 12048,49 Uitgesloten 

11008 A 14 K 0 0 11008_A_0014_K_000_00 374,07 Uitgesloten 

11008 A 12 B 0 0 11008_A_0012_B_000_00 23374,27 Uitgesloten 

11008 A 15 A 0 0 11008_A_0015_A_000_00 8605,63 Uitgesloten 

11008 A 11 _ 0 0 11008_A_0011___000_00 9492,14 Uitgesloten 

11008 A 8 D 0 0 11008_A_0008_D_000_00 57,80 Uitgesloten 

11008 A 13 E 0 0 11008_A_0013_E_000_00 24461,84 Uitgesloten 

11008 A 16 C 0 0 11008_A_0016_C_000_00 61084,83 Uitgesloten 

11008 A 13 D 0 0 11008_A_0013_D_000_00 30262,45 Uitgesloten 
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KADGEMNR SECTIE GRONDNR EXP. MACHT BISNR PERCID OPPERVL (m²) Protocol 

11008 A 10 A 0 0 11008_A_0010_A_000_00 65014,90 Uitgesloten 

11008 A 14 L 0 0 11008_A_0014_L_000_00 344,75 Uitgesloten 

11008 A 8 C 0 0 11008_A_0008_C_000_00 16,07 Uitgesloten 

11008 B 111 S 3 0 11008_B_0111_S_003_00 1550,88 ANB 

11008 B 82 N 0 0 11008_B_0082_N_000_00 14965,98 ANB 

11008 B 78 D 0 2 11008_B_0078_D_000_02 143,61 ANB 

11008 B 82 L 0 0 11008_B_0082_L_000_00 16046,13 ANB 

11008 B 111 P 2 0 11008_B_0111_P_002_00 2581,84 ANB 

11008 B 106 _ 0 0 11008_B_0106___000_00 9225,64 ANB 

11008 B 86 E 0 0 11008_B_0086_E_000_00 2513,97 ANB 

11008 B 111 N 3 0 11008_B_0111_N_003_00 8386,84 ANB 

11008 B 72 C 2 0 11008_B_0072_C_002_00 1194,02 ANB 

11008 B 103 _ 0 0 11008_B_0103___000_00 1571,36 ANB 

11008 B 82 M 0 0 11008_B_0082_M_000_00 10139,13 ANB 

11008 B 96 B 0 0 11008_B_0096_B_000_00 3621,51 ANB 

11008 B 101 _ 0 0 11008_B_0101___000_00 4124,60 ANB 

11008 B 85 C 0 0 11008_B_0085_C_000_00 1332,48 ANB 

11008 B 82 A 2 0 11008_B_0082_A_002_00 8664,43 ANB 

11008 B 109 C 0 0 11008_B_0109_C_000_00 81586,70 ANB 

11008 B 108 A 0 0 11008_B_0108_A_000_00 14250,52 ANB 

11008 B 99 _ 0 0 11008_B_0099___000_00 8689,53 ANB 

11008 B 72 D 2 0 11008_B_0072_D_002_00 1529,47 ANB 

11008 B 85 D 0 0 11008_B_0085_D_000_00 1058,27 ANB 

11008 B 104 _ 0 0 11008_B_0104___000_00 1111,79 ANB 

11008 B 82 K 0 0 11008_B_0082_K_000_00 7463,73 ANB 

11008 B 82 Z 0 0 11008_B_0082_Z_000_00 3442,40 ANB 

11008 B 82 Y 0 0 11008_B_0082_Y_000_00 7419,34 ANB 

11008 B 107 _ 0 0 11008_B_0107___000_00 21195,03 ANB 

11008 B 105 _ 0 0 11008_B_0105___000_00 2058,44 ANB 

11008 B 79 E 0 0 11008_B_0079_E_000_00 7639,99 ANB 

11008 B 100 _ 0 0 11008_B_0100___000_00 11408,13 ANB 

11008 B 86 D 0 0 11008_B_0086_D_000_00 5654,07 ANB 

11008 B 98 _ 0 0 11008_B_0098___000_00 3107,32 ANB 

11008 B 83 G 5 0 11008_B_0083_G_005_00 20885,53 ANB 

11008 B 94 B 0 0 11008_B_0094_B_000_00 5691,33 ANB 

11008 B 83 S 4 0 11008_B_0083_S_004_00 64390,99 ANB 

11008 B 102 _ 0 0 11008_B_0102___000_00 12242,55 ANB 

11008 B 82 N 0 0 11008_B_0082_N_000_00 14965,98 ANB 

11008 B 1 E 2 0 11008_B_0001_E_002_00 1021,15 ANB 

11008 A 32 Y 0 0 11008_A_0032_Y_000_00 1868,60 ANB 

11008 A 12 D 0 0 11008_A_0012_D_000_00 20679,74 ANB 

11008 A 88 C 0 0 11008_A_0088_C_000_00 2159,50 ANB 

11008 B 82 L 0 0 11008_B_0082_L_000_00 16046,13 ANB 

11008 A 13 C 0 0 11008_A_0013_C_000_00 17359,47 ANB 

11008 A 7 L 2 0 11008_A_0007_L_002_00 107054,57 ANB 

11008 B 1 M 3 0 11008_B_0001_M_003_00 22601,61 ANB 

11008 B 81 N 0 0 11008_B_0081_N_000_00 3327,56 ANB 

11008 A 20 B 0 0 11008_A_0020_B_000_00 10937,60 ANB 

11008 B 81 E 2 0 11008_B_0081_E_002_00 13236,94 ANB 

11008 A 32 A 2 0 11008_A_0032_A_002_00 2414,89 ANB 

11008 A 3 M 0 0 11008_A_0003_M_000_00 5582,69 ANB 

11008 B 82 T 0 0 11008_B_0082_T_000_00 2169,81 ANB 

11008 A 14 M 0 0 11008_A_0014_M_000_00 24098,54 ANB 

11008 A 3 C 0 0 11008_A_0003_C_000_00 20499,44 ANB 

11008 A 26 B 0 0 11008_A_0026_B_000_00 14308,88 ANB 

11008 B 1 A 2 0 11008_B_0001_A_002_00 37376,81 ANB 

11008 B 80 Y 3 0 11008_B_0080_Y_003_00 4335,08 ANB 

11008 A 3 N 0 0 11008_A_0003_N_000_00 5287,96 ANB 
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KADGEMNR SECTIE GRONDNR EXP. MACHT BISNR PERCID OPPERVL (m²) Protocol 

11008 A 3 K 0 0 11008_A_0003_K_000_00 131,62 ANB 

11008 B 82 M 0 0 11008_B_0082_M_000_00 10139,13 ANB 

11008 B 1 G 0 0 11008_B_0001_G_000_00 2666,79 ANB 

11008 A 2 T 0 0 11008_A_0002_T_000_00 41781,46 ANB 

11008 B 82 P 0 0 11008_B_0082_P_000_00 13792,20 ANB 

11008 A 12 F 0 0 11008_A_0012_F_000_00 17927,48 ANB 

11008 B 1 W 0 0 11008_B_0001_W_000_00 12566,44 ANB 

11008 B 80 Z 0 0 11008_B_0080_Z_000_00 6284,95 ANB 

11008 B 1 C 3 0 11008_B_0001_C_003_00 2256,05 ANB 

11008 B 1 T 2 0 11008_B_0001_T_002_00 6982,34 ANB 

11008 B 81 X 0 0 11008_B_0081_X_000_00 37704,70 ANB 

11008 A 36 M 0 0 11008_A_0036_M_000_00 5765,95 ANB 

11008 B 81 R 0 0 11008_B_0081_R_000_00 10602,60 ANB 

11008 A 32 P 0 0 11008_A_0032_P_000_00 7834,10 ANB 

11008 A 88 B 0 0 11008_A_0088_B_000_00 16019,28 ANB 

11008 A 21 B 0 0 11008_A_0021_B_000_00 17877,99 ANB 

11008 B 1 L 3 0 11008_B_0001_L_003_00 9332,44 ANB 

11008 B 81 P 0 0 11008_B_0081_P_000_00 2535,76 ANB 

11008 B 1 W 2 0 11008_B_0001_W_002_00 12211,06 ANB 

11008 A 35 K 0 0 11008_A_0035_K_000_00 29804,70 ANB 

11008 B 1 C 0 2 11008_B_0001_C_000_02 1698,29 ANB 

11008 B 82 S 0 0 11008_B_0082_S_000_00 3720,86 ANB 

11008 B 1 F 2 0 11008_B_0001_F_002_00 4051,67 ANB 

11008 B 81 Y 0 0 11008_B_0081_Y_000_00 3496,82 ANB 

11008 B 1 V 0 0 11008_B_0001_V_000_00 8683,85 ANB 

11008 B 1 Y 0 0 11008_B_0001_Y_000_00 6624,88 ANB 

11008 A 8 A 0 0 11008_A_0008_A_000_00 28,78 ANB 

11008 A 32 T 0 0 11008_A_0032_T_000_00 2470,54 ANB 

11008 A 23 A 0 0 11008_A_0023_A_000_00 147204,65 ANB 

11008 B 1 D 2 0 11008_B_0001_D_002_00 7667,00 ANB 

11008 A 8 F 0 0 11008_A_0008_F_000_00 103438,10 ANB 

11008 B 82 A 2 0 11008_B_0082_A_002_00 8664,43 ANB 

11008 A 25 V 0 0 11008_A_0025_V_000_00 135,69 ANB 

11008 B 1 E 3 0 11008_B_0001_E_003_00 373,01 ANB 

11008 B 1 K 3 0 11008_B_0001_K_003_00 2035,78 ANB 

11008 A 18 B 0 0 11008_A_0018_B_000_00 12048,49 ANB 

11008 A 2 T 0 0 11008_A_0002_T_000_00 306193,26 ANB 

11008 A 15 G 0 0 11008_A_0015_G_000_00 6030,13 ANB 

11008 A 82 _ 0 2 11008_A_0082___000_02 12704,81 ANB 

11008 A 19 A 0 0 11008_A_0019_A_000_00 21694,12 ANB 

11008 A 4 _ 0 0 11008_A_0004___000_00 11065,57 ANB 

11008 B 1 H 2 0 11008_B_0001_H_002_00 3475,17 ANB 

11008 A 12 B 0 0 11008_A_0012_B_000_00 23374,27 ANB 

11008 A 34 F 0 0 11008_A_0034_F_000_00 15341,35 ANB 

11008 A 20 C 0 0 11008_A_0020_C_000_00 17033,69 ANB 

11008 B 81 C 2 0 11008_B_0081_C_002_00 3078,09 ANB 

11008 B 1 D 3 0 11008_B_0001_D_003_00 1551,93 ANB 

11008 B 1 C 0 0 11008_B_0001_C_000_00 12621,02 ANB 

11008 A 34 B 0 0 11008_A_0034_B_000_00 3399,44 ANB 

11008 A 14 F 0 0 11008_A_0014_F_000_00 4073,10 ANB 

11008 B 1 X 0 0 11008_B_0001_X_000_00 46010,05 ANB 

11008 A 39 C 0 0 11008_A_0039_C_000_00 19800,07 ANB 

11008 A 32 M 0 0 11008_A_0032_M_000_00 2742,76 ANB 

11008 A 39 H 0 0 11008_A_0039_H_000_00 24925,25 ANB 

11008 A 33 E 0 0 11008_A_0033_E_000_00 2694,38 ANB 

11008 A 15 A 0 0 11008_A_0015_A_000_00 8605,63 ANB 

11008 A 22 B 0 0 11008_A_0022_B_000_00 24419,63 ANB 

11008 B 1 Z 0 0 11008_B_0001_Z_000_00 15293,13 ANB 
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11008 A 2 V 0 0 11008_A_0002_V_000_00 9219,30 ANB 

11008 B 82 R 0 0 11008_B_0082_R_000_00 747,78 ANB 

11008 A 28 B 0 0 11008_A_0028_B_000_00 4163,37 ANB 

11008 A 1 B 0 0 11008_A_0001_B_000_00 5663,10 ANB 

11008 B 1 L 2 0 11008_B_0001_L_002_00 13515,76 ANB 

11008 A 7 M 2 0 11008_A_0007_M_002_00 62,28 ANB 

11008 A 3 _ 0 2 11008_A_0003___000_02 25368,12 ANB 

11008 A 35 G 0 0 11008_A_0035_G_000_00 15438,19 ANB 

11008 A 11 _ 0 0 11008_A_0011___000_00 9492,14 ANB 

11008 A 36 N 0 0 11008_A_0036_N_000_00 15215,62 ANB 

11008 B 1 Y 2 0 11008_B_0001_Y_002_00 8200,29 ANB 

11008 A 33 K 0 0 11008_A_0033_K_000_00 10260,68 ANB 

11008 A 33 L 0 0 11008_A_0033_L_000_00 5850,83 ANB 

11008 B 1 A 3 0 11008_B_0001_A_003_00 510,02 ANB 

11008 A 6 H 0 0 11008_A_0006_H_000_00 49590,37 ANB 

11008 B 81 W 0 0 11008_B_0081_W_000_00 2094,39 ANB 

11008 B 81 L 2 0 11008_B_0081_L_002_00 2008,13 ANB 

11008 A 35 E 0 0 11008_A_0035_E_000_00 150,95 ANB 

11008 B 1 P 2 0 11008_B_0001_P_002_00 4600,23 ANB 

11008 B 81 F 2 0 11008_B_0081_F_002_00 6843,74 ANB 

11008 B 1 H 3 0 11008_B_0001_H_003_00 1743,66 ANB 

11008 B 82 B 2 0 11008_B_0082_B_002_00 7822,45 ANB 

11008 A 27 A 0 0 11008_A_0027_A_000_00 4906,58 ANB 

11008 B 81 Z 2 0 11008_B_0081_Z_002_00 8670,89 ANB 

11008 B 81 Z 0 0 11008_B_0081_Z_000_00 53406,88 ANB 

11008 B 1 V 2 0 11008_B_0001_V_002_00 7594,10 ANB 

11008 B 82 K 0 0 11008_B_0082_K_000_00 7463,73 ANB 

11008 A 24 R 0 0 11008_A_0024_R_000_00 8823,25 ANB 

11008 A 9 _ 0 0 11008_A_0009___000_00 17079,39 ANB 

11008 B 80 C 2 0 11008_B_0080_C_002_00 4336,87 ANB 

11008 A 13 E 0 0 11008_A_0013_E_000_00 24461,84 ANB 

11008 A 16 C 0 0 11008_A_0016_C_000_00 61084,83 ANB 

11008 B 81 B 2 0 11008_B_0081_B_002_00 20233,91 ANB 

11008 B 1 F 0 0 11008_B_0001_F_000_00 2188,75 ANB 

11008 B 81 A 2 0 11008_B_0081_A_002_00 4654,21 ANB 

11008 A 21 A 0 0 11008_A_0021_A_000_00 12134,25 ANB 

11008 B 80 A 4 0 11008_B_0080_A_004_00 1901,46 ANB 

11008 B 82 C 2 0 11008_B_0082_C_002_00 12646,03 ANB 

11008 B 81 M 0 0 11008_B_0081_M_000_00 10428,05 ANB 

11008 A 88 A 0 0 11008_A_0088_A_000_00 5826,07 ANB 

11008 A 28 K 0 0 11008_A_0028_K_000_00 19965,84 ANB 

11008 A 28 H 0 0 11008_A_0028_H_000_00 16118,21 ANB 

11008 B 82 Z 0 0 11008_B_0082_Z_000_00 3442,40 ANB 

11008 B 82 Y 0 0 11008_B_0082_Y_000_00 7419,34 ANB 

11008 A 16 D 0 0 11008_A_0016_D_000_00 79,56 ANB 

11008 A 36 G 0 0 11008_A_0036_G_000_00 979,12 ANB 

11008 A 3 P 0 0 11008_A_0003_P_000_00 40,31 ANB 

11008 B 80 D 2 0 11008_B_0080_D_002_00 4960,36 ANB 

11008 A 12 C 0 0 11008_A_0012_C_000_00 8726,24 ANB 

11008 B 81 H 2 0 11008_B_0081_H_002_00 5984,99 ANB 

11008 A 27 B 0 0 11008_A_0027_B_000_00 9400,75 ANB 

11008 B 81 D 2 0 11008_B_0081_D_002_00 16805,29 ANB 

11008 A 36 P 0 0 11008_A_0036_P_000_00 2925,21 ANB 

11008 B 1 H 0 0 11008_B_0001_H_000_00 4908,40 ANB 

11008 A 24 P 0 0 11008_A_0024_P_000_00 425,88 ANB 

11008 B 1 M 2 0 11008_B_0001_M_002_00 1373,72 ANB 

11008 A 28 E 0 0 11008_A_0028_E_000_00 2492,80 ANB 

11008 A 3 A 0 0 11008_A_0003_A_000_00 25484,08 ANB 
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11008 A 33 H 0 0 11008_A_0033_H_000_00 2445,76 ANB 

11008 B 81 Y 2 0 11008_B_0081_Y_002_00 18042,70 ANB 

11008 A 5 _ 0 0 11008_A_0005___000_00 8267,35 ANB 

11008 B 79 E 0 0 11008_B_0079_E_000_00 7639,99 ANB 

11008 B 1 R 2 0 11008_B_0001_R_002_00 13818,11 ANB 

11008 A 13 D 0 0 11008_A_0013_D_000_00 30262,45 ANB 

11008 B 1 S 2 0 11008_B_0001_S_002_00 15387,81 ANB 

11008 A 10 A 0 0 11008_A_0010_A_000_00 65014,90 ANB 

11008 A 15 H 0 0 11008_A_0015_H_000_00 10728,28 ANB 

11008 B 81 N 2 0 11008_B_0081_N_002_00 346,73 ANB 

11008 A 34 E 0 0 11008_A_0034_E_000_00 2438,80 ANB 

11008 A 36 K 0 0 11008_A_0036_K_000_00 10824,07 ANB 

11008 B 1 N 2 0 11008_B_0001_N_002_00 1230,85 ANB 

11008 A 17 F 0 0 11008_A_0017_F_000_00 795,38 ANB 

11008 A 1 E 0 0 11008_A_0001_E_000_00 1630,33 ANB 

11008 A 17 E 0 0 11008_A_0017_E_000_00 223,39 ANB 

11008 A 1 D 0 0 11008_A_0001_D_000_00 5048,60 ANB 

11008 A 43 G 0 0 11008_A_0043_G_000_00 5876,01 ANB 

11008 B 1 B 2 0 11008_B_0001_B_002_00 17812,58 ANB 

11008 B 1 F 3 0 11008_B_0001_F_003_00 6552,33 ANB 

11008 A 35 F 0 0 11008_A_0035_F_000_00 3740,83 ANB 

11008 B 82 X 0 0 11008_B_0082_X_000_00 240227,84 ANB 

11008 B 81 T 0 0 11008_B_0081_T_000_00 17273,55 ANB 

11008 B 1 C 2 0 11008_B_0001_C_002_00 5480,11 ANB 

11008 A 32 B 2 0 11008_A_0032_B_002_00 6352,43 ANB 

11008 B 1 G 3 0 11008_B_0001_G_003_00 2683,44 ANB 

11008 A 43 A 0 0 11008_A_0043_A_000_00 1025,99 ANB 

11008 A 36 L 0 0 11008_A_0036_L_000_00 5273,51 ANB 

11008 B 81 W 2 0 11008_B_0081_W_002_00 38044,80 ANB 

11008 B 1 G 2 0 11008_B_0001_G_002_00 38630,36 ANB 

11008 B 81 V 2 0 11008_B_0081_V_002_00 6329,76 ANB 

11008 B 83 G 5 0 11008_B_0083_G_005_00 20885,53 ANB 

11008 B 81 G 2 0 11008_B_0081_G_002_00 7459,48 ANB 

11008 B 1 A 0 2 11008_B_0001_A_000_02 6102,58 ANB 

11008 B 81 S 0 0 11008_B_0081_S_000_00 1665,86 ANB 

11008 B 81 X 2 0 11008_B_0081_X_002_00 39264,44 ANB 

11008 A 24 M 0 0 11008_A_0024_M_000_00 5456,13 ANB 

11008 B 1 K 0 0 11008_B_0001_K_000_00 4815,16 ANB 

11008 A 14 G 0 0 11008_A_0014_G_000_00 7282,51 ANB 

11008 A 36 R 0 0 11008_A_0036_R_000_00 7422,73 ANB 

11008 A 84 C 0 0 11008_A_0084_C_000_00 29071,70 ANB 

11008 B 1 Z 2 0 11008_B_0001_Z_002_00 2216,81 ANB 

11008 B 80 X 3 0 11008_B_0080_X_003_00 5235,87 ANB 

11008 B 1 X 2 0 11008_B_0001_X_002_00 4388,37 ANB 

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99 ANB 

11023 K 7 W 6 0 11023_K_0007_W_006_00 40946,60 ANB 

11023 K 7 G 24 0 11023_K_0007_G_024_00 4,60 ANB 

11023 K 7 E 14 2 11023_K_0007_E_014_02 15244,19 ANB 

11023 K 2 Y 3 0 11023_K_0002_Y_003_00 2721,68 ANB 

11023 K 7 S 20 0 11023_K_0007_S_020_00 4531,93 ANB 

11023 K 7 Y 13 0 11023_K_0007_Y_013_00 4104,45 ANB 

11023 K 2 N 2 0 11023_K_0002_N_002_00 4305,48 ANB 

11023 K 7 B 15 0 11023_K_0007_B_015_00 33848,73 ANB 

11023 K 7 C 15 0 11023_K_0007_C_015_00 25658,33 ANB 

11023 K 1 E 0 0 11023_K_0001_E_000_00 9890,66 ANB 

11023 K 7 P 22 0 11023_K_0007_P_022_00 3938,61 ANB 

11023 K 7 B 7 0 11023_K_0007_B_007_00 24498,48 ANB 

11023 K 1 A 0 0 11023_K_0001_A_000_00 6730,94 ANB 
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11023 K 1 F 0 0 11023_K_0001_F_000_00 6313,36 ANB 

11023 K 7 V 20 0 11023_K_0007_V_020_00 4862,24 ANB 

11023 K 7 T 6 0 11023_K_0007_T_006_00 60103,31 ANB 

11023 K 7 Y 6 0 11023_K_0007_Y_006_00 18282,82 ANB 

11023 K 9 B 0 0 11023_K_0009_B_000_00 48111,46 ANB 

11023 K 7 R 6 0 11023_K_0007_R_006_00 27822,63 ANB 

11023 K 7 Y 11 0 11023_K_0007_Y_011_00 9951,56 ANB 

11023 K 7 T 26 0 11023_K_0007_T_026_00 15234,10 ANB 

11023 K 7 P 26 0 11023_K_0007_P_026_00 4570,95 ANB 

11023 K 7 A 15 0 11023_K_0007_A_015_00 40061,47 ANB 

11023 K 7 X 11 0 11023_K_0007_X_011_00 13303,99 ANB 

11023 K 2 G 2 0 11023_K_0002_G_002_00 4553,04 ANB 

11023 K 6 W 0 0 11023_K_0006_W_000_00 6295,89 ANB 

11023 K 7 Z 13 0 11023_K_0007_Z_013_00 5820,78 ANB 

11023 K 5 G 2 0 11023_K_0005_G_002_00 4896,06 ANB 

11023 K 7 P 7 2 11023_K_0007_P_007_02 5066,06 ANB 

11023 K 7 Z 11 0 11023_K_0007_Z_011_00 5595,49 ANB 

11023 K 7 X 13 0 11023_K_0007_X_013_00 31053,83 ANB 

11023 K 7 X 6 0 11023_K_0007_X_006_00 19576,13 ANB 

11023 K 7 S 13 0 11023_K_0007_S_013_00 3789,93 ANB 

11023 K 7 S 26 0 11023_K_0007_S_026_00 10632,36 ANB 

11023 K 6 M 0 0 11023_K_0006_M_000_00 3763,62 ANB 

11023 K 1 K 0 0 11023_K_0001_K_000_00 2727,79 ANB 

11023 K 7 Z 6 0 11023_K_0007_Z_006_00 28456,92 ANB 

11023 K 7 R 20 0 11023_K_0007_R_020_00 4545,68 ANB 

11023 K 2 A 3 0 11023_K_0002_A_003_00 3683,57 ANB 

11023 K 1 R 0 0 11023_K_0001_R_000_00 7962,86 ANB 

11023 K 7 H 24 0 11023_K_0007_H_024_00 6,45 ANB 

11023 K 7 Z 14 0 11023_K_0007_Z_014_00 33874,10 ANB 

11023 K 7 V 25 0 11023_K_0007_V_025_00 105470,22 ANB 

11023 K 7 A 12 0 11023_K_0007_A_012_00 7823,01 ANB 

11023 K 7 V 6 0 11023_K_0007_V_006_00 32776,56 ANB 

11023 K 7 V 26 0 11023_K_0007_V_026_00 30766,47 ANB 

11023 K 2 A 2 0 11023_K_0002_A_002_00 4201,08 ANB 

11023 K 7 T 13 0 11023_K_0007_T_013_00 3048,13 ANB 

11023 K 2 B 2 0 11023_K_0002_B_002_00 4464,38 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 V 13 0 11023_K_0007_V_013_00 22915,55 ANB 

11023 K 7 W 13 0 11023_K_0007_W_013_00 11481,79 ANB 

11023 K 7 C 7 0 11023_K_0007_C_007_00 23619,04 ANB 

11023 K 2 X 3 0 11023_K_0002_X_003_00 4518,06 ANB 

11023 K 7 E 23 0 11023_K_0007_E_023_00 2688,13 ANB 

11023 K 10 _ 0 0 11023_K_0010___000_00 118668,87 ANB 

11023 K 7 P 2 2 11023_K_0007_P_002_02 34133,19 ANB 

11023 K 7 P 6 0 11023_K_0007_P_006_00 53272,64 ANB 

11023 K 7 N 6 0 11023_K_0007_N_006_00 36917,43 ANB 

11023 K 7 H 15 0 11023_K_0007_H_015_00 37933,37 ANB 

11023 K 7 R 26 0 11023_K_0007_R_026_00 34299,69 ANB 

11023 K 7 A 7 0 11023_K_0007_A_007_00 33429,93 ANB 

11023 K 11 _ 0 0 11023_K_0011___000_00 151518,03 ANB 

11023 K 1 M 0 0 11023_K_0001_M_000_00 88201,21 ANB 

11023 K 7 R 13 0 11023_K_0007_R_013_00 8595,45 ANB 

11023 K 7 K 15 0 11023_K_0007_K_015_00 29914,08 ANB 

11008 B 111 S 3 0 11008_B_0111_S_003_00 1550,88 ANB 

11008 B 109 A 0 0 11008_B_0109_A_000_00 4454,77 ANB 

11008 B 89 _ 0 0 11008_B_0089___000_00 3681,30 ANB 

11008 B 106 _ 0 0 11008_B_0106___000_00 9225,64 ANB 

11008 B 86 E 0 0 11008_B_0086_E_000_00 2513,97 ANB 
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11008 B 112 M 2 0 11008_B_0112_M_002_00 430,38 ANB 

11008 B 112 L 2 0 11008_B_0112_L_002_00 358,28 ANB 

11008 B 126 X 0 0 11008_B_0126_X_000_00 2328,57 ANB 

11008 B 111 N 3 0 11008_B_0111_N_003_00 8386,84 ANB 

11008 B 117 B 0 0 11008_B_0117_B_000_00 1837,44 ANB 

11008 B 112 H 2 0 11008_B_0112_H_002_00 309,55 ANB 

11008 B 109 C 0 0 11008_B_0109_C_000_00 81586,70 ANB 

11008 B 108 A 0 0 11008_B_0108_A_000_00 14250,52 ANB 

11008 B 88 B 0 0 11008_B_0088_B_000_00 829,19 ANB 

11008 B 72 D 2 0 11008_B_0072_D_002_00 1529,47 ANB 

11008 B 85 D 0 0 11008_B_0085_D_000_00 1058,27 ANB 

11008 B 93 _ 0 0 11008_B_0093___000_00 1529,72 ANB 

11008 B 111 D 2 0 11008_B_0111_D_002_00 12808,65 ANB 

11008 B 112 G 2 0 11008_B_0112_G_002_00 525,55 ANB 

11008 B 111 T 3 0 11008_B_0111_T_003_00 1236,03 ANB 

11008 B 90 _ 0 0 11008_B_0090___000_00 2245,72 ANB 

11008 B 77 K 0 0 11008_B_0077_K_000_00 2240,47 ANB 

11008 B 74 G 0 0 11008_B_0074_G_000_00 5776,53 ANB 

11008 B 112 R 3 0 11008_B_0112_R_003_00 432,53 ANB 

11008 B 91 _ 0 0 11008_B_0091___000_00 1145,85 ANB 

11008 B 88 A 0 0 11008_B_0088_A_000_00 1130,46 ANB 

11008 B 76 L 0 0 11008_B_0076_L_000_00 30631,76 ANB 

11008 B 113 B 0 0 11008_B_0113_B_000_00 6990,00 ANB 

11008 B 105 _ 0 0 11008_B_0105___000_00 2058,44 ANB 

11008 B 86 D 0 0 11008_B_0086_D_000_00 5654,07 ANB 

11008 B 111 K 2 0 11008_B_0111_K_002_00 562,64 ANB 

11008 B 112 S 3 0 11008_B_0112_S_003_00 1094,39 ANB 

11008 B 117 A 0 0 11008_B_0117_A_000_00 7390,26 ANB 

11008 B 94 B 0 0 11008_B_0094_B_000_00 5691,33 ANB 

11008 B 112 K 2 0 11008_B_0112_K_002_00 318,06 ANB 

11008 B 73 H 0 0 11008_B_0073_H_000_00 1629,42 ANB 

11008 H 56 S 2 0 11008_H_0056_S_002_00 204419,29 ANB 

11008 H 40 E 0 0 11008_H_0040_E_000_00 11569,02 ANB 

11008 H 48 F 0 0 11008_H_0048_F_000_00 2498,17 ANB 

11008 H 38 A 0 0 11008_H_0038_A_000_00 2753,82 ANB 

11008 H 46 G 0 0 11008_H_0046_G_000_00 2462,66 ANB 

11008 H 46 F 0 0 11008_H_0046_F_000_00 7655,28 ANB 

11008 H 47 A 0 0 11008_H_0047_A_000_00 6196,14 ANB 

11008 H 21 P 0 0 11008_H_0021_P_000_00 8825,37 ANB 

11008 H 50 _ 0 0 11008_H_0050___000_00 7963,76 ANB 

11008 H 40 D 0 0 11008_H_0040_D_000_00 488,85 ANB 

11008 H 22 B 0 0 11008_H_0022_B_000_00 21980,90 ANB 

11008 A 350 _ 0 0 11008_A_0350___000_00 13001,83 ANB 

11008 B 125 S 0 0 11008_B_0125_S_000_00 408,86 Uitgesloten 

11008 B 126 Y 0 0 11008_B_0126_Y_000_00 1003,85 Uitgesloten 

11008 B 111 T 0 0 11008_B_0111_T_000_00 591,50 Uitgesloten 

11008 H 56 S 2 0 11008_H_0056_S_002_00 204419,29 Uitgesloten 

11008 A 341 Z 2 0 11008_A_0341_Z_002_00 585,86 Uitgesloten 

11008 A 7 L 2 0 11008_A_0007_L_002_00 107054,57 Uitgesloten 

11008 B 81 T 2 0 11008_B_0081_T_002_00 5212,22 Uitgesloten 

11008 H 40 E 0 0 11008_H_0040_E_000_00 11569,02 Uitgesloten 

11008 B 83 E 5 0 11008_B_0083_E_005_00 623,61 Uitgesloten 

11008 H 28 D 0 0 11008_H_0028_D_000_00 288,43 Uitgesloten 

11008 H 80 N 0 0 11008_H_0080_N_000_00 2622,82 Uitgesloten 

11008 B 112 M 2 0 11008_B_0112_M_002_00 430,38 Uitgesloten 

11008 A 7 G 2 0 11008_A_0007_G_002_00 112,99 Uitgesloten 

11008 B 112 N 2 0 11008_B_0112_N_002_00 284,03 Uitgesloten 

11008 H 56 R 2 0 11008_H_0056_R_002_00 35437,08 Uitgesloten 
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11008 A 7 K 2 0 11008_A_0007_K_002_00 57,21 Uitgesloten 

11008 B 112 L 2 0 11008_B_0112_L_002_00 358,28 Uitgesloten 

11008 B 112 W 2 0 11008_B_0112_W_002_00 348,36 Uitgesloten 

11008 B 120 H 0 0 11008_B_0120_H_000_00 23724,93 Uitgesloten 

11008 B 126 X 0 0 11008_B_0126_X_000_00 2328,57 Uitgesloten 

11008 H 41 B 0 0 11008_H_0041_B_000_00 398,46 Uitgesloten 

11008 B 112 D 3 0 11008_B_0112_D_003_00 370,98 Uitgesloten 

11008 B 119 F 2 0 11008_B_0119_F_002_00 357,32 Uitgesloten 

11008 B 112 Z 2 0 11008_B_0112_Z_002_00 308,27 Uitgesloten 

11008 B 125 W 0 0 11008_B_0125_W_000_00 316,53 Uitgesloten 

11008 B 112 X 2 0 11008_B_0112_X_002_00 334,52 Uitgesloten 

11008 B 126 M 0 0 11008_B_0126_M_000_00 394,89 Uitgesloten 

11008 B 119 B 2 0 11008_B_0119_B_002_00 364,96 Uitgesloten 

11008 B 119 A 2 0 11008_B_0119_A_002_00 388,48 Uitgesloten 

11008 B 112 H 2 0 11008_B_0112_H_002_00 309,55 Uitgesloten 

11008 A 341 S 3 0 11008_A_0341_S_003_00 2246,95 Uitgesloten 

11008 B 111 R 2 0 11008_B_0111_R_002_00 3515,42 Uitgesloten 

11008 B 112 P 3 0 11008_B_0112_P_003_00 444,96 Uitgesloten 

11008 A 341 D 3 0 11008_A_0341_D_003_00 3410,79 Uitgesloten 

11008 B 112 G 3 0 11008_B_0112_G_003_00 403,53 Uitgesloten 

11008 B 112 T 2 0 11008_B_0112_T_002_00 454,99 Uitgesloten 

11008 A 341 A 3 0 11008_A_0341_A_003_00 524,22 Uitgesloten 

11008 H 30 _ 0 0 11008_H_0030___000_00 5186,04 Uitgesloten 

11008 B 112 B 3 0 11008_B_0112_B_003_00 306,70 Uitgesloten 

11008 B 123 E 0 0 11008_B_0123_E_000_00 170,28 Uitgesloten 

11008 B 125 N 0 0 11008_B_0125_N_000_00 420,17 Uitgesloten 

11008 B 85 C 0 0 11008_B_0085_C_000_00 1332,48 Uitgesloten 

11008 H 81 D 0 0 11008_H_0081_D_000_00 62,92 Uitgesloten 

11008 B 125 X 0 0 11008_B_0125_X_000_00 983,86 Uitgesloten 

11008 B 118 Z 0 0 11008_B_0118_Z_000_00 3082,07 Uitgesloten 

11008 B 119 X 0 0 11008_B_0119_X_000_00 371,60 Uitgesloten 

11008 B 123 V 3 0 11008_B_0123_V_003_00 8460,22 Uitgesloten 

11008 B 83 V 4 0 11008_B_0083_V_004_00 753,94 Uitgesloten 

11008 B 112 R 2 0 11008_B_0112_R_002_00 239,59 Uitgesloten 

11008 A 8 A 0 0 11008_A_0008_A_000_00 28,78 Uitgesloten 

11008 H 46 G 0 0 11008_H_0046_G_000_00 2462,66 Uitgesloten 

11008 H 80 B 0 0 11008_H_0080_B_000_00 4733,07 Uitgesloten 

11008 A 8 F 0 0 11008_A_0008_F_000_00 103438,10 Uitgesloten 

11008 H 61 B 0 0 11008_H_0061_B_000_00 1673,70 Uitgesloten 

11008 B 109 C 0 0 11008_B_0109_C_000_00 81586,70 Uitgesloten 

11008 A 2 T 0 0 11008_A_0002_T_000_00 306193,26 Uitgesloten 

11008 H 46 F 0 0 11008_H_0046_F_000_00 7655,28 Uitgesloten 

11008 B 126 S 0 0 11008_B_0126_S_000_00 426,65 Uitgesloten 

11008 B 83 B 5 0 11008_B_0083_B_005_00 462,97 Uitgesloten 

11008 A 342 N 2 0 11008_A_0342_N_002_00 17227,67 Uitgesloten 

11008 B 112 P 2 0 11008_B_0112_P_002_00 309,52 Uitgesloten 

11008 H 81 E 0 0 11008_H_0081_E_000_00 75,13 Uitgesloten 

11008 H 47 A 0 0 11008_H_0047_A_000_00 6196,14 Uitgesloten 

11008 B 126 N 0 0 11008_B_0126_N_000_00 430,00 Uitgesloten 

11008 B 83 F 5 0 11008_B_0083_F_005_00 641,65 Uitgesloten 

11008 B 112 F 3 0 11008_B_0112_F_003_00 211,56 Uitgesloten 

11008 B 126 P 0 0 11008_B_0126_P_000_00 389,07 Uitgesloten 

11008 B 83 Z 4 0 11008_B_0083_Z_004_00 594,84 Uitgesloten 

11008 B 118 B 2 0 11008_B_0118_B_002_00 889,34 Uitgesloten 

11008 B 83 P 4 0 11008_B_0083_P_004_00 68915,68 Uitgesloten 

11008 H 82 B 0 0 11008_H_0082_B_000_00 3364,56 Uitgesloten 

11008 B 111 R 3 0 11008_B_0111_R_003_00 6643,31 Uitgesloten 

11008 B 125 M 0 0 11008_B_0125_M_000_00 347,83 Uitgesloten 
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KADGEMNR SECTIE GRONDNR EXP. MACHT BISNR PERCID OPPERVL (m²) Protocol 

11008 H 29 _ 0 0 11008_H_0029___000_00 4967,71 Uitgesloten 

11008 A 2 V 0 0 11008_A_0002_V_000_00 9219,30 Uitgesloten 

11008 B 123 C 0 0 11008_B_0123_C_000_00 2187,36 Uitgesloten 

11008 B 125 V 0 0 11008_B_0125_V_000_00 421,58 Uitgesloten 

11008 H 71 H 0 0 11008_H_0071_H_000_00 973,95 Uitgesloten 

11008 A 342 L 0 0 11008_A_0342_L_000_00 189,10 Uitgesloten 

11008 H 24 H 0 0 11008_H_0024_H_000_00 13867,57 Uitgesloten 

11008 B 111 D 2 0 11008_B_0111_D_002_00 12808,65 Uitgesloten 

11008 B 113 C 0 0 11008_B_0113_C_000_00 6650,32 Uitgesloten 

11008 H 28 C 0 0 11008_H_0028_C_000_00 2268,62 Uitgesloten 

11008 A 6 H 0 0 11008_A_0006_H_000_00 49590,37 Uitgesloten 

11008 B 112 N 3 0 11008_B_0112_N_003_00 374,10 Uitgesloten 

11008 B 112 G 2 0 11008_B_0112_G_002_00 525,55 Uitgesloten 

11008 A 340 M 3 0 11008_A_0340_M_003_00 1659,07 Uitgesloten 

11008 H 61 A 0 0 11008_H_0061_A_000_00 4504,12 Uitgesloten 

11008 B 125 T 0 0 11008_B_0125_T_000_00 370,89 Uitgesloten 

11008 B 81 S 2 0 11008_B_0081_S_002_00 1797,24 Uitgesloten 

11008 B 87 M 0 0 11008_B_0087_M_000_00 75,03 Uitgesloten 

11008 B 81 P 2 0 11008_B_0081_P_002_00 16888,60 Uitgesloten 

11008 B 112 H 3 0 11008_B_0112_H_003_00 433,87 Uitgesloten 

11008 B 112 Y 2 0 11008_B_0112_Y_002_00 283,10 Uitgesloten 

11008 B 111 T 3 0 11008_B_0111_T_003_00 1236,03 Uitgesloten 

11008 B 120 E 0 0 11008_B_0120_E_000_00 51,09 Uitgesloten 

11008 B 118 A 2 0 11008_B_0118_A_002_00 3959,86 Uitgesloten 

11008 B 112 T 3 0 11008_B_0112_T_003_00 1043,13 Uitgesloten 

11008 B 112 R 3 0 11008_B_0112_R_003_00 432,53 Uitgesloten 

11008 A 340 P 2 0 11008_A_0340_P_002_00 1687,83 Uitgesloten 

11008 B 126 T 0 0 11008_B_0126_T_000_00 371,30 Uitgesloten 

11008 B 83 T 4 0 11008_B_0083_T_004_00 677,44 Uitgesloten 

11008 B 111 W 2 0 11008_B_0111_W_002_00 1886,74 Uitgesloten 

11008 A 341 V 3 0 11008_A_0341_V_003_00 987,14 Uitgesloten 

11008 B 112 V 2 0 11008_B_0112_V_002_00 236,17 Uitgesloten 

11008 B 125 R 0 0 11008_B_0125_R_000_00 376,81 Uitgesloten 

11008 B 119 L 2 0 11008_B_0119_L_002_00 1045,17 Uitgesloten 

11008 B 88 A 0 0 11008_B_0088_A_000_00 1130,46 Uitgesloten 

11008 H 80 M 0 0 11008_H_0080_M_000_00 2127,50 Uitgesloten 

11008 B 122 B 0 0 11008_B_0122_B_000_00 774,38 Uitgesloten 

11008 B 112 K 3 0 11008_B_0112_K_003_00 404,12 Uitgesloten 

11008 B 83 Y 4 0 11008_B_0083_Y_004_00 671,95 Uitgesloten 

11008 B 119 E 2 0 11008_B_0119_E_002_00 365,87 Uitgesloten 

11008 H 62 Y 0 0 11008_H_0062_Y_000_00 2091,99 Uitgesloten 

11008 B 83 A 5 0 11008_B_0083_A_005_00 550,83 Uitgesloten 

11008 B 126 R 0 0 11008_B_0126_R_000_00 394,49 Uitgesloten 

11008 B 76 L 0 0 11008_B_0076_L_000_00 30631,76 Uitgesloten 

11008 B 112 S 2 0 11008_B_0112_S_002_00 312,16 Uitgesloten 

11008 B 119 C 3 0 11008_B_0119_C_003_00 339,64 Uitgesloten 

11008 B 112 L 3 0 11008_B_0112_L_003_00 406,20 Uitgesloten 

11008 H 28 B 0 0 11008_H_0028_B_000_00 1054,35 Uitgesloten 

11008 H 126 A 0 0 11008_H_0126_A_000_00 7692,44 Uitgesloten 

11008 B 113 B 0 0 11008_B_0113_B_000_00 6990,00 Uitgesloten 

11008 B 119 W 0 0 11008_B_0119_W_000_00 368,02 Uitgesloten 

11008 B 87 L 0 0 11008_B_0087_L_000_00 6152,92 Uitgesloten 

11008 B 83 R 4 0 11008_B_0083_R_004_00 6525,80 Uitgesloten 

11008 B 86 D 0 0 11008_B_0086_D_000_00 5654,07 Uitgesloten 

11008 B 111 K 2 0 11008_B_0111_K_002_00 562,64 Uitgesloten 

11008 B 112 A 3 0 11008_B_0112_A_003_00 338,60 Uitgesloten 

11008 B 112 S 3 0 11008_B_0112_S_003_00 1094,39 Uitgesloten 

11008 A 7 F 2 0 11008_A_0007_F_002_00 94,96 Uitgesloten 
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KADGEMNR SECTIE GRONDNR EXP. MACHT BISNR PERCID OPPERVL (m²) Protocol 

11008 A 341 Y 2 0 11008_A_0341_Y_002_00 561,29 Uitgesloten 

11008 B 83 X 4 0 11008_B_0083_X_004_00 959,31 Uitgesloten 

11008 B 81 R 2 0 11008_B_0081_R_002_00 1280,24 Uitgesloten 

11008 H 40 D 0 0 11008_H_0040_D_000_00 488,85 Uitgesloten 

11008 B 112 M 3 0 11008_B_0112_M_003_00 450,20 Uitgesloten 

11008 A 342 M 0 0 11008_A_0342_M_000_00 8451,50 Uitgesloten 

11008 B 82 X 0 0 11008_B_0082_X_000_00 240227,84 Uitgesloten 

11008 B 125 L 0 0 11008_B_0125_L_000_00 227,54 Uitgesloten 

11008 B 126 W 0 0 11008_B_0126_W_000_00 425,79 Uitgesloten 

11008 B 112 C 3 0 11008_B_0112_C_003_00 325,08 Uitgesloten 

11008 B 117 A 0 0 11008_B_0117_A_000_00 7390,26 Uitgesloten 

11008 B 83 G 5 0 11008_B_0083_G_005_00 20885,53 Uitgesloten 

11008 B 112 K 2 0 11008_B_0112_K_002_00 318,06 Uitgesloten 

11008 H 81 G 0 0 11008_H_0081_G_000_00 7499,96 Uitgesloten 

11008 A 340 P 5 0 11008_A_0340_P_005_00 755,50 Uitgesloten 

11008 B 83 S 4 0 11008_B_0083_S_004_00 64390,99 Uitgesloten 

11008 A 7 H 2 0 11008_A_0007_H_002_00 114,78 Uitgesloten 

11008 B 83 W 4 0 11008_B_0083_W_004_00 991,04 Uitgesloten 

11008 B 83 C 5 0 11008_B_0083_C_005_00 545,71 Uitgesloten 

11008 B 126 V 0 0 11008_B_0126_V_000_00 430,85 Uitgesloten 

11008 B 125 P 0 0 11008_B_0125_P_000_00 402,89 Uitgesloten 

11008 B 112 E 3 0 11008_B_0112_E_003_00 412,62 Uitgesloten 

11008 B 83 D 5 0 11008_B_0083_D_005_00 774,88 Uitgesloten 

11662 E 592 V 21 0 11662_E_0592_V_021_00 5253,37   

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99   

11662 E 576 M 4 0 11662_E_0576_M_004_00 828,03   

11023 K 7 Z 9 0 11023_K_0007_Z_009_00 12623,12   

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99   

11662 E 592 M 23 0 11662_E_0592_M_023_00 2340,71   

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99   

11662 E 592 L 23 0 11662_E_0592_L_023_00 3597,37   

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99   

11662 E 592 M 22 0 11662_E_0592_M_022_00 6401,18   

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99   

11662 E 592 D 26 0 11662_E_0592_D_026_00 3576,41   

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99   

11023 K 7 Z 9 0 11023_K_0007_Z_009_00 12623,12   

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99   

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42   

11023 K 7 W 16 0 11023_K_0007_W_016_00 7331,97   

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42   

11023 K 7 V 20 0 11023_K_0007_V_020_00 4862,24   

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42   

11023 K 7 Z 9 0 11023_K_0007_Z_009_00 12623,12   

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42   

11023 K 7 M 23 0 11023_K_0007_M_023_00 1636,04   

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42   

11662 E 551 A 0 0 11662_E_0551_A_000_00 39161,39 ANB 

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99 ANB 

11662 E 576 B 13 0 11662_E_0576_B_013_00 47057,21 ANB 

11023 K 7 D 27 0 11023_K_0007_D_027_00 6348,85 ANB 

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99 ANB 

11023 K 7 D 27 0 11023_K_0007_D_027_00 6348,85 ANB 

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 V 25 0 11023_K_0007_V_025_00 105470,22 Uitgesloten 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 Uitgesloten 

11008 A 2 T 0 0 11008_A_0002_T_000_00 306193,26 ANB 
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KADGEMNR SECTIE GRONDNR EXP. MACHT BISNR PERCID OPPERVL (m²) Protocol 

11008 B 82 X 0 0 11008_B_0082_X_000_00 240227,84 ANB 

11008 B 1 C 0 0 11008_B_0001_C_000_00 12621,02 ANB 

11008 B 81 W 2 0 11008_B_0081_W_002_00 38044,80 ANB 

11008 B 81 L 2 0 11008_B_0081_L_002_00 2008,13 ANB 

11008 B 1 P 2 0 11008_B_0001_P_002_00 4600,23 ANB 

11008 B 81 M 0 0 11008_B_0081_M_000_00 10428,05 ANB 

11008 B 1 A 0 2 11008_B_0001_A_000_02 6102,58 ANB 

11008 B 81 W 2 0 11008_B_0081_W_002_00 38044,80 ANB 

11008 B 1 A 0 2 11008_B_0001_A_000_02 6102,58 ANB 

11008 B 81 V 2 0 11008_B_0081_V_002_00 6329,76 ANB 

11008 B 1 A 0 2 11008_B_0001_A_000_02 6102,58 ANB 

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 C 15 0 11023_K_0007_C_015_00 25658,33 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 B 7 0 11023_K_0007_B_007_00 24498,48 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 V 20 0 11023_K_0007_V_020_00 4862,24 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 P 26 0 11023_K_0007_P_026_00 4570,95 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 V 25 0 11023_K_0007_V_025_00 105470,22 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 V 26 0 11023_K_0007_V_026_00 30766,47 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 C 7 0 11023_K_0007_C_007_00 23619,04 ANB 

11023 K 7 F 24 0 11023_K_0007_F_024_00 1287195,42 ANB 

11023 K 7 A 7 0 11023_K_0007_A_007_00 33429,93 ANB 

11008 H 56 S 2 0 11008_H_0056_S_002_00 204419,29 Uitgesloten 

11008 B 111 R 3 0 11008_B_0111_R_003_00 6643,31 Uitgesloten 

11008 H 56 S 2 0 11008_H_0056_S_002_00 204419,29 Uitgesloten 

11008 B 83 R 4 0 11008_B_0083_R_004_00 6525,80 Uitgesloten 

11008 H 56 S 2 0 11008_H_0056_S_002_00 204419,29 Uitgesloten 

11008 B 83 G 5 0 11008_B_0083_G_005_00 20885,53 Uitgesloten 

11008 A 7 L 2 0 11008_A_0007_L_002_00 107054,57 Uitgesloten 

11008 B 83 P 4 0 11008_B_0083_P_004_00 68915,68 Uitgesloten 

11008 B 83 P 4 0 11008_B_0083_P_004_00 68915,68 Uitgesloten 

11008 A 2 V 0 0 11008_A_0002_V_000_00 9219,30 Uitgesloten 

11008 B 111 R 3 0 11008_B_0111_R_003_00 6643,31 Uitgesloten 

11008 H 61 A 0 0 11008_H_0061_A_000_00 4504,12 Uitgesloten 

11008 A 2 V 0 0 11008_A_0002_V_000_00 9219,30 Uitgesloten 

11008 B 82 X 0 0 11008_B_0082_X_000_00 240227,84 Uitgesloten 

11662 E 565 A 0 0 11662_E_0565_A_000_00 1628642,99   

11023 K 7 Z 9 0 11023_K_0007_Z_009_00 12623,12   
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Beheerplan Klein Schietveld 

Bijlage 3 Lijst van de concessiehouders  

Mil domein belanghebbende omschrijving verg nr. Opmerking 

Brasschaat 
depot Vzw Chernobylkinderen mag 14,15,16,18,19stockage 149113 MUN DEPOT 

Brasschaat 
depot Soc Triathlon Brasschaat Mat Triathlon loods 25/26 149342 MUN DEPOT 

Brasschaat 
depot Verbist plaatsen herten 149445 PIPE LINE DEPOT 

Brasschaat 
depot Prov Polschool Antw oef ordehandhaving 149700 MUN DEPOT 

Brasschaat 
depot Vzw Noorderheuvel loodsen23/24stockage Mat 149788 MUN DEPOT 

Brasschaat Fort Natuurpunt Vleermuizen 148137 FORT 

Brasschaat west RTT  telefoonkabel 144669 KSV  ---   Franse Weg 

Brasschaat west Gemeente Kalmthout 
Verharden Mastendreef - 
Franseweg 145797 fietspad noord KSV 

Brasschaat west RTT  telefoonkabel 146598 Nieuwpoortlei -- Kw W --  Bontgenotenlaan --  KSV 

Brasschaat west AQUAFIN persleiding 147280 Riolering  Franse Weg --- Bosduin   (KSV) 

Brasschaat west KPN Belgium telecommunicatieleiding 148273 Kwartier West ---Bontgenotenlaan --- Heidestraat Zuid 

Brasschaat west VMM  meetinstallatie  148293 KSV  achter Mun Dep 

Brasschaat west LCL Eurofiber telecommunicatieleiding 148359 
Nieuwpoortlei -- Kw W --  Bontgenotenlaan --  KSV -- Heidestraat 

Zuid 

Brasschaat west AMINAL peilputten 148902 KSV & GSV 

Brasschaat west gemeente Kalmthout wandelpad 149441 KSV  Noord 

Brasschaat west Gemeente Brasschaat afkoppeling oppwater 149586 Essensteenweg---KSV--- Kwartier West---Bontgenotenlaan 

Brasschaat west 
Studiecentrum 
Kernenergie l metingen 149603 GSV Groene Barak 

Brasschaat west gemeente kapellen ruiterpad 149619 Mil spoorweg Kapellen 

Brasschaat west Dhr COX wet onderzoek vogels 149655 GSV 

Brasschaat west Min Vl Gem arch onderzoek 149669 ?? 

Brasschaat west INBO wet onderzoek vegetatie 149986 KSV--- GSV tot eind 2010 

Brasschaat west Pidpa drempel in waterloop 10308455 stuw Moerken GSV 

Brasschaat west ANB meetinstallatie brandpreventie 10308818 KSV  achter Mun Dep 

Brasschaat west  EVAG  kabels 147423 Elec kabel 3709m R Grens KSV --  Essensteenweg 

Brasschaat west  VEM glasvezelkabel 148556 KSV Noord --- Franse Weg 

  NATO PIPELINE *********** KSV --- Kwartier West 
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Bijlage 4 Vegetatietypes (volgens BWK-versie 2) per beheer(sub)eenheid en 
toegepaste natuurherstelmaatregel. 

 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

ae BS 2   0,291 

    Totaal 2   0,291 

  Totaal BS     0,291 

Totaal ae       0,291 

bs VE 2   0,001 

    Totaal 2   0,001 

  Totaal VE     0,001 

  WA 1 C10 0,014 

        0,055 

    Totaal 1   0,069 

  Totaal WA     0,069 

  (leeg) 0   0,001 

    Totaal 0   0,001 

  Totaal (leeg)   0,001 

Totaal bs       0,071 

cp BS 2 D2 0,000 

        0,132 

    Totaal 2   0,132 

  Totaal BS     0,132 

Totaal cp       0,132 

cpb BS 2 D2 0,006 

        0,162 

    Totaal 2   0,167 

  Totaal BS     0,167 

  VL 2 D2 0,001 

    Totaal 2   0,001 

  Totaal VL     0,001 

Totaal cpb       0,169 

gml MK 1   0,308 

    Totaal 1   0,308 

  Totaal MK     0,308 

Totaal gml       0,308 

ha- BS 2 C3 0,036 

        2,011 

    Totaal 2   2,047 

    3   0,005 

    Totaal 3   0,005 

  Totaal BS     2,052 

  EB 5   0,430 

    Totaal 5   0,430 

  Totaal EB     0,430 

  FB 1   0,329 

    Totaal 1   0,329 

  Totaal FB     0,329 

  NP 1   1,314 

    Totaal 1   1,314 

  Totaal NP     1,314 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  SV 1   3,238 

    Totaal 1   3,238 

  Totaal SV     3,238 

Totaal ha-       7,362 

hab- EB 5 C10 1,303 

    Totaal 5   1,303 

  Totaal EB     1,303 

Totaal hab-       1,303 

hj BS 1 D2 0,006 

        0,000 

    Totaal 1   0,006 

    2 D2 0,047 

    Totaal 2   0,047 

  Totaal BS     0,053 

  BV 1 C7 0,000 

      D2 2,203 

    Totaal 1   2,203 

    2 D2 0,841 

    Totaal 2   0,841 

  Totaal BV     3,044 

Totaal hj       3,097 

hjb EB 5 C10 0,417 

    Totaal 5   0,417 

  Totaal EB     0,417 

  MK 1 C10 0,203 

    Totaal 1   0,203 

  Totaal MK     0,203 

Totaal hjb       0,620 

hp BO 4   0,004 

    Totaal 4   0,004 

  Totaal BO     0,004 

  BS 1 D2 0,323 

        0,092 

    Totaal 1   0,415 

    2 C3 0,089 

      D2 0,147 

    Totaal 2   0,236 

  Totaal BS     0,650 

  BV 2 D2 8,778 

        0,001 

    Totaal 2   8,779 

  Totaal BV     8,779 

  EB 4 C10 0,266 

        0,281 

    Totaal 4   0,547 

    5   0,024 

    Totaal 5   0,024 



 198/212 08/006036 
 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  Totaal EB     0,571 

  FB 1   0,008 

    Totaal 1   0,008 

  Totaal FB     0,008 

  KW 1   0,000 

    Totaal 1   0,000 

  Totaal KW     0,000 

  MK 1   1,201 

    Totaal 1   1,201 

  Totaal MK     1,201 

  SP 1   1,034 

    Totaal 1   1,034 

  Totaal SP     1,034 

  SV 1   0,365 

    Totaal 1   0,365 

  Totaal SV     0,365 

  WA 1 C10 0,025 

        0,146 

    Totaal 1   0,171 

  Totaal WA     0,171 

  (leeg) 0   0,007 

    Totaal 0   0,007 

  Totaal (leeg)   0,007 

Totaal hp       12,790 

ha BN 1   0,003 

    Totaal 1   0,003 

  Totaal BN     0,003 

  BO 1   0,021 

    Totaal 1   0,021 

  Totaal BO     0,021 

  BS 1 D2 0,027 

        0,001 

    Totaal 1   0,028 

    2 D2 0,014 

        0,176 

    Totaal 2   0,191 

  Totaal BS     0,218 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  BV 1 C7 0,069 

      D2 14,856 

        0,382 

    Totaal 1   15,307 

  Totaal BV     15,307 

  EB 5 C10 3,055 

        4,341 

    Totaal 5   7,396 

  Totaal EB     7,396 

  GH 1   0,011 

    Totaal 1   0,011 

  Totaal GH     0,011 

  LP 1 C3 0,024 

      D2 0,002 

        0,001 

    Totaal 1   0,027 

  Totaal LP     0,027 

  MK 1 C10 0,025 

        0,026 

    Totaal 1   0,051 

  Totaal MK     0,051 

  VL 1 D2 0,006 

        0,007 

    Totaal 1   0,013 

    2 C3 0,132 

      D2 24,599 

        13,849 

    Totaal 2   38,580 

  Totaal VL     38,593 

  VS 1   0,060 

    Totaal 1   0,060 

  Totaal VS     0,060 

Totaal hp+       61,687 

hr BS 2   0,134 

    Totaal 2   0,134 

  Totaal BS     0,134 

  BW 6 C3 0,000 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  Totaal BW     0,000 

  DU 2 C3 0,352 

        0,004 

    Totaal 2   0,357 

  Totaal DU     0,357 

  LP 1 C3 0,005 

        0,063 

    Totaal 1   0,067 

  Totaal LP     0,067 

Totaal hr       0,558 

hx SV 1   1,739 

    Totaal 1   1,739 

  Totaal SV     1,739 

Totaal hx       1,739 

kbac EB 5 C10 0,211 

    Totaal 5   0,211 

  Totaal EB     0,211 

Totaal 
kbac       0,211 

kbb BV 1 D2 0,123 

    Totaal 1   0,123 

  Totaal BV     0,123 

  SV 1   0,128 

    Totaal 1   0,128 

  Totaal SV     0,128 

Totaal kbb       0,251 

kbf BW 7   0,128 

    Totaal 7   0,128 

  Totaal BW     0,128 

  FH 1   0,314 

    Totaal 1   0,314 

  Totaal FH     0,314 

  MD 1   0,123 

    Totaal 1   0,123 

  Totaal MD     0,123 

  SP 1   0,034 

    Totaal 1   0,034 

  Totaal SP     0,034 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

Totaal kbf       0,599 

kbgml BS 2 D2 0,089 

    Totaal 2   0,089 

  Totaal BS     0,089 

  BV 1 D2 0,118 

    Totaal 1   0,118 

  Totaal BV     0,118 

Totaal 
kbgml       0,207 

kbq BS 1 C3 0,005 

        0,306 

    Totaal 1   0,311 

  Totaal BS     0,311 

  EB 5   0,161 

    Totaal 5   0,161 

  Totaal EB     0,161 

  KW 1   0,199 

    Totaal 1   0,199 

  Totaal KW     0,199 

  MK 1   0,122 

    Totaal 1   0,122 

  Totaal MK     0,122 

  SP 1   0,007 

    Totaal 1   0,007 

  Totaal SP     0,007 

  WA 1 C10 0,002 

        0,007 

    Totaal 1   0,009 

  Totaal WA     0,009 

  (leeg) 0   0,005 

    Totaal 0   0,005 

  Totaal (leeg)   0,005 

Totaal kbq       0,814 

kbqr BO 4   0,083 

    Totaal 4   0,083 

  Totaal BO     0,083 

  EB 3   0,002 

    Totaal 3   0,002 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

    4   0,002 

    Totaal 4   0,002 

  Totaal EB     0,003 

Totaal kbqr       0,086 

kbqr- BO 4   0,015 

    Totaal 4   0,015 

  Totaal BO     0,015 

Totaal 
kbqr-       0,015 

kbs BV 1 D2 0,350 

    Totaal 1   0,350 

  Totaal BV     0,350 

Totaal kbs       0,350 

kf FB 1   3,929 

    Totaal 1   3,929 

  Totaal FB     3,929 

  SP 1   7,786 

    Totaal 1   7,786 

  Totaal SP     7,786 

Totaal kf       11,715 

khb BS 1   0,388 

    Totaal 1   0,388 

    2 D2 0,025 

        0,512 

    Totaal 2   0,537 

  Totaal BS     0,925 

  BV 1 D2 0,014 

        0,037 

    Totaal 1   0,051 

  Totaal BV     0,051 

  SP 1   0,088 

    Totaal 1   0,088 

  Totaal SP     0,088 

  WG 1   0,026 

    Totaal 1   0,026 

  Totaal WG     0,026 

Totaal khb       1,090 

ki VL 1 D2 0,124 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

        2,833 

    Totaal 1   2,957 

    2 D2 0,001 

        0,060 

    Totaal 2   0,061 

  Totaal VL     3,018 

Totaal ki       3,018 

kp BO 4   0,023 

    Totaal 4   0,023 

  Totaal BO     0,023 

Totaal kp       0,023 

kp+ SP 1   0,382 

    Totaal 1   0,382 

  Totaal SP     0,382 

Totaal kp+       0,382 

kpk EB 5   0,081 

    Totaal 5   0,081 

  Totaal EB     0,081 

Totaal kpk       0,081 

kq KW 1   1,668 

    Totaal 1   1,668 

  Totaal KW     1,668 

  MK 1   2,318 

    Totaal 1   2,318 

  Totaal MK     2,318 

Totaal kq       3,986 

ku BO 1 C10 0,087 

        0,320 

    Totaal 1   0,407 

    2   0,139 

    Totaal 2   0,139 

    3 C10 0,041 

    Totaal 3   0,041 

  Totaal BO     0,587 

  BS 2   0,121 

    Totaal 2   0,121 

    3   2,660 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

    Totaal 3   2,660 

  Totaal BS     2,781 

  BW 8   0,018 

    Totaal 8   0,018 

  Totaal BW     0,018 

  DU 2 C3 0,029 

        0,058 

    Totaal 2   0,087 

  Totaal DU     0,087 

  FB 1   0,021 

    Totaal 1   0,021 

  Totaal FB     0,021 

  GH 1 C10 0,106 

      D2 0,000 

        0,016 

    Totaal 1   0,122 

  Totaal GH     0,122 

  LP 1   0,021 

    Totaal 1   0,021 

  Totaal LP     0,021 

  NP 1   1,720 

    Totaal 1   1,720 

  Totaal NP     1,720 

  OT 1   1,405 

    Totaal 1   1,405 

  Totaal OT     1,405 

  SV 1   0,025 

    Totaal 1   0,025 

  Totaal SV     0,025 

  VL 2 D2 0,045 

        0,034 

    Totaal 2   0,079 

  Totaal VL     0,079 

Totaal ku       6,867 

ku- BW 6 C3 0,001 

        0,101 

    Totaal 6   0,102 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  DU 2 C3 0,011 

        0,037 

    Totaal 2   0,048 

  Totaal DU     0,048 

  LP 1   0,128 

    Totaal 1   0,128 

  Totaal LP     0,128 

Totaal ku-       0,277 

kub BS 2 D2 0,005 

        0,106 

    Totaal 2   0,111 

  Totaal BS     0,111 

  NP 1   1,641 

    Totaal 1   1,641 

  Totaal NP     1,641 

  VL 2 D2 0,003 

        0,002 

    Totaal 2   0,005 

  Totaal VL     0,005 

Totaal kub       1,757 

kz OT 1   0,406 

    Totaal 1   0,406 

  Totaal OT     0,406 

Totaal kz       0,406 

n KW 1   0,334 

    Totaal 1   0,334 

  Totaal KW     0,334 

  SP 1   0,322 

    Totaal 1   0,322 

  Totaal SP     0,322 

Totaal n       0,656 

ng MK 1   5,163 

    Totaal 1   5,163 

  Totaal MK     5,163 

  SV 1   0,012 

    Totaal 1   0,012 

  Totaal SV     0,012 



 202/212 08/006036 
 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

Totaal ng       5,175 

pa BN 1 C10 0,725 

        0,001 

    Totaal 1   0,725 

  Totaal BN     0,725 

  BO 4   0,013 

    Totaal 4   0,013 

  Totaal BO     0,013 

  BS 2   0,184 

    Totaal 2   0,184 

  Totaal BS     0,184 

  BW 1 C10 0,033 

      C3 0,005 

    Totaal 1   0,038 

  Totaal BW     0,038 

  GH 2   0,010 

    Totaal 2   0,010 

  Totaal GH     0,010 

  KW 1   0,538 

    Totaal 1   0,538 

  Totaal KW     0,538 

  SP 1   0,271 

    Totaal 1   0,271 

  Totaal SP     0,271 

  VS 1   0,077 

    Totaal 1   0,077 

  Totaal VS     0,077 

  (leeg) 0 C10 0,002 

    Totaal 0   0,002 

  Totaal (leeg)   0,002 

Totaal pa       1,858 

pmb BN 1 C10 3,614 

        0,019 

    Totaal 1   3,633 

  Totaal BN     3,633 

  BO 4 C10 0,546 

        0,433 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  Totaal BO     0,980 

  BW 1   0,001 

    Totaal 1   0,001 

  Totaal BW     0,001 

  EB 2   0,003 

    Totaal 2   0,003 

  Totaal EB     0,003 

  FH 1 C3 0,842 

        0,352 

    Totaal 1   1,194 

  Totaal FH     1,194 

  GH 2   0,027 

    Totaal 2   0,027 

  Totaal GH     0,027 

  SP 1   1,087 

    Totaal 1   1,087 

  Totaal SP     1,087 

Totaal pmb       6,924 

pmh BS 2   0,215 

    Totaal 2   0,215 

  Totaal BS     0,215 

  BW 7   4,038 

    Totaal 7   4,038 

    8   0,001 

    Totaal 8   0,001 

  Totaal BW     4,039 

  FH 1 C4 0,001 

      D2 0,000 

        0,210 

    Totaal 1   0,211 

    2 C3 0,494 

      C4 0,536 

      D2 0,512 

        5,394 

    Totaal 2   6,937 

  Totaal FH     7,147 

  VE 2   0,103 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  Totaal VE     0,103 

  (leeg) 0   0,006 

    Totaal 0   0,006 

  Totaal (leeg)   0,006 

Totaal pmh       11,511 

pms BW 7   0,151 

    Totaal 7   0,151 

  Totaal BW     0,151 

  KW 1   1,407 

    Totaal 1   1,407 

  Totaal KW     1,407 

  SV 1   1,120 

    Totaal 1   1,120 

  Totaal SV     1,120 

Totaal pms       2,678 

ppa SP 1   0,132 

    Totaal 1   0,132 

  Totaal SP     0,132 

Totaal ppa       0,132 

ppi BW 5   0,047 

    Totaal 5   0,047 

    6   0,289 

    Totaal 6   0,289 

    7   0,623 

    Totaal 7   0,623 

  Totaal BW     0,958 

Totaal ppi       0,958 

ppmb BN 1 C10 4,621 

      C3 0,003 

        0,065 

    Totaal 1   4,689 

    2 C10 6,668 

      C3 0,004 

        0,069 

    Totaal 2   6,740 

  Totaal BN     11,430 

  BO 1   6,201 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

    2   0,048 

    Totaal 2   0,048 

    3   6,328 

    Totaal 3   6,328 

    4 C10 0,040 

        2,703 

    Totaal 4   2,743 

  Totaal BO     15,320 

  BS 1 C3 1,993 

      D2 0,027 

        5,054 

    Totaal 1   7,074 

    2 C3 4,064 

      D2 0,016 

        9,092 

    Totaal 2   13,172 

  Totaal BS     20,246 

  BV 1 D2 0,095 

    Totaal 1   0,095 

  Totaal BV     0,095 

  BW 1 C10 10,830 

      C3 5,154 

        19,500 

    Totaal 1   35,484 

    2 C3 0,025 

        5,171 

    Totaal 2   5,196 

    4   1,807 

    Totaal 4   1,807 

    5   5,731 

    Totaal 5   5,731 

    8   0,020 

    Totaal 8   0,020 

  Totaal BW     48,239 

  DU 1 C3 0,650 

        0,049 

    Totaal 1   0,699 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

        0,535 

    Totaal 2   0,605 

  Totaal DU     1,304 

  FH 1   0,071 

    Totaal 1   0,071 

    2   0,007 

    Totaal 2   0,007 

  Totaal FH     0,078 

  LP 1 C4 0,007 

      D2 0,018 

        1,512 

    Totaal 1   1,537 

  Totaal LP     1,537 

  SP 1   4,324 

    Totaal 1   4,324 

  Totaal SP     4,324 

  VE 1 C10 0,688 

      C3 10,280 

      C4 2,112 

      D2 0,071 

        4,694 

    Totaal 1   17,846 

    2 C3 0,042 

        3,666 

    Totaal 2   3,708 

    3 C3 0,002 

        0,248 

    Totaal 3   0,250 

    4 C3 0,023 

      C4 0,000 

        2,365 

    Totaal 4   2,388 

    5 C3 0,015 

        9,448 

    Totaal 5   9,463 

  Totaal VE     33,655 

  VS 1   0,030 

    Totaal 1   0,030 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  Totaal VS     0,030 

  WA 1   0,004 

    Totaal 1   0,004 

  Totaal WA     0,004 

  WG 1 C3 0,414 

        0,023 

    Totaal 1   0,437 

  Totaal WG     0,437 

  ZP 1 C3 0,005 

        0,201 

    Totaal 1   0,205 

  Totaal ZP     0,205 

  (leeg) 0 C10 0,042 

      C3 0,019 

        0,045 

    Totaal 0   0,106 

  Totaal (leeg)   0,106 

Totaal 
ppmb       137,009 

ppmh BN 1 C10 0,015 

        0,003 

    Totaal 1   0,019 

  Totaal BN     0,019 

  BS 1 C3 0,043 

      D2 0,007 

        1,124 

    Totaal 1   1,174 

    2 D2 0,123 

        6,160 

    Totaal 2   6,283 

  Totaal BS     7,457 

  BV 2 D2 0,021 

    Totaal 2   0,021 

  Totaal BV     0,021 

  BW 1   0,019 

    Totaal 1   0,019 

    5   0,140 

    Totaal 5   0,140 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

    6 C3 0,014 

      C4 0,002 

        8,414 

    Totaal 6   8,430 

    7   1,303 

    Totaal 7   1,303 

    8   5,060 

    Totaal 8   5,060 

  Totaal BW     14,952 

  DU 2 C3 0,486 

      C4 0,116 

        0,071 

    Totaal 2   0,673 

  Totaal DU     0,673 

  FH 2 C3 0,656 

        1,558 

    Totaal 2   2,214 

  Totaal FH     2,214 

  LP 1 C3 0,031 

      C4 0,079 

      D2 0,068 

        2,322 

    Totaal 1   2,501 

  Totaal LP     2,501 

  SP 1   0,570 

    Totaal 1   0,570 

  Totaal SP     0,570 

  VE 1 C10 0,321 

      C3 1,776 

      C4 0,004 

        0,553 

    Totaal 1   2,654 

    2 C3 0,001 

        1,645 

    Totaal 2   1,646 

    3   0,000 

    Totaal 3   0,000 

  Totaal VE     4,301 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  VL 1   0,003 

    Totaal 1   0,003 

  Totaal VL     0,003 

  WG 1 C3 10,453 

      C4 0,298 

      C7 0,185 

        0,640 

    Totaal 1   11,576 

  Totaal WG     11,576 

  ZP 1   0,002 

    Totaal 1   0,002 

  Totaal ZP     0,002 

  (leeg) 0 C10 0,000 

        0,005 

    Totaal 0   0,005 

  Totaal (leeg)   0,005 

Totaal 
ppmh       44,294 

qb BN 1   0,004 

    Totaal 1   0,004 

    2   0,022 

    Totaal 2   0,022 

  Totaal BN     0,027 

  BO 1 C10 0,541 

      C3 0,027 

        6,761 

    Totaal 1   7,329 

    2   0,033 

    Totaal 2   0,033 

    3 C10 1,899 

    Totaal 3   1,899 

    4 C10 10,338 

      C3 0,015 

        18,065 

    Totaal 4   28,417 

  Totaal BO     37,679 

  BS 1 C3 1,399 

      D2 0,019 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

        6,353 

    Totaal 1   7,771 

    2 D2 0,010 

        3,224 

    Totaal 2   3,234 

    3   7,332 

    Totaal 3   7,332 

  Totaal BS     18,337 

  BV 1 D2 0,566 

        0,002 

    Totaal 1   0,567 

    2 D2 0,175 

    Totaal 2   0,175 

  Totaal BV     0,743 

  BW 1   0,151 

    Totaal 1   0,151 

    6   0,391 

    Totaal 6   0,391 

    7   7,624 

    Totaal 7   7,624 

    8   0,013 

    Totaal 8   0,013 

  Totaal BW     8,179 

  DU 2 C3 0,051 

        0,014 

    Totaal 2   0,066 

  Totaal DU     0,066 

  EB 1   0,006 

    Totaal 1   0,006 

    5 C10 4,448 

        1,162 

    Totaal 5   5,610 

  Totaal EB     5,616 

  FB 1   1,920 

    Totaal 1   1,920 

  Totaal FB     1,920 

  FH 1 C3 0,084 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

    Totaal 1   3,786 

    2   0,001 

    Totaal 2   0,001 

  Totaal FH     3,787 

  GH 1 C10 1,559 

      C3 0,050 

        0,003 

    Totaal 1   1,612 

  Totaal GH     1,612 

  LP 1 C4 0,001 

      D2 0,001 

        0,987 

    Totaal 1   0,989 

  Totaal LP     0,989 

  MK 1 C10 0,739 

        1,519 

    Totaal 1   2,258 

  Totaal MK     2,258 

  NP 1   3,553 

    Totaal 1   3,553 

  Totaal NP     3,553 

  OT 1   0,029 

    Totaal 1   0,029 

  Totaal OT     0,029 

  SP 1   0,904 

    Totaal 1   0,904 

  Totaal SP     0,904 

  SV 1   1,542 

    Totaal 1   1,542 

  Totaal SV     1,542 

  VE 1 C10 0,001 

      C3 0,470 

        0,155 

    Totaal 1   0,626 

    2   0,002 

    Totaal 2   0,002 

    5   0,142 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  Totaal VE     0,771 

  VS 1   0,511 

    Totaal 1   0,511 

  Totaal VS     0,511 

  WA 1 C10 3,961 

        0,056 

    Totaal 1   4,017 

  Totaal WA     4,017 

  (leeg) 0 C10 0,002 

        0,070 

    Totaal 0   0,072 

  Totaal (leeg)   0,072 

Totaal qb       92,611 

qb- BS 3   2,127 

    Totaal 3   2,127 

  Totaal BS     2,127 

  EB 5 C10 3,627 

        0,736 

    Totaal 5   4,363 

  Totaal EB     4,363 

  OT 1   0,000 

    Totaal 1   0,000 

  Totaal OT     0,000 

Totaal qb-       6,490 

spoor BS 1 C3 0,077 

      D2 0,001 

        0,257 

    Totaal 1   0,335 

    2 C3 0,004 

      D2 0,014 

        1,375 

    Totaal 2   1,393 

    3   0,239 

    Totaal 3   0,239 

  Totaal BS     1,967 

  BV 1 D2 0,174 

    Totaal 1   0,174 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

    Totaal 2   0,278 

  Totaal BV     0,451 

  BW 8   0,329 

    Totaal 8   0,329 

  Totaal BW     0,329 

  NP 1   0,048 

    Totaal 1   0,048 

  Totaal NP     0,048 

  SP 1   2,293 

    Totaal 1   2,293 

  Totaal SP     2,293 

  SV 1   0,008 

    Totaal 1   0,008 

  Totaal SV     0,008 

  VS 1   0,018 

    Totaal 1   0,018 

  Totaal VS     0,018 

  (leeg) 0   0,049 

    Totaal 0   0,049 

  Totaal (leeg)   0,049 

Totaal spoor     5,165 

sz BO 1 C10 0,636 

        0,926 

    Totaal 1   1,561 

  Totaal BO     1,561 

  BS 1 C4 0,004 

      D2 0,004 

        0,019 

    Totaal 1   0,027 

    2 C4 0,030 

      D2 0,040 

        2,500 

    Totaal 2   2,570 

  Totaal BS     2,597 

  BW 7   1,924 

    Totaal 7   1,924 

  Totaal BW     1,924 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

    Totaal 1   0,062 

  Totaal KW     0,062 

  LP 1 C3 0,482 

      D2 0,006 

    Totaal 1   0,488 

  Totaal LP     0,488 

  MK 1   0,317 

    Totaal 1   0,317 

  Totaal MK     0,317 

  NP 1   0,050 

    Totaal 1   0,050 

  Totaal NP     0,050 

  SP 1   0,355 

    Totaal 1   0,355 

  Totaal SP     0,355 

  VL 1   0,002 

    Totaal 1   0,002 

    2 C3 0,000 

        0,012 

    Totaal 2   0,012 

  Totaal VL     0,014 

  VS 1   0,037 

    Totaal 1   0,037 

  Totaal VS     0,037 

  (leeg) 0   0,017 

    Totaal 0   0,017 

  Totaal (leeg)   0,017 

Totaal sz       7,422 

ua BO 4   0,013 

    Totaal 4   0,013 

  Totaal BO     0,013 

  EB 5 C10 0,013 

        3,343 

    Totaal 5   3,355 

  Totaal EB     3,355 

  KW 1   0,025 

    Totaal 1   0,025 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  Totaal KW     0,025 

  MK 1   0,365 

    Totaal 1   0,365 

  Totaal MK     0,365 

  SP 1   0,851 

    Totaal 1   0,851 

  Totaal SP     0,851 

  SV 1   0,866 

    Totaal 1   0,866 

  Totaal SV     0,866 

  (leeg) 0   0,000 

    Totaal 0   0,000 

  Totaal (leeg)   0,000 

Totaal ua       5,475 

ui BS 2   0,313 

    Totaal 2   0,313 

    3   0,186 

    Totaal 3   0,186 

  Totaal BS     0,498 

  BW 1   0,009 

    Totaal 1   0,009 

    5   0,014 

    Totaal 5   0,014 

    8   0,005 

    Totaal 8   0,005 

  Totaal BW     0,029 

  EB 1   0,017 

    Totaal 1   0,017 

    4   0,017 

    Totaal 4   0,017 

    5 C10 1,157 

        0,040 

    Totaal 5   1,197 

  Totaal EB     1,231 

  FH 1   0,033 

    Totaal 1   0,033 

  Totaal FH     0,033 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  KW 1   0,429 

    Totaal 1   0,429 

  Totaal KW     0,429 

  MD 1 C3 8,053 

        0,787 

    Totaal 1   8,840 

  Totaal MD     8,840 

  MK 1 C10 2,766 

        54,342 

    Totaal 1   57,108 

  Totaal MK     57,108 

  NP 1   0,104 

    Totaal 1   0,104 

  Totaal NP     0,104 

  OT 1   0,274 

    Totaal 1   0,274 

  Totaal OT     0,274 

  SP 1   4,068 

    Totaal 1   4,068 

  Totaal SP     4,068 

  SV 1   0,089 

    Totaal 1   0,089 

  Totaal SV     0,089 

  VE 2   0,026 

    Totaal 2   0,026 

    5   0,013 

    Totaal 5   0,013 

  Totaal VE     0,039 

  VL 2 D2 0,032 

        0,066 

    Totaal 2   0,099 

  Totaal VL     0,099 

  VS 1   2,935 

    Totaal 1   2,935 

  Totaal VS     2,935 

  (leeg) 0 C10 0,004 

        0,103 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  Totaal (leeg)   0,107 

Totaal ui       75,883 

un BN 1 C10 0,191 

        0,042 

    Totaal 1   0,232 

    2   0,005 

    Totaal 2   0,005 

  Totaal BN     0,237 

  BO 2   0,244 

    Totaal 2   0,244 

    4   0,076 

    Totaal 4   0,076 

  Totaal BO     0,320 

  BS 3   0,001 

    Totaal 3   0,001 

  Totaal BS     0,001 

  BW 1   0,338 

    Totaal 1   0,338 

  Totaal BW     0,338 

  EB 2   0,041 

    Totaal 2   0,041 

    3   0,041 

    Totaal 3   0,041 

    4   0,031 

    Totaal 4   0,031 

    5   0,029 

    Totaal 5   0,029 

  Totaal EB     0,142 

  FH 1 C3 0,003 

        0,204 

    Totaal 1   0,208 

    2 C3 0,000 

        0,368 

    Totaal 2   0,368 

  Totaal FH     0,576 

  GH 1   0,025 

    Totaal 1   0,025 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

    2   0,001 

    Totaal 2   0,001 

  Totaal GH     0,026 

  MK 1   0,473 

    Totaal 1   0,473 

  Totaal MK     0,473 

  SP 1   0,041 

    Totaal 1   0,041 

  Totaal SP     0,041 

  (leeg) 0   0,520 

    Totaal 0   0,520 

  Totaal (leeg)   0,520 

Totaal un       2,673 

ur BO 4   0,034 

    Totaal 4   0,034 

  Totaal BO     0,034 

  SV 1   0,033 

    Totaal 1   0,033 

  Totaal SV     0,033 

Totaal ur       0,067 

uv KW 1   0,750 

    Totaal 1   0,750 

  Totaal KW     0,750 

  VE 2   0,019 

    Totaal 2   0,019 

  Totaal VE     0,019 

  (leeg) 0   0,001 

    Totaal 0   0,001 

  Totaal (leeg)   0,001 

Totaal uv       0,769 

weg BO 4 C10 0,040 

        0,927 

    Totaal 4   0,967 

  Totaal BO     0,967 

  BS 3   0,000 

    Totaal 3   0,000 

  Totaal BS     0,000 

BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

  BW 1   0,008 

    Totaal 1   0,008 

    8   0,610 

    Totaal 8   0,610 

  Totaal BW     0,618 

  EB 2   0,154 

    Totaal 2   0,154 

    3   0,129 

    Totaal 3   0,129 

    4 C10 0,032 

        0,114 

    Totaal 4   0,145 

    5 C10 0,139 

        0,342 

    Totaal 5   0,481 

  Totaal EB     0,909 

  FH 1   0,007 

    Totaal 1   0,007 

  Totaal FH     0,007 

  GH 1   0,099 

    Totaal 1   0,099 

    2   0,139 

    Totaal 2   0,139 

  Totaal GH     0,238 

  KW 1   0,513 

    Totaal 1   0,513 

  Totaal KW     0,513 

  LP 1   0,058 

    Totaal 1   0,058 

  Totaal LP     0,058 

  MK 1   0,371 

    Totaal 1   0,371 

  Totaal MK     0,371 

  SV 1   0,332 

    Totaal 1   0,332 

  Totaal SV     0,332 

Totaal weg       4,013 
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BWK-code BHE BHSE 
LIFE-
ACTIE Opp. (ha) 

        534,028 
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Kantoren ARCADIS Belgium 

Kantoren ARCADIS Engineering & Consulting www.arcadisbelgium.be 

Deurne-Antwerpen 

Clara Snellingsstraat 27 

B-2100 Deurne-Antwerpen 

T +32 3 360 83 00 

F +32 3 360 83 01 

Berchem-Antwerpen 

Roderveldlaan 3 

B-2600 Berchem 

T +32 3 328 62 86 

F +32 3 328 62 87 

Kortrijk 

Sint-Jorisstraat 21 

B-8500 Kortrijk 

T +32 56 24 99 20 

F +32 56 24 99 21 

Gent 

Kortrijksesteenweg 302 

B-9000 Gent 

T +32 9 242 44 44 

F +32 9 242 44 45 

Haaltert 

Bruulstraat 35 

B-9450 Haaltert 

T. +32 53 83 04 80 

F.+32 53 83 59 54 

Leuven 

Vaartkom 31/8 

B-3000 Leuven 

T +32 16 63 95 00 

F +32 16 63 95 01 

Hasselt 

Eurostraat 1 bus 1 

B-3500 Hasselt 

T +32 11 28 88 00 

F +32 11 28 88 01 

Oostende 

Archimedesstraat 7 

B-8400 Oostende 

T +32 59 27 38 00 

F +32 59 27 39 00 

Bruxelles 

Avenue Louise 500 

B-1050 Bruxelles 

T +32 4 349 56 00 

F +32 4 349 56 10 

Luik 

Rue des Guillemins 26, 2
e 

verd. 

B-4000 Luik 

T +32 4 349 56 00 

F +32 4 349 56 10 

Charleroi 

119, Avenue de Philippeville 

B_6001 CHARLEROI 

T.. +32 71 298 900 

F. +32 71 298 901 

Bastogne 

Rue Thier De Luzéry 6 

B-6600 Bastogne 

T +32 61 21 38 85 

F +32 61 21 52 28 

       Iso gecertificeerd voor 
       Adviesverlening, studie en ontwerp van gebouwen, infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening 


