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0 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

0.1 LIFE project DANAH 

LIFE project DANAH is een natuurproject op militaire domeinen in Vlaanderen waarvoor 
het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Leefmilieu van de Vlaamse overheid 
hun krachten bundelen. Defensie en ANB, een federale en een gewestelijke overheid, 
die samen strijden voor één doel: natuurherstel op militaire domeinen. Vandaar DANAH: 
Defensie + Aminal (ANB)= Natuurherstel op militaire domeinen. Heideherstel neemt het 
grootste deel van de natuurherstelmaatregelen in. Het project wordt gefinancierd door 
het Europese LIFE-fonds. LIFE-Nature is bedoeld voor praktische maatregelen om 
habitats en soorten te beschermen en te herstellen. 
 
In 1999 werd een samenwerkingsprotocol voor twaalf militaire domeinen gesloten 
tussen het federale ministerie van Defensie en het Vlaamse ministerie voor Leefmilieu. 
Dit protocol omvat de afspraken om het natuur- en bosbeheer op militaire domeinen uit 
te voeren en op te volgen. In 2004 ondertekenden beide ministeries een bijkomende 
overeenkomst voor het LIFE-project DANAH.  
 
Om de militaire activiteiten, het natuurbeheer, de natuurherstelmaatregelen en de 
verschillende lang- en kortlopende concessies (landbouw, recreatie, sport, 
natuurbeleving…) op elkaar af te stemmen is voor ieder betrokken militair domein een 
lokale commissie natuur- en bosbeheer in het leven geroepen. Deze commissies zijn 
samengesteld uit afgevaardigden van Defensie en de regionale administraties van ANB. 
 
Het DANAH-project bestaat in het militair domein van Grobbendonk uit het uitvoeren 
van heideherstelmaatregelen (2007-2008), het opstellen van een beheerplan en het 
monitoren van het beheer en de beheerdoelstellingen in de toekomst. 
 

0.2 Militair domein van Grobbendonk 

Het militair domein van Grobbendonk is één van deze twaalf militaire domeinen. Het 
voorliggende document is het geïntegreerde natuur- en bosbeheerplan van het militair 
domein van Grobbendonk. Het geldt voor een periode van 27 jaar. Voor de uitvoering 
van het DANAH-project waren er op het domein slechts restanten van heischrale 
graslanden, droge en natte heide en zandduinen aanwezig. Het uitbreiden en in stand 
houden van deze waardevolle vegetaties binnen het militair domein van Grobbendonk 
zijn dan ook belangrijke uitdagingen van het project en het toekomstige beheer. 
 

0.3 Openbaarheid van het document 

Dit document volgt niet de gebruikelijke procedure van goedkeuring van een 
geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan. Dat wil zeggen dat het plan na afwerking niet in 
openbaar onderzoek zal gaan. Enkel een goedkeuring door de generale staf van 
Defensie is vereist. 
 

0.4 Leeswijzer 

Het geïntegreerde natuur- en bosbeheerplan volgt de vaste structuur zoals opgelegd in 
de betreffende wetgeving.  
 
In het administratieve gedeelte worden de eigendomsaspecten en de verschillende 
relevante wetgevingen die van toepassing zijn binnen het domein toegelicht.  
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Het inventarisgedeelte beschrijft de huidige natuurwaarden, abiotiek en de historiek van 
gebied. 
 
De beschrijving van de beheervisie en doelstellingen vormt een cruciaal hoofdstuk 
binnen het beheerplan. Hierin wordt immers vastgelegd welke natuurtypes worden 
nagestreefd. Ook het vastleggen van doelsoorten komt hier aan bod. 
 
Voortvloeiend uit de visie en de doelstellingen worden de beheereenheden met 
bijhorende beheermaatregelen die de beoogde natuurtypes moeten realiseren in de 
praktijk bepaald. 
 
Via een monitoringsplan, toegelicht in hoofdstuk 8, zal in de toekomst nagegaan worden 
hoe effectief het beheer is en in welke mate de vooropgestelde doelstellingen bereikt 
worden. Op basis van de monitoring kan het beheer gedurende de looptijd van het 
beheerplan bijgestuurd worden. 
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1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

1.1 Situering 

Het militair domein van Grobbendonk is centraal gelegen in de provincie Antwerpen. Het 
domein wordt door midden gesneden door de gemeentegrens tussen Grobbendonk en 
Herentals en is gelegen tussen het Albertkanaal en de Kleine Nete. 
 
De perimeter van het beheerplan wordt weergegeven op figuur 1-1. en omvat het 
oefenterrein van het militair domein van Grobbendonk. De oppervlakte binnen de 
perimeter bedraagt 221,3 ha. In het zuiden wordt de perimeter begrensd door het 
Albertkanaal. Ten noorden van de perimeter ligt de Netevallei. In het noordoosten grenst 
de Nete aan het domein. Aan de oostgrens ligt een industrieterrein (koekjesfabriek 
Debeuckelaer). In het westen ligt het militair kwartier (“den Troon”) met de gebouwen 
van het 29ste Bataljon Logistiek. .Het 29 Bn Log levert de logistieke ondersteuning ( 
bevoorrading, transport en herstelling van militair materiaal) aan de gevechtseenheden 
in hun sector. Centraal in het noorden ligt een enclave(“De troon”) die buiten het militair 
domein van Grobbendonk valt. Deze enclave was een voormalig oud klooster, er 
bevinden zich momenteel een aantal woonhuizen en een manege. 
 
Ten noorden van het militair domein van Grobbendonk ligt het openbaar bos 
Oirlandseheide (13 ha). Langs westelijke zijde liggen nog enkele kleinere openbare 
bossen onder de naam Addernesten (samen 5 ha) en Vuilvoort (0,3 ha). Aan de 
overkant van het Albertkanaal ligt het openbaar bos Lindeheide (2 ha). Deze bossen zijn 
eigendom van het OCMW van Herentals. In het noorden, op de grens van Grobbendonk 
en Vorselaar ligt het natuurreservaat (Natuurpunt) Schupleer en Vuilvoort (met enkele 
percelen die aan het militair liggen grenzen). 
 
Net ten zuiden van het Albertkanaal ligt het natuurpuntreservaat Kerkeheide, een 
uitloper van de Kempense Heuvelrug. 
 
Dit beheerplan legt het bos- en natuurbeheer vast binnen de perimeter en geldt voor 
een periode van 27 jaar. Daar het om een geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan gaat 
vallen sommige zones onder het natuurdecreet en andere zones onder het bosdecreet.  
 
De perimeter is gelegen op de kaartbladen 16-2, 16-3, 16-6 en 16-7 van de 
topografische kaart 1/25000 van het NGI. 
 

1.2 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten  

Op figuur 1-2 zijn de kadastrale percelen binnen de perimeter weergegeven. Alle 
percelen zijn eigendom van het ministerie van defensie. 
 
Het beheer wordt uitgevoerd en gecoördineerd door ANB, in samenspraak met en na 
goedkeuring door Defensie: 
29 Bataljon Logistiek  
Kwartier Grobbendonk 
Bevrijdingsstraat  
2280 Grobbendonk 
Tel. 014 50 85 09 
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Dept. Leefmilieu, Natuur & Energie 
Agentschap voor Natuur en Bos - Antwerpen 
Gebouw Anna Bijns 
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63  
2018 Antwerpen  
Tel. 03 224 62 62  
Fax 03 224 60 90 
E-mail ant.anb@vlaanderen.be 
 
Verantwoordelijke regiobeheerder regiobeheerder Netebronnen-Zuiderkempen 
Regiobeheerder a.i. Schelde-Neteland 
Hildegarde Quintens  
Tel. 03 224 62 55 
E-mail: Hildegarde.Quintens @lne.vlaanderen.be 
 
Verantwoordelijke boswachter: 
Eddy Vercammen 
Tel: 0478454547 
E-mail: Eddy.Vercammen@lne.vlaanderen.be 
 
De erfdienstbaarheden die gelden binnen het militair domein van Grobbendonk worden 
weergegeven in tabel 1-1. Een erfdienstbaarheid wordt omschreven als ‘een last op een 
onroerend goed tot gebruik en nut van een ander onroerend goed dat aan een andere 
eigenaar behoort'. Erfdienstbaarheden zijn dus alle zaken die het volledige vrij genot 
van een eigenaar op zijn kadastraal perceel beperken.  
 
Tabel 1-1: Overzicht van de erfdienstbaarheden  

Recht Instelling of persoon Aard Ligging 

Lage vegetatie onder 

hoogspanningslijn 

Elia De afstand tussen de boomtoppen 

en de leiding moet minstens zes 

meter bedragen teneinde bliksem - 

overslagen en bijgevolg schade 

aan de infrastructuur en 

brandgevaar te vermijden. De 

bomen onder de leiding dienen 

dus bijtijds geveld of getopt te 

worden. 

in de zuidoostelijke hoek 

van het domein parallel 

met het Albertkanaal 

Gasleidng Fluxys  Ten oosten, tegen de 

Debeuckelaer-fabriek 

 
In de nabije toekomst wordt een nieuwe ondergrondse Fluxysgasleiding aangelegd in de 
ondergrond van het oosten van het domein (zie 6.2). 
 

1.3 Kadastraal overzicht 

In bijlage 1 is een tabel weergegeven met de kadastrale gegevens van de percelen die 
binnen de perimeter vallen. 
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1.4 Statuut van de wegen en waterlopen 

Binnen de perimeter ligt een netwerk van wegen met niet-openbaar karakter (figuur 1-3). 
De noordelijke begrenzing van de perimeter wordt gevormd door de bestemmingswegen 
Troon en Lentedreef.  
 
Binnen de perimeter liggen enkel waterlopen buiten categorie (figuur 1-4). Ten zuiden 
van de perimeter ligt het bevaarbare Albertkanaal en ten noorden ligt de waterloop van 
1e categorie Kleine Neet. De Koolaardebeek ontspringt in het militair domein. 
 

1.5 Planologisch en juridisch kader 

1.5.1 Gewestplan 

In figuur 1-5 is een overzicht gegeven van de gewestplanbestemming. 
 
Volgens het gewestplan (Koninklijk Besluit van 30/05/1978) heeft het gebied binnen de 
perimeter bestemming militair gebied (1400). Verder wordt het militair domein van 
Grobbendonk ingesloten door agrarisch gebied van ecologisch belang (910), 
natuurgebied (701), industriegebied (1000), gebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
en openbaar nut (0200) en woongebied (0100). 
 

1.6 Ligging in speciale beschermingszones 

1.6.1 Internationale beschermingszones 

Habitatrichtlijn 
 
De perimeter is bijna volledig gelegen binnen het habitatrichtlijngebied BE2100026 
‘Valleigebied van de Kleine Nete met aangrenzende brongebieden, moerassen en 
heiden’ (figuur 1-6). Dit complex omvat stelsels van beekvalleien en brongebieden met 
beekbegeleidende bossen, natte graslanden, relicten van laagveen en overgangs- en 
trilveen, ruigten, heischrale en glanshavergraslandrelicten. De totale oppervlakte van het 
habitatrichtlijngebied bedraagt 4448 ha, waarvan 201,54 ha gelegen zijn binnen het 
militair domein. Het habitatrichtlijngebied bestaat uit 13 deelgebieden. Het oefenterrein 
van het militair domein van Grobbendonk behoort tot deelgebied 10. 
 
De vegetaties en soorten waarvoor dit habitatrichtlijngebied werd aangemeld zijn 
opgesomd in tabel 1-2 en tabel 1-3. Er is aangegeven welke habitats voorkomen in het 
domein. 
 
Tabel 1-2: Habitats aangemeld voor het habitatrichtlijngebied (*: prioritair habitat) 

code Habitat Aanwezig 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen X 

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae) X 

3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-

vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

 

3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en 

het Callitrichio-Batrachion 

 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix X 

4030 Droge heide (alle subtypen) X 
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code Habitat Aanwezig 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems X 

6430 Voedselrijke ruigten  

7140 Overgangs- en trilveen  

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rynchosporion  

7210* Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae  

7230 Alkalisch laagveen  

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

Salicion albae) 

X 

*: prioritair habitat 
 
Tabel 1-3: Soorten aangemeld voor het habitatrichtlijngebied 

soortgroep bijlage Code soort 

rondbekken II 1096 Lampetra planeri Beekprik 

vissen II 1145 Misgurnus fossilis Grote modderkruiper 

vissen II 1149 Cobitis taenia Kleine modderkruiper 

vissen II 1163 Cottus gobio Rivierdonderpad 

amfibieën II en IV 1166 Triturus cristatus Kamsalamander 

geleedpotigen II en IV 1042 Leucorrhinia pectoralis Gevlekte witsnuitlibel 

planten II 1831 Luronium natans Drijvende waterweegbree 

planten II 1903 Liparis loeselii Groenknolorchis 

 
 

1.6.2 Nationale beschermingszones en aandachtsgebieden 

Vlaams ecologisch netwerk 
Het gebied ligt niet in VEN 1ste fase. 
 
Natuurrichtplan Kempische heuvelrug 
Het natuurrichtplangebied “Heuvelrug-benedenstrooms” omvat het deel van de vallei 
van de Kleine Nete tussen Grobbendonk en Kasterlee en de aanpalende 
natuurgebieden gelegen op een parallelle “heuvelrug” van landduinen. Het 
natuurrichtplan werd opgemaakt voor de habitatrichtlijngebieden, de VEN-gebieden en 
alle groene gewestplanbestemmingen (d.i. groengebied, parkgebied, buffergebied en 
bosgebied), samen 2308 ha groot. Op 14/07/2008 werd het natuurrichtplan definitief 
goedgekeurd en op 1/04/2009 is het gepubliceerd in het Staatsblad. 
 
Het natuurrichtplan bestaat uit een gebiedsvisie (het streefdoel) en uit maatregelen (het 
middel) om de visie te verwezenlijken. Per deelgbied werd een visiekaart opgesteld met 
de streefbeelden op een termijn van 20 jaar. Bepaalde onderdelen van de gebiedsvisie 
zijn bindend, andere niet-bindend.  
Een bindend gesteld gedeelte heeft voor de administratieve overheid tot gevolg dat 
noch subsidies, noch beheers- of inrichtingsplannen, noch vergunningen kunnen 
worden goedgekeurd of toegestaan als deze in strijd zijn met de gebiedsvisie. Een 
bindend gedeelte zal voor de administratieve overheid bovendien tot gevolg hebben dat 
ze zich aan de gebiedsvisie moeten houden voor wat betreft het beheer of het gebruik 
van hun terreinen. 
 
Een niet-bindend gesteld gedeelte heeft enkel een richtinggevende waarde. Het is een 
element waar de administratieve overheid mee rekening kan houden wanneer de 
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regelgeving dit toelaat, onder meer bij de interpretatie van de zorgplicht, het beoordelen 
van de natuurtoets (vermijdbare schade), de verscherpte natuurtoets (onvermijdbare en 
onherstelbare schade in VEN) en van passende beoordelingen (in speciale 
beschermingszones). Bepalingen met betrekking tot het recreatieve medegebruik zijn 
niet-bindend. 
 
Het militair domein van Grobbendonk behoort tot het deelgebied 1:”MD Grobbendonk-
Vuilvoort” (bijlage 11). De bijhorende tabel geeft een verklaring van de verschillende 
legende-eenheden van deze kaart. Voor het militair domein van Grobbendonk zijn de 
legende-eenheden 1.3, 1.6, 1.7 en 1.8 van belang. Ook de maatregelentabel is 
toegevoegd in Bijlage 11. Het pakket M1.1 is van belang voor het militair domein van 
Grobbendonk. 
 
Bescherming als landschap 
Het gebied ligt in het beschermd landschap ‘voormalige Britse basis’. De grens van het 
beschermde landschap komt grotendeels overeen met de perimeter van het beheerplan. 
Er zijn twee verschilpunten: enclave “De troon” maakt ook deel uit van het beschermde 
landschap en de meeste westelijke uitloper van de perimeter maakt geen deel uit van 
het beschermde landschap (MB 11.03.1997). Het beschermingsbesluit is toegevoegd in 
bijlage 2. Het landschap wordt beschermd omwille van zijn 

 
• esthetische waarde: de voormalige Britse basis is een harmonisch geheel van 

uitgestrekte loof- en naaldbossen, afgewisseld met een aantal open graslanden, 
heide, moerassen en struwelen. 

 
• historische waarde: het voorgestelde landschap omvat een aantal historisch 

belangrijke elementen: de omgeving van den Troon en het (afgebroken) 
Kalkhovenhof, enkele oude wegverbindingen, die door het Albertkanaal werden 
afgesneden van het Goorhof, Meergoren en Wolfstee en het tracé van het 
gedempt Kempisch Kanaal tussen Herentals en Grobbendonk. 

 
• De wetenschappelijke waarde van de voormalige Britse basis bestaat uit de 

volgende punten:  
• een hoge geologische waarde: de restanten van een tardiglaciale 

duinengordel en de overgang van droge tot uiterst natte gronden naar de 
Netevallei toe. 

• botanische waarde: de uitgestrekte loofbossen met voornamelijk Eiken-
Berkenbos, de verlandingsvegetaties met interessante 
laagveenmoerassen en wilgenstruwelen, de droge en vochtige heide, de 
droge voedselarme graslanden en de rijke mossenflora. 

• faunistische waarde: de reptielen en amfibieën, de roofvogels en de 
spechten, de reeën- en de vossenpopulatie en de vlinderfauna. 

 
De priorij Onze-Lieve-Vrouw Den Troon zelf is een beschermd monument en ook de 
omgeving van de priorij Onze-Lieve-Vrouw Den Troon is een beschermd dorpsgezicht. 
 
Landschapsatlas 
Typerend voor heel de Midden-Kempen zijn de lage heuvelruggen met dennenbossen 
en smalle stroken vruchtbare akkergrond tussen de duinen en de rivier. Het overgrote 
deel van de rivieren, beken en duinen loopt parallel als natuurlijk gevolg van de 
afvloeiing van het water naar het Scheldebekken. Hoofdkenmerken van dit landschap 
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zijn enerzijds de natte alluviale beekdalgronden van de Kleine Nete en bijlopen in het 
noordwesten en anderzijds droge landduinen bestaande uit niet-gefixeerde stuifzanden 
die twee parallelle ketens vormen onder Grobbendonk en Bouwel. Deze duinenruggen 
sluiten in het oosten, via duinrestanten in de militaire basis, aan bij de heuvelrug tussen 
Herentals en Kasterlee. Op deze heuvelrug liggen enerzijds duingronden en anderzijds 
plaggenbodems. De aanwezigheid van meerdere vennen en plassen vormt eveneens 
een belangrijk element.  
 
Volgens de landschapsatlas (figuur 1-7) maakt het militair domein van Grobbendonk 
integraal deel uit van de ankerplaats ‘Kasteel en Netebeemden van Grobbendonk’ en de 
relictzone ‘Bosgebied Bouwelse Heide, Meerhoeven en Goorkens’. Het domein is 
gelegen in het traditionele landschap ‘Land van Herentals-Kasterlee. 
 
 

1.7 Adviescommissie 

Om de militaire activiteiten, het natuurbeheer, de natuurherstelmaatregelen en de 
verschillende lang- en kortlopende concessies (landbouw, recreatie, sport, 
natuurbeleving…) op elkaar af te stemmen is een lokale commissie natuur- en 
bosbeheer in het leven geroepen. Deze commissie is samengesteld uit afgevaardigden 
van Defensie en de regionale administraties van ANB. Ze komt minstens twee maal per 
jaar samen.  
 
LIJST VAN FIGUREN 
Figuur 1-1: Situering 
Figuur 1-2: Kadastraal overzicht 
Figuur 1-3: Overzicht van de waterlopen 
Figuur 1-4: Overzicht van de wegen 
Figuur 1-5: Gewestplan 
Figuur 1-6: Nationale en internationale beschermingszones 
Figuur 1-7: Landschapsatlas 
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2 ALGEMENE BESCHRIJVING 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 

(naar Meesters, 1994 en naar Verdurmen & Dries Tys, 2007) 
 
In de Middeleeuwen was de omgeving rond het militaire domein van Grobbendonk een 
dun bevolkt gebied met zandduinen, heide, schaarhout en goorland (drassig land waar 
door de bevolking turf werd gestoken, zodat er vennen ontstonden).  
 
Het duinenlandschap was een onrechtstreeks gevolg van de sterke bevolkingstoename 
en daarmee gepaard gaande ontbossingsactiviteit in de Middeleeuwen. Door uitputting 
van de gronden verdween geleidelijk aan alle vegetatie en werd de grond onderhevig 
aan erosie wat resulteerde in zandbergen van Kessel tot Kasterlee. Zo werden de 
Bouwelse duinen gevormd in de late Middeleeuwen en waren deze gronden nog slechts 
bruikbaar voor het steken van plaggen en het weiden van schapen. 
 
Belangrijk voor het gebied was de vestiging van de priorij Onze-Lieve-Vrouw-ten-Troon 
op de heuvel van Hulsdonk te Ouwen (Grobbendonk) voor de broedergemeente van de 
Reguliere Kannunniken van Sint-Augustinus (1414). Deze locatie voldeed volledig aan 
de voorwaarden voor een priorijstichting namelijk een rustige en verlaten omgeving met 
drinkbaar water en visvijvers binnen handbereik. Het vierkante gebouwencomplex lag 
op een kleine hoogte, omringd door een brede gracht en vlakbij de Kleine Nete. De 
priorij groeide uit tot een wetenschappelijk en literair centrum of scriptorium en kende 
haar grootste bloei in de periode 1430-1513. De priorij werd omgeven door afgebakende 
akkers en bos in het noorden en beemden en bossen in het zuiden. In het oostelijk deel 
bevonden zich twee zuidwest-noordoost-gerichte langwerpige duinen met een grote 
verzameling poelen en vennen. 
 
In die periode waren er drie grote eigenaars in het gebied: 

• het zuidwestelijke gedeelte behoorde toe aan de kerk van Ouwen 
(Grobbendonk) en werd Sint-Lambrechtsheide genoemd; 

• 150 ha was van de priorij, zij bouwden een watermolen op de Netemeander; 
• de rest van het gebied was van de heren van Grobbendonk. 

Buiten deze eigenaars woonden er slechts enkele arme keuterboeren die leefden van 
een akkertje en van wat kleinvee zoals geiten, schapen, ganzen en bijen.  
 
Naar aanleiding van het Edict van 1772 verdween de toen nog uitgestrekte 
heidevegetatie door een systematische omzetting van deze gebieden tot 
landbouwgrond of door beplanting met naaldhout. De gemeenten kregen toelating hun 
heidegebieden te verkopen op voorwaarde dat de nieuwe eigenaars de gronden in 
cultuur brachten wat resulteerde in de privatisering van de Kempense heiden. In de 
praktijk echter bleven veel gebieden onontgonnen wegens de hoge arbeidslast die 
hiermee gepaard ging. Bosaanplantingen beloofden grote winst op relatief korte tijd 
zodat de heide in de 18de eeuw op grote schaal met dennenbossen werd beplant. Enkel 
het Peertsbos is van deze ontwikkeling gespaard gebleven. De slechte kwaliteit van de 
bodem en het feit dat de krachtige wind veel van het zaad in de vennen deed belanden, 
zorgde ervoor dat veel gronden reeds na enkele jaren weer ontruimd werden en tot 
heidevegetatie hervielen. Dat door dit edict de oude privileges van de omwonenden 
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inzake het gebruik van de heidegronden werden opgeheven, zal deze eerste 
ontginningsgolf evenmin ten goede zijn gekomen. Pas in de 18de en 19de eeuw slaagt 
men erin om, ditmaal uit eigen vrije wil, op grote schaal bos aan te planten op de heide. 
Resultaat is dat ongeveer 4/5 van het huidige bos bestaat uit mastbos uit de 17de eeuw 
en later. 
 
In 1795, het begin van de Franse tijd, werden de kloostergoederen door de Fransen 
geconfisceerd en bestempeld als ‘Nationaal Domein’; al vlug werden ze doorverkocht en 
kwamen ze in handen van verschillende eigenaars. 
 
De kaart van de Ferraris (figuur 2-1) toont De Troon als centrum van een uitgebreid 
ontginningscomplex waarbij stelselmatig gronden werden verworven rondom de 
stichtingskern. De grotere gehuchten zijn de eersten om hun landbouwareaal uit te 
breiden ten koste van de heide waarbij vanuit het centrum steeds meer heidepercelen 
aan de bestaande akkers werden aangekoppeld. Rondom de rivier liggen de 
beemdengebieden die opgesplitst zijn in percelen. Naar het einde van de duinenrij toe 
ligt een groot moeras. Een tweede duinenrij grenst de Daulansche Heyde af van het 
gehucht Meerhoeven en de bijhorende akkercomplexen. Waarschijnlijk vormde de 
duinenrij een belangrijke hindernis bij het verder ontginnen van de heide waardoor dit 
landschappelijke element a.h.w. een barrière vormde tussen de oude akkers en de 
potentiële akkers op de heide.  
Aan westelijke zijde worden de bezittingen van de Troon begrensd door de uitgestrekte 
Bruyere St. Lambert die heel de zone tussen Ouwen en Bouwel inneemt. Ter hoogte 
van Meir Cappel zijn in deze heide enkele grote percelen te zien, bestaande uit 
ontgonnen grond en bosjes vlakbij een groot moeras. Naar het zuiden toe ligt een 
aaneenschakeling van moerassen temidden van de heide grenzend aan Meerhoeven, 
wat doet vermoeden dat de naam van het gehucht afgeleid is van dit grote ‘meer’ of 
moeras. Mogelijk zijn de enkele geïsoleerde heideontginningen gebeurd op initiatief van 
de inwoners van Meerhoeven.  
 
Het landschap wordt doorsneden door drie opvallende noordwest-zuidoost lopende 
wegen: 

• de weg van het “Kasteel van Grobbendonck” naar Meerhoeven; 
• de weg van den Troon naar Meerhoeven; 
• de weg van den Troon naar Wolfstee (Herentals). 

 
Vanaf 1830 begon de kanalisatie van de Kempen. Deze gebeurde in drie fasen. In een 
eerste fase werd de Kleine Nete gekanaliseerd tussen Lier en Herentals. Aanvankelijk 
gebeurde de kanalisatie slechts tot Grobbendonk, maar later werd ook het gedeelte tot 
Herentals gekanaliseerd. Op deze manier ontstond de verbinding van Herentals met de 
Schelde via de Grote Nete en de Rupel. In een tweede fase werd het kanaal tussen 
Herentals en Bocholt (richting Luik) gegraven. Dit kanaal werd tussen 1834 en 1864 
afgewerkt. In een laatste fase werd het ‘Kempisch Kanaal’ in 1856 afgewerkt door een 
nieuwe verbinding te maken tussen de gekanaliseerde Kleine Nete in Grobbendonk en 
het kanaal Herentals-Bocholt. Dit gedeelte werd in 1940, na de afwerking van het 
Albertkanaal, gedempt. 
 
De Vandemaelenkaart toont de achteruitgang van het priorijdomein aan. Veel gronden 
worden niet meer onderhouden en overgeleverd aan de heide zodat de vroegere 
bezittingen van de Troon grotendeels uit heidevelden bestaan met een aantal 
versnipperde percelen bos ertussen. De grote weg in het midden blijft bestaan. Twee 
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visvijvers zijn nog aanwezig en mogelijk is de tweede ook zichtbaar op de Ferraris als 
moeras. De lange duinengordel met aansluitend het moeras bestaat nog evenals delen 
van de tweede duinenrij. De cultuurgronden naar Herentals toe bestaan hoofdzakelijk uit 
akkerland met hier en daar stukken bos en heide. Deze gronden sluiten aan op de 
vochtige weilanden en graslanden rondom de Vuyl Voort Beek. De wegenstructuur is 
hoofdzakelijk bewaard gebleven.  
 
Meir Cappel bestaat niet meer en de heidezone ten westen van de Troon is ingenomen 
door een uitgestrekt bosgebied dat naar Grobbendonk toe versnipperd is met 
heidepercelen. Hier is de eerste aanzet tot de bebossing met naaldhout reeds gegeven. 
Belangrijk is de aanwezigheid van cab. Zwarte Vos aan het kruispunt van wegen, dat op 
de Ferraris zichtbaar is als enkele perceeltjes. Rond 1850 bestond het landschap in 
kwestie voornamelijk uit uitgestrekte heidegebieden met in het westen percelen 
naaldbos en in het oosten loofbos, gras- of hooiland en een uitgestrekt moeras. Ten 
zuiden van de Troon lagen nog een aantal vijvers en moerassen en er strekte zich een 
opvallend langwerpige duin uit van zuidwest naar noordoost. In 1875 werd het grootste 
deel van het domein gekocht door een groothandelaar die nabij Meergoren het kasteel 
Het Goorhof met beukendreven in stervorm liet bouwen. In 1906 werd vlakbij de 
vroegere visvijver van de abdij Het Kalkhovenhof als jachtpaviljoen gebouwd en later 
uitgebreid.  
 
Op de topografische kaart van 1923 (toestand 1909, illustratie 2-1) wordt de noordelijke 
grens van het gebied gevormd door het Verbindingskanaal van de Maas tot de Schelde, 
met zwaaikommen en sluis ter hoogte van den Troon. Talrijke nieuwe wegen, waarvan 
een groot aantal dreven, doorkruisen het landschap. Eén der belangrijkste is de dreef 
van het oud sashuis (bij Pont N° 5) tot aan het kasteel van Hüger (later van de Namur). 
Deze monumentale beukendreef is nog steeds aanwezig in het huidige landschap, zij 
het met onderbreking ter hoogte van het Albertkanaal. Opvallend is de vijver genaamd 
‘Goorkens’ in het oosten. Ten (zuid)oosten hiervan lag weiland. Voornamelijk ten zuiden 
van den Troon lagen een aantal duinrestanten, terwijl ten zuidwesten van den Troon 
meer akkers en bebouwing te zien zijn. 
 
In 1934 openden Leopold III en Astrid het nieuwe, 50 meter brede Albertkanaal, dat nu 
de zuidelijke grens van het gebied vormt. Tijdens de werken aan dit kanaal bestond er 
een verbindingskanaaltje (werkkanaaltje) met het Kempisch Kanaal, waarvan nu nog 
restanten zichtbaar zijn nabij de oostelijke grens van het gebied. 
 
In 1951, na onteigening van de gronden, werd het gebied ingericht als militair domein 
voor de Britten (“de Britse basis”). Het kamp fungeerde vooral als NATO-opslagplaats 
voor brandstoffen. Er ontstond een infrastructuur van wegen in asfalt en beton, 
pijpleidingen, betonnen platforms voor olietanks, diepe vierkante blusputten, loodsen, 
magazijnen, stallen en (beperkte) huisvesting voor de militairen. Op het gedempt 
Kempisch Kanaal werd een spoorlijn naar Herentals en een brede betonbaan 
aangelegd.  
 
Naargelang de jaren vorderden kreeg het domein ook een aantal bijkomende 
bestemmingen: scoutskampen, jumping enz. Ondertussen verdwenen al een groot 
aantal gebouwen. Anderen raakten in onbruik en bijgevolg in verval. In 1998-1999 werd 
de spoorlijn afgebroken. 
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In 1992 werd het domein overgedragen van de Britten naar het ministerie van Defensie 
van de Belgische overheid. 
 
Illustratie 2-1: Kaart M.G.I. 1923 (bron: Meesters, 1994) 

 
 
 
Historisch-landschappelijke relicten en relictzones. 
De belangrijkste historisch-landschappelijke relictzones in het militaire domein zijn de 
priorijontginning van De Troon vlakbij de Kleine Nete, de restanten van de Sint-
Lambrechtsheide en de ‘Daulansche’ heide en de heideontginningen die hier 
plaatsvonden.  
 
Ontginningen 
De cultuurgronden van De troon lagen tussen een noordwest-zuidoost-georiënteerde 
weg en een lange zandduin, twee elementen die nog steeds zichtbaar zijn in het actuele 
landschap. Ook de indeling van het domein zelf is nog deels herkenbaar zoals blijkt uit 
de perceelsaanduiding op de kadasterkaarten. De gronden vlakbij de Nete, die toen nog 
haar oorspronkelijke loop volgde, waren aaneengesloten beemden die nu zijn omgezet 
in weiland. De huidige beemden vertonen nog een relatief gave perceelsstructuur met 
veel perceelsrandbegroeiingen in vergelijking tot wat we terugvinden op de historische 
kaart uit 1909. 
 
Vijvers 
De abdij van De Troon beschikte over een grote visvijver vlakbij de Zwarte Vos om de 
aanvoer van zoetwatervis te verzekeren. Deze vijver is nog steeds zichtbaar en heeft 
zijn oorspronkelijke vorm behouden.  
Bij de Goorkens is de ontginningsstructuur en vnl. het wegenpatroon nagenoeg volledig 
verdwenen (cf. MGI); nu is er enkel nog 'woeste grond' met opgaande begroeiing. Van 
het vroegere moeras en de latere vijver is enkel nog de vorm in de huidige percelen 
herkenbaar en herinneren de toponiemen nog aan de aanwezigheid van deze latere 
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zwemvijver. Ook een vijver in het zuiden van het domein is met de aanleg van het 
Albertkanaal verdwenen. 
 
Wegen 
Ook het wegenpatroon en een aantal dreven zijn mooi bewaard gebleven, vooral de 
grote wegen langs het domein van de Troon zijn grotendeels intact. De wegen- en 
bosstructuur zijn amper veranderd maar door de aanleg van het Albertkanaal is een 
deel van de oude wegen naar Meerhoeven en Wolfstee weliswaar afgesneden.  
 
Waterlopen 
Langsheen de Kleine Nete liggen verschillende oude meanders die verwijzen naar de 
oorspronkelijke loop van deze rivier.  
 
Bossen 
De Sint-Lambrechtsheide is grotendeels ingenomen door de militaire infrastructuur die 
hier werd ingeplant. Op de kaarten uit de 2de helft van de 19de eeuw (MGI, 1869-1870) 
zien we dat in het oostelijke gedeelte van het gebied en ook in het zuidwestelijke deel -
voormalige heide- werd gestart met het aanplanten van naaldhout. Enkel het Peertsbos 
is overgebleven. 
 
Landschappelijk gezien vormde het gebied rondom de Goorkens, zoals de naam zegt, 
een moerassig gebied. Op de Ferraris staat deze moerassige zone aangeduid en deze 
blijft zichtbaar op latere kaarten. Recent is dit volledig verdwenen; enkel één klein ven 
gaat nog terug op de Ferraris. Vlakbij ligt een deel van de tweede zandduin. Van de 
eerste zandduin zijn nog enkele stukjes zichtbaar. Slechts één van de vijvers van de 
Troon is bewaard gebleven. Ook onder de Hoeve Zwarte Vos is een waterplas nog 
steeds aanwezig. 
 
Conclusie 
Het landschap van de voormalige Britse Basis wordt in twee helften opgesplitst door de 
vroegere landbouwuitbating van de priorij Ten Troon. Dit middeleeuwse domein werd 
ingeplant op de betere, droge gronden langs de Kleine Nete en het areaal 
cultuurgronden strekte zich als een driehoek uit naar het zuiden toe. De priorij maakte 
dankbaar gebruik van de natuurlijke landschapselementen om haar bezittingen af te 
bakenen; zo werden de langwerpige zandduinen en de rivier zelf ingeschakeld als 
grenzen met als voornaamste doel een zo volledig mogelijk isolement te bekomen. 
Contact met de omliggende dorpen werd tot een minimum herleid door een zo volledig 
en gevarieerd mogelijk landbouwbedrijf te ontwikkelen dat de bewoners toestond in hun 
eigen levensonderhoud te voorzien. Nu nog herinnert het landschap aan de 
eeuwenlange aanwezigheid van de abdij en zijn ook buiten de grenzen van het 
landbouwdomein sporen te zien van vroegere landinrichting. De Troon had een groot 
deel van de heide ingepalmd maar werd aan weerszijden nog ingesloten door ‘woeste’ 
gronden die als buffer dienden tegen de kleine dorpen aan de randen van de 
heidevlakte. De aanleg van het Albertkanaal betekende een zware verstoring van de 
ondergrond waardoor een deel van de oude landschappelijke relicten verdwenen zijn.  
Voor de inplanting van de abdij kozen de bewoners van de Troon de beste gronden uit 
temidden van een moerassig gebied. De Romeinse vondsten en het artefact uit de 
Steentijden bevestigen het idee van vroege menselijke aanwezigheid waarbij de rivier 
ongetwijfeld centraal stond. Voor de oudste bewoningssporen moet vooral gekeken 
worden naar de door stuifzanden afgedekte podzolbodems, voor zover de kanaalaanleg 
en de militaire infrastructuur deze gebieden niet verstoord hebben. 
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Illustratie 2-2: Archeologische vondsten  
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2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer  

Bosbeheer (1979 - 1998) 
In 1963 werd er een overeenkomst gesloten met het vroegere Waters & Bossen (later 
afdeling Bos & Groen en nu ANB) om bepaalde bosbestanden (55 ha 38 a) binnen het 
oefenterrein te beheren. Op basis van de exploitatietabel van de periode 1979 -1998 
afdeling Bos & Groen en de bestandenkaart (zie bijlage 3) kunnen de volgende 
conclusies ivm beheer getrokken worden: 

• Er waren 38 bestanden afgebakend 
• Het merendeel van de bestanden heeft Grove den als hoofdboomsoort (22 

bestanden) 
• Naast Grove den waren er twee bestanden met Corsicaanse den als 

hoofdboomsoort en drie bestanden met Zeeden als hoofdboomsoort. 
• De negen loofhoutbestanden (eikenberkbos) werden beheerd als schaarhout 

(hakhout) (10 bestanden)  
• Eén bestand wordt aangeduid als gemengd loofhout. 
• De meeste naaldhoutbestanden werden aangeplant in 1910,1920,1930 en1945 
• De omloop was drie jaar voor de naaldhoutbestanden en 12 jaar voor de 

hakhoutbestanden. 
• Eindkappen waren niet voorzien. Er zijn nu dan ook geen jonge bestanden. 

 
Overig beheer (1979 -1998) 

• bestrijding Amerikaanse vogelkers 
 
Natuurherstelmaatregelen in kader van DANAH (2006 - 2008)  
Het LIFE-project DANAH beoogt het herstel van heide en vennen op militaire domeinen. 
Daartoe werden in de periode 2006-2008 op het militair domein van Grobbendonk een 
aantal éénmalige natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen zijn 
 

• Heideherstel en herstel van open landduinen: door gerichte kappingen werden 
de heide- en landduinvegetaties terug opengemaakt. Om uitbreiding van deze 
vegetaties en het herstel van open zandige stukken mogelijk te maken is 
hiervoor op verschillende plaatsen ook ontstronking en verwijdering van de 
strooisel- en humuslaag gebeurd. 

• Venherstel: het open waterkarakter van de verlande vennen is hersteld door ze 
te plaggen en uit te graven.  

• Exotenbeheer: bestrijding van Amerikaanse vogelkers.  

 
Op figuur 2-10 worden deze maatregelen weergeven. 
 
Regulier natuurbeheer in kader van DANAH (2006 -2008)  
De belangrijkste reguliere beheermaatregel in deze periode is het maaien van 
hooilanden. Figuur 2-10 geeft weer welke hooilanden gemaaid worden en welk 
maairegime er toegepast wordt. De meeste hooilanden worden twee maal per jaar 
gemaaid in de tweede helft van juni en de tweede helft van september. 
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Reliëf en geomorfologie 

(naar Meesters, 1994) 
De gemiddelde hoogteligging bedraagt 10 tot 12 m TAW, met plaatselijk stuifzandduinen 
en terreinophogingen (vb. taluds) tot 20 m TAW. Centraal in het gebied ligt een noord-
zuid georiënteerde zandrug.  
 

2.2.2 Bodem en geologie 

Bodem 
De informatie over het bodemtype wordt meestal afgeleid afkomstig van de bodemkaart. 
De belangrijkste kenmerken zijn textuur, drainageklasse en profielontwikkeling. Deze 
drie eigenschappen vormen de bodemserie. Het eerste teken staat voor textuur, het 
tweede voor drainage en het laatste voor profielontwikkeling. Op figuur 2-5 worden de 
kenmerken van de bodem in de omgeving van het studiegebied weergegeven.  
 
Er heeft echter nooit een systematische bodemkartering plaatsgehad op de voormalige 
Britse basis zodat deze zone niet ingekleurd is op de Bodemkaart van België. Voor de 
bodemkundige beschrijving van het domein is men bijgevolg aangewezen op het 
interpoleren van de gegevens van de omringende zones. Meesters combineert de 
Geologische Kaart van België uit 1896 met een landschappelijk verslag van L. Baeyens 
uit 1993, aangevuld met eigen grondboringen op het terrein. Deze boringen zijn 
aangeduid op figuur 2-5. De boorbeschrijvingen zijn toegevoegd in bijlage 4. 
 
Meesters (1994) beschreef op basis hiervan de volgende bodemtypes: 

• de (zeer) natte alluviale beekdalgronden van de Kleine Nete en bijlopen; deze 
zijn gelegen in het noordwesten; 

• de overwegend droge en matig droge landduinen; deze zijn overheersend; 
• het voorkomen van meerdere vennen en plassen, evenals aan de duinranden 

geëgaliseerde gedeelten en de (jonge) ontginningsgronden. 
 
De uiteenlopende natuurlijke draineringsklasse van zeer droog in de duinen tot uiterst 
nat in de vallei vormt een brede hydrosequentie waarbij de draineringsgradiënt de 
natuurlijke en de aangeplante bosbestanden (loof- en naaldhout) een ruime variabiliteit 
verschaft.  
 
In kader van een passende beoordeling (Aeolus, 2006) voor de uitbreiding van een 
grondwaterwinning voor de fabriek van LU zijn een 8 handmatige grondboringen 
uitgevoerd (figuur 2-5). De boorbeschrijvingen zijn toegevoegd in bijlage 4. Met 
uitzondering van de boringen LU-B1 en Boring 8 zijn alle boringen uitgevoerd in de 
zones waar ANB venherstel plant in het kader van LIFE-Danah. Deze 2 boringen zijn 
uitgevoerd in de zuidoosthoek van het militair domein van Grobbendonk. Het zijn de 
enige 2 boringen waar een lemige bijmenging werd vastgesteld zodat de bodemtextuur 
hier lemig zand of zandleem is. Op basis van de oxidoreductieverschijnselen kunnen 
beide bodems omschreven worden als nat. In 6 van de 10 boringen is de bodemtextuur 
nagenoeg uitsluitend zand, maar is er een variatie in drainageklasse van matig nat (d) 
tot zeer nat (f). In het geval van boring LU-B5 stond het grondwaterpeil nabij het 
maaiveld en bestond de eerste 50 cm van het profiel uit veen. Bij 2 boringen werd de 
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bodem getypeerd als een veenbodem. Het betreft boring LU-B8 waarbij een pakket 
werd aangeboord van ruim 1,80 m dik en Boring 3 waarbij het profiel bestond uit veen 
met en bijmenging van zand. Dit zijn uiterst natte bodems. 
 
Geologie  
(naar Meesters, 1994) 
Het gebied van het militair domein van Grobbendonk maakt met de Zanden van 
Vorselaar deel uit van de Kempen van Kasterlee en valt samen met de erosievlakte van 
de Kleine Nete. Het geologische substraat bestaat uit kleihoudende, zandige 
sedimenten die behoren tot de Zanden van Antwerpen en van Diest. Hierop ligt een 
uitgestrekte Laatglaciale duinengordel die glauconiet- en ijzerhoudend is en dus rijker 
bodemmateriaal bevat dan andere sub-Atlantische duinen. Het tertiaire Diestiaan wordt 
na een plaatselijke laag basisgrind afgedekt door het Poederliaan, dat rijk is aan klei- en 
leemlenzen. Dichter bij de Nete gebeurt dit door het Holoceen alluvium en de duinen. 
Tijdens het Pleistoceen werden al deze afzettingen bedekt met dekzanden. De huidige 
duinengordels zijn stuifzanden. 
 
Hydrologie en hydrografie 
De perimeter ligt binnen de vallei van de Grote Nete. De hydrografie is echter sterk 
antropogeen bepaald. onder meer door de aanleg van het Kempisch kanaal in het 
noorden en van het Albertkanaal in het zuiden. Nadien werd het Kempisch kanaal terug 
gedempt. De grootste waterloop binnen de perimeter is de gracht die gelegen is langs 
de noordelijke baan van het militair domein van Grobbendonk.  
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bodemgebruik  

Figuur 2-6 geeft het bodemgebruik weer op basis van de Biologische Waarderingskaart 
(BWK). Voor de natuurherstelwerken van DANAH bestond het grootste deel van het 
domein uit bos (voornamelijk naaldhout). Grasland en zones met heide en vennen 
nemen ook een belangrijk deel in. 
 

2.3.2 Bestandskaart 

Als basis voor de bosbestanden wordt de bestandenkaart van het voormalige Bos & 
Groen gebruikt. Beheereenheden worden in een later stadium van het beheerplan 
afgebakend. Op figuur 3-2 wordt de bestandenkaart getoond. 
 

2.3.3 Beschrijving van de vegetatie en de actuele natuurtypes  

Historische gegevens - vaatplanten 
De vegetatie in het militaire domein werd geïnventariseerd in 1992-1992 (bron: 
Meesters, 1994) door de Nationale Plantentuin en door natuurvereniging de IJsvogel in 
1990. De resulterende soortenlijst is te vinden in bijlage 5. 
 
Actualisatie BWK in kader van het beheerplan 
 
rodelijstsoorten planten 
In tabel 2-1 wordt een overzicht gegeven van de rodelijstsoorten onder de vaatplanten 
die aangetroffen werden. Deze gegevens zijn opgevraagd bij de Floradatabank. In totaal 
werden 6 soorten met status zeldzaam, 7 soorten met status kwetsbaar en 11 soorten 
met status achteruitgaand aangetroffen.  
 
Tabel 2-1: Rodelijstsoorten van de hogere planten die voorkomen in het gebied (Van Landuyt, 2006) 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Blauwe knoop Succisa pratensis Moench achteruitgaand 

Bochtig havikskruid Hieracium maculatum Schrank zeldzaam 

Buntgras Corynephorus canescens (L.) Beauv. achteruitgaand 

Eenjarige hardbloem Scleranthus annuus L. achteruitgaand 

Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata (L.) Soó kwetsbaar 

Gewone dophei Erica tetralix L. achteruitgaand 

Grasklokje Campanula rotundifolia L. achteruitgaand 

Groot streepzaad Crepis biennis L. achteruitgaand 

Hondsviooltje Viola canina L. kwetsbaar 

Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae L. kwetsbaar 

Kleine veenbes Vaccinium oxycoccos L. zeldzaam 

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe L. kwetsbaar 

Kruipwilg Salix repens L. achteruitgaand 

Muizenoor Hieracium pilosella L. achteruitgaand 

Pijpbloem Aristolochia clematitis L. zeldzaam 

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia L. kwetsbaar 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Ruige scheefkelk Arabis hirsuta (L.) Scop. zeldzaam 

Schaafstro Equisetum hyemale L. zeldzaam 

Struikhei Calluna vulgaris (L.) Hull achteruitgaand 

Tormentil Potentilla erecta (L.) Räuschel achteruitgaand 

Valse kamille Anthemis arvensis L. kwetsbaar 

Veenpluis Eriophorum angustifolium Honck. kwetsbaar 

Wilde gagel Myrica gale L. achteruitgaand 

Wilde ridderspoor Consolida regalis S.F. Gray zeldzaam 

 
 
Mossen en korstmossen 
Het militair domein van Grobbendonk werd een eerste keer op mossen geïnventariseerd 
in 1988 door de Vlaamse Werkgroep Bryologie (Arts 1990). De soortenlijst wordt 
weergegeven in bijlage 6. Een tweede uitgebreide kartering kwam er in 1997-1998 
(Slembrouck & Tetsch). In totaal werden 36 soorten levermossen en 161 soorten 
bladmossen waargenomen. 28 daarvan staan op de Rode Lijst. Het domein is vooral 
van belang voor een aantal typische soorten van oligotrofe vennen, zure zanden en 
vochtige heide. De cementbetonnen - en zelfs de asfaltbetonnen - stalplaatsen van de 
voormalige Britse basis hebben een belangrijke bryologische waarde.  
 
Ook korstmossen of lichenen (de Meulder, 1998) werden in de periode 1997-1998 
onderzocht. Een lijst van waargenomen korstmossen is opgenomen in bijlage 6. Binnen 
de groep van de korstmossen is vooral het voorkomen van meerdere soorten van het 
genus Cladonia binnen de groep van de struikvormige korstmossen van belang. Zij 
werden vooral op de heide op de oude landduin (C5.35.32) gevonden, een plaats, die 
voor blad- en levermossen , zoals uit de lijst blijkt, een hoge kwaliteit bezit. In totaal 
werden er 23 soorten waargenomen, wat neerkomt op meer dan 50 percent van het 
totaal dat in Nederland bekend is.  
 

2.3.4 Fauna 

Binnen de perimeter zijn weinig specifieke faunagegevens bekend. Voor de meeste 
soortengroepen zijn er inventarisatiegegevens van verschillende databanken 
opgevraagd op niveau van kilometerhokken. Voor verschillende soortengroepen is in 
2008 een faunakartering uitgevoerd in kader van dit beheerplan door Maarten Jacobs. 
De verschillende routes en staalnamepunten worden weergegeven op figuur 2-11. 
 
Voor soortengroepen waarvoor Rode lijsten bestaan, is de rodelijstcategorie 
toegevoegd. Door de huidige verspreiding van een planten- of diersoort, zoals vogels, 
zoogdieren, of dagvlinders te vergelijken met vroeger dan kunnen we al deze soorten 
opdelen in een aantal categorieën. Op basis van zorgvuldig afgewogen criteria kunnen 
biologen alle soorten van een groep rangschikken in een Rode Lijst met 8 categorieën:  

• verdwenen uit Vlaanderen 
• met verdwijnen bedreigd 
• bedreigd 
• kwetsbaar 
• zeldzaam 
• achteruitgaand 
• onvoldoende gekend 
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• momenteel niet bedreigd 
 
De soorten die gerangschikt zijn in de drie categorieën “met verdwijnen bedreigd”, 
“bedreigd” en “kwetsbaar” noemen we rodelijstsoorten. 
 
Libellen – databankgegevens 
In tabel 2-2 worden de waarnemingen van de libellendatabank (Gomphus, 
waarnemingen vóór 2008) opgelijst. Er werden voor 2008 geen rodelijstsoorten 
geregistreerd. 
 
Tabel 2-2: Geregistreerde waarnemingen van libellen in het gebied vóór 2008 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella Momenteel niet bedreigd 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea Momenteel niet bedreigd 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum Momenteel niet bedreigd 

Breedscheenjuffer Platycnemis pennipes Momenteel niet bedreigd 

Bruine winterjuffer Sympecma fusca Momenteel niet bedreigd 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum Momenteel niet bedreigd 

Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum Momenteel niet bedreigd 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum Momenteel niet bedreigd 

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa Momenteel niet bedreigd 

Lantaarntje Ischnura elegans Momenteel niet bedreigd 

Metaalglanslibel Somatochlora metallica Momenteel niet bedreigd 

Paardenbijter Aeshna mixta Momenteel niet bedreigd 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens Momenteel niet bedreigd 

Zwarte heidelibel Sympetrum danae Momenteel niet bedreigd 

 
Libellen – veldinventarisatie in 2008 in kader van beheerplan 
Langsheen de routes werden in 2008 29 soorten libellen waargenomen waaronder 6 
rodelijstsoorten. De waargenomen soorten zijn weergegeven in tabel 2-3. Het verschil 
tusen de databankgegevens (Gomphus) en de gegevens van de veldinventarisaite is 
enerzijds te wijten aan de ouderdom van de databankgegevens. Anderzijds is de 
huidige veldinventarisatie op een systematische en grondige manier uitgevoerd 
waardoor een vollediger overzicht wordt bekomen. 
 
Tabel 2-3: Aantal waarnemingen per telroute van libellensoorten tijdens de veldinventarisatie in 2008  

Aantal individuen 

per soort 

 

Route 

 Eind 

totaal Rode Lijstcategorie 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella       2   3   2 7 momenteel niet bedreigd 

Bandheidelibel 

Sympetrum 

pedemontanum        1  1 momenteel niet bedreigd 

Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens       1   1 kwetsbaar 

Beekrombout Gomphus vulgatissimus    1   1   2 bedreigd 

Breedscheenjuffer Platycnemis pennipes 1  1 1 1 2 1 1 8 momenteel niet bedreigd 

Blauwe 

glazenmaker Aeshna cyanea 1     1   2 momenteel niet bedreigd 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum       3  1 4 momenteel niet bedreigd 
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Aantal individuen 

per soort 

 

Route 

 Eind 

totaal Rode Lijstcategorie 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum     1  2  2 5 momenteel niet bedreigd 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum       4 1 1 6 momenteel niet bedreigd 

Gewone 

pantserjuffer Lestes sponsa       4  3 7 momenteel niet bedreigd 

Grote keizerlibel Anax imperator 1   2  4 2 2 11 momenteel niet bedreigd 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas       1   1 momenteel niet bedreigd 

Houtpantserjuffer Lestes viridis       1  1 2 momenteel niet bedreigd 

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum       1  1 2 momenteel niet bedreigd 

Koraaljuffer Ceriagrion tenellum       1  1 2 zeldzaam 

Lantaarntje Ischnura elegans       3  1 4 momenteel niet bedreigd 

Paardenbijter Aeshna mixta   1    1   2 momenteel niet bedreigd 

Platbuik Libellula depressa 1   2 1 2  1 7 momenteel niet bedreigd 

Tangpantserjuffer Lestes dryas       3  1 4 kwetsbaar 

Tengere grasjuffer Ischnura pumilio       2   2 momenteel niet bedreigd 

Tengere 

pantserjuffer Lestes virens       2  1 3 zeldzaam 

Venglazenmaker Aeshna juncea         1 1 kwetsbaar 

Viervlek Libellula quadrimaculata 1     4  2 7 momenteel niet bedreigd 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula       1   1 momenteel niet bedreigd 

Vuurlibel Crocothemis erythraea       1   1 momenteel niet bedreigd 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum       1  1 2 momenteel niet bedreigd 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens     1  1   2 momenteel niet bedreigd 

Zwarte heidelibel Sympetrum danae   1    2 1 2 6 momenteel niet bedreigd 

Eindtotaal  5 2 2 9 2 52 6 26 104  

aantal soorten  5 2 2 6 2 26 4 19   

aantal RL-soorten  0 0 1 0 0 5 0 4   

 
De meeste soorten en ook rodelijstsoorten werden waargenomen langsheen de routes 6 
en 8. Dit is niet verwonderlijk daar dit de enige routes zijn langsheen vennen. De 
rodelijstsoorten worden hieronder kort besproken. 
 
Van de Beekrombout werden twee exemplaren waargenomen (illustratie 2-3). De 
Beekrombout plant zich niet voort binnen het studiegebied. De waargenomen individuen 
komen vrijwel zeker vanuit de naast het studiegebied lopende Aa. Hier bevindt zich de 
waarschijnlijk grootste populatie van Vlaanderen. 
 
Van de Beekoeverlibel werd één mannetje waargenomen. De soort komt in Vlaanderen 
bijna uitsluitend voor in de oostelijke Kempen. De dichtst bijzijnde bekende populatie 
bevindt zich in de regio Mol-Postel-Balen. Tijdens een inventarisatie van de wegbermen 
in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, afdeling AMINABEL werd 
er in 2005 al een mannetje waargenomen in Herentals (Jacobs M. en Cortens J.). 
Mogelijk breidt de soort haar areaal uit naar het westen. 
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Illustratie 2-3 : Beekrombout (Jacobs M.) 

 

 
Tangpantserjuffer en Tengere pantserjuffer zijn beide soorten van voedselarme waters. 
De Tangpantserjuffer verkiest begroeide, ondiepe delen van zonnig gelegen plassen in 
bos. De Tengere pantserjuffer verkiest sterk met russen en zeggen begroeide wateren. 
Beide soorten zijn in Vlaanderen vrijwel beperkt tot de Kempen. 
 
Illustratie 2-4: Tangpantserjuffer (links) en Tengere pantserjuffer (rechts) (Jacobs M.) 
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De Koraaljuffer is zeldzaam in Vlaanderen en is er beperkt tot de Kempen. 
Het is een soort van voedselarme vennen en hoogveen. 
 
Illustratie 2-5: Koraaljuffer (Jacobs M.)  

 
 
Sprinkhanen - databank 
Tabel 2-4 geeft de sprinkhanensoorten weer die werden aangetroffen in het UTM hok 
waarin het militair domein van Grobbendonk gelegen is. De meeste waarnemingen 
dateren echter van 1988 en werden opgevraagd uit de sprinkhanendatabank van het 
INBO. Twee rodelijstsoorten komen voor: Snortikker en Veldkrekel. Het verschil tusen 
de databankgegevens en de gegevens van de veldinventarisaite is enerzijds te wijten 
aan de ouderdom van de databankgegevens. Anderzijds is de huidige veldinventarisatie 
op een systematische en grondige manier uitgevoerd waardoor een vollediger overzicht 
wordt bekomen. 
 
Tabel 2-4: Waargenomen sprinkhanen in het gebied (bron: INBO) 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rodelijstcategorie 

Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus Momenteel niet bedreigd 

Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus Momenteel niet bedreigd 

Snortikker Chorthippus mollis Kwetsbaar 

Veldkrekel Gryllus campestris Zeldzaam 

Zeggedoorntje Tetrix subulata Momenteel niet bedreigd 

 
Sprinkhanen – veldinventarisatie in 2008 in kader van het beheerplan 
In totaal werden er 14 soorten sprinkhanen waargenomen tijdens de veldinventarisatie 
waaronder 4 rodelijstsoorten. 
 
Tabel 2-5: Waargenomen sprinkhanen tijdens de veldinventarisatie 

Aantal individuen per soort 

 

route 

 Eind 

totaal Rodelijstcategorie 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus 3 1 2 2 3 3   1 15 momenteel niet bedreigd 

Gewoon doorntje Tetrix undulata 2 1       3 momenteel niet bedreigd 

Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis   1   1 1 2  5 momenteel niet bedreigd 

Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima 1 1  1 2  1  6 momenteel niet bedreigd 

Knopsprietje 

Myrmeleotettix 

maculatus 4  1 4 4   1 14 momenteel niet bedreigd 
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Aantal individuen per soort 

 

route 

 Eind 

totaal Rodelijstcategorie 

Krasser Chorthippus parallelus 4 2 3  4 4 3 1 21 momenteel niet bedreigd 

Kustsprinkhaan 

Chorthippus 

albomarginatus        2  2 Zeldzaam 

Ratelaar Chorthippus biguttulus 2   1  2  1 6 momenteel niet bedreigd 

Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata 4  2 2 3  1 1 13 momenteel niet bedreigd 

Snortikker Chorthippus mollis 2  2 2 2 1  1 10 Kwetsbaar 

Struiksprinkhaan 

Leptophyes 

punctatissima 1        1 Zeldzaam 

Wekkertje Omocestus viridulus       1   1 Kwetsbaar 

Zeggedoorntje Tetrix subulata   1       1 momenteel niet bedreigd 

Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor        1  1 momenteel niet bedreigd 

Eindtotaal  23 7 10 12 19 12 10 6 99  

Totaal aantal soorten  9 6 5 6 7 6 6 6   

aantal RL-soorten  2 0 1 1 1 2 1 1   

 
Waarnemingen van Struiksprinkhanen berusten meestal op toevallige waarnemingen of 
klop- en sleepvangsten. Auditief is deze soort niet te inventariseren tenzij met een 
batdetector. Waarschijnlijk is de soort meer verspreid dan momenteel gedacht. 
 
In de voorlopige Rode Lijst van de sprinkhanen en krekels van België (2000) waren er 
nog geen waarnemingen van de Kustsprinkhaan uit de provincie Antwerpen gekend. 
Sindsdien is de soort op tal van locaties aangetroffen. Deze soort is dus zeker minder 
zeldzaam dan in 2000 aangenomen. 
 
De Snortikker komt in België bijna uitsluitend voor in de Kempen. Het is een soort van 
schrale, ijl begroeide en droge biotopen. In het studiegebied werd de soort op alle 
geschikte locaties aangetroffen. 
 
Van het Wekkertje werd maar één zingend mannetje waargenomen op de rand van een 
kapvlakte met een vochtige pijpestrootjes-vegetatie. Intensief zoeken op latere data 
leverde geen enkele waarneming meer op. In Vlaanderen komt het Wekkertje bijna 
uitsluitend voor in Limburg en het oosten van de provincie Antwerpen.  
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Illustratie 2-6: Wekkertje (boven) en Snortikker (onder) (M. Jacobs) 

 

 

 
Vlinders – databank 
In tabel 2-6 worden de gegevens getoond die opgevraagd zijn uit de databank van het 
INBO. Hier komen geen rodelijstsoorten in voor. 
 
Tabel 2-6: Gegevens uit de dagvlinder databank (INBO, 2008) 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Bont zandoogje Pararge aegeria Momenteel niet bedreigd 

Bruin zandoogje Maniola jurtina Momenteel niet bedreigd 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Momenteel niet bedreigd 

Dagpauwoog Inachis io Momenteel niet bedreigd 

Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris Momenteel niet bedreigd 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Momenteel niet bedreigd 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus Momenteel niet bedreigd 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus Momenteel niet bedreigd 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas Momenteel niet bedreigd 

Landkaartje Araschnia levana Momenteel niet bedreigd 

 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Grobbendonk  81802101/R/873173/Mech 
Eindrapport 30 2 december 2009 

 

 
Vlinders - veldinventarisatie in 2008 in kader van het beheerplan 
Er werden maar 16 soorten dagvlinders, waaronder geen enkele rodelijstsoort 
waargenomen langsheen de gelopen routes. 2008 was een erg slecht vliegjaar voor 
dagvlinders in Vlaanderen. 
 
Tabel 2-7: Waargenomen sprinkhanen tijdens de veldinventarisatie 

Aantal ind. per soort  route 

Eind 

totaal Rodelijstcategorie 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

Atalanta Vanessa atalanta 1       1       2 momenteel niet bedreigd 

Boomblauwtje Celastrina argiolus 1 1 1 1 1 2  1 8 momenteel niet bedreigd 

Bruin zandoogje Maniola jurtina 3 1 2 1 3  2 2 14 momenteel niet bedreigd 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni    1   2 1  4 momenteel niet bedreigd 

Distelvlinder Vanessa cardui        1  1 momenteel niet bedreigd 

Eikepage Neozephyrus quercus 2        2 momenteel niet bedreigd 

Groot dikkopje Ochlodes venata 1  2  3 1 1  8 momenteel niet bedreigd 

Groot koolwitje Pieris brassicae 1    1    2 momenteel niet bedreigd 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 2    4 2  1 9 momenteel niet bedreigd 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus      2   1 3 momenteel niet bedreigd 

Klein geaderd witje Pieris napi        1 1 2 momenteel niet bedreigd 

Klein koolwitje Pieris rapae 1        1 momenteel niet bedreigd 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 4  2 3 2  2 1 14 momenteel niet bedreigd 

Koevinkje Aphantopus hyperantus 2  2  2 1   7 momenteel niet bedreigd 

Landkaartje Araschnia levana 1        1 momenteel niet bedreigd 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus 1 1 1 1 1   1 6 momenteel niet bedreigd 

Eindtotaal  20 3 11 6 20 8 8 8 84  

Totaal aantal soorten  12 3 7 4 10 5 6 7   

 
Toch werden er enkele soorten zoals Hooibeestje, Kleine vuurvlinder en Icarusblauwtje 
waargenomen die de laatste jaren sterk lijken af te nemen en indicatief zijn voor schrale, 
ijle en grazige vegetaties. De meeste soorten dagvlinders werden waargenomen 
langsheen route 1 (12 soorten), 5 (10 soorten) en een gedeelde derde plaats voor route 
3 en 8 (7 soorten). 
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Illustratie 2-7: Hooibeestje (Jacobs M.)  

 
 
Broedvogels – Broedvogeldatabank 
De broedvogelinventarisatiedatabank van het INBO is bevraagd. In totaal werden 57 
soorten broedvogels waargenomen in het gebied in de vier km - hokken waarin het 
militair domein van Grobbendonk gelegen is (tabel 2-8). De meeste hiervan zijn 
algemene soorten. Elf soorten staan op de Rode Lijst.  
 
Tabel 2-8: Waargenomen broedvogels in het gebied (bron: INBO) 

Nederlanse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Boerenzwaluw Hirundo rustica Achteruitgaand 

Boomklever Sitta europaea Momenteel niet bedreigd 

Boomkruiper Certhia brachydactyla Momenteel niet bedreigd 

Boompieper Anthus trivialis Bedreigd 

Braamsluiper Sylvia curruca Momenteel niet bedreigd 

Buizerd Buteo buteo Momenteel niet bedreigd 

Ekster Pica pica Momenteel niet bedreigd 

Fazant Phasianus colchicus Niet inheemse broedvogel 

Fitis Phylloscopus trochillus Momenteel niet bedreigd 

Gaai Garrulus glandarius Momenteel niet bedreigd 

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus Kwetsbaar 

Gierzwaluw Apus apus Momenteel niet bedreigd 

Goudhaan Regulus regulus Momenteel niet bedreigd 

Grasmus Sylvia communis Momenteel niet bedreigd 

Groene specht Picus viridis Momenteel niet bedreigd 

Groenling Carduelis chloris Momenteel niet bedreigd 

Grote bonte specht Dendrocopos major Momenteel niet bedreigd 

Grote lijster Turdus viscivorus Momenteel niet bedreigd 

Heggenmus Prunella modularis Momenteel niet bedreigd 

Houtduif Columba palumbus Momenteel niet bedreigd 

Huismus Passer domesticus Achteruitgaand 

Kauw Corvus monedula Momenteel niet bedreigd 
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Nederlanse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Kievit Vanellus vanellus Momenteel niet bedreigd 

Kleine plevier Charadrius dubius Momenteel niet bedreigd 

Kneu Carduelis cannabina Achteruitgaand 

Koekoek Cuculus canorus Achteruitgaand 

Koolmees Parus major Momenteel niet bedreigd 

Kuifmees Parus cristatus Momenteel niet bedreigd 

Matkop Parus montanus Kwetsbaar 

Merel Turdus merula Momenteel niet bedreigd 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos Kwetsbaar 

Pimpelmees Parus caeruleus Momenteel niet bedreigd 

Ringmus Passer montanus Achteruitgaand 

Roodborst Erithacus rubecula Momenteel niet bedreigd 

Roodborsttapuit Saxicola torquata Momenteel niet bedreigd 

Holenduif Columba oenas Momenteel niet bedreigd 

Wilde eend Anas platyrhynchos Momenteel niet bedreigd 

Grauwe gans Anser anser Momenteel niet bedreigd 

Sperwer Accipiter nisus Momenteel niet bedreigd 

Spreeuw Sturnus vulgaris Momenteel niet bedreigd 

Steenuil Athene noctua Momenteel niet bedreigd 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita Momenteel niet bedreigd 

Torenvalk Falco tinnunculus Momenteel niet bedreigd 

Tuinfluiter Sylvia borin Momenteel niet bedreigd 

Turkse tortel Streptopelia decaocto Momenteel niet bedreigd 

Veldleeuwerik Alauda arvensis Kwetsbaar 

Vink Fringilla coelebs Momenteel niet bedreigd 

Waterhoen Gallinula chloropus Momenteel niet bedreigd 

Wielewaal Oriolus oriolus Bedreigd 

Wilde eend Anas platyrhynchos Momenteel niet bedreigd 

Winterkoning Troglodytes troglodytes Momenteel niet bedreigd 

Witte kwikstaart Motacilla alba Momenteel niet bedreigd 

Zanglijster Turdus philomelos Momenteel niet bedreigd 

Zwarte kraai Corvus corone Momenteel niet bedreigd 

Zwarte mees Parus ater Momenteel niet bedreigd 

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros Momenteel niet bedreigd 

Zwartkop Sylvia atricapilla Momenteel niet bedreigd 

 
Broedvogels – veldinventarisatie 2008 in kader van het beheerplan 
 
Op 8 en 14 juni 2008 werden respectievelijk van 5.30u tot 11.00u en van 5.30u tot 
11.30u de broedvogels geïnventariseerd door het gebied zo vlakdekkend mogelijk te 
doorkruisen. Op 23 juni 2008 werd een avondinventarisatie uitgevoerd van 19.00u tot 
22.30u en dit vooral gericht om de aan- of afwezigheid van nachtzwaluw vast te stellen. 
In totaal werd van 39 soorten één of meer broedterritoria vastgesteld. De waarnemingen 
van de broedvogels zijn weergegeven op figuur 2-12. De codes op deze figuur verwijzen 
naar de codes in bijlage 9. 
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Tabel 2-9: Waargenomen broedvogels tijdens de veldinventarisatie 

Minder algemene broedvogels 

rodelijstsoorten (op kaart) 

Wetenschappelijke 

naam Territoria Rode Lijstcategorie 

Groene specht Picus viridis 2 momenteel niet bedreigd 

Boomklever Sitta europaea 9 momenteel niet bedreigd 

Boompieper Anthus trivialis 7 bedreigd 

Zwarte specht Dryocopus martius 2 momenteel niet bedreigd 

Grote lijster Turdus viscivorus 3 momenteel niet bedreigd 

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 3 kwetsbaar 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos 1 kwetsbaar 

Wielewaal Oriolus oriolus 2 bedreigd 

Koekoek Cuculus canorus 1 achteruitgaand 

Ijsvogel Alcedo atthis 1 momenteel niet bedreigd 

Buizerd Buteo buteo 1 momenteel niet bedreigd 

Havik Accipiter gentilis 1 momenteel niet bedreigd 

Waterhoen Gallinula chloropus 2 momenteel niet bedreigd 

Kuifmees Parus cristatus 5 momenteel niet bedreigd 

Witte kwikstaart Motacilla alba 1 momenteel niet bedreigd 

Wintertaling Anas crecca 1 momenteel niet bedreigd 

Algemene soorten 

Pimpelmees Parus caeruleus   

Zwarte kraai Corvus corone corone   

Tjif-tjaf Phylloscopus collybita   

Roodborst Erithacus rubecula   

Vink Fringilla coelebs   

Winterkoning Troglodytes troglodytes   

Wilde eend Anas platyrhynchos   

Grote bonte specht Picoides major   

Zwartkop Sylvia atricapilla   

Tuinfluiter Sylvia borin   

Boomkruiper Certhia brachydactyla   

Ekster Pica pica   

Heggemus Prunella modularis   

Vlaamse gaai Garrulus glandarius   

Merel Turdus merula   

Koolmees Parus major   

Fitis Phylloscopus trochilus   

Holenduif Columba oenas   

Zanglijster Turdus philomelos   

Fazant Serinus serinus   

Goudhaan Parus palustris   

Zwarte mees Parus ater   

Houtduif Columba palumbus   

 
Van vier minder algemene soorten werden nog éénmalige waarnemingen, of 
waarnemingen buiten het broedseizoen gedaan die toch op een broedgeval binnen of 
net buiten het studiegebied kunnen wijzen. Het betreft: 

• Boomvalk (broedvogel in Heiken, mond. med. Eddy Vercammen) 
• Matkop 
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• Kleine bonte specht 
• Grote gele kwikstaart (broedvogel omgeving zuiveringsstation Herentals, mond. 

med. Eddy Vercammen) 
 
Omdat de vergunning voor het betreden van het militair domein van Grobbendonk pas 
werd afgeleverd op 21 mei 2008 werden mogelijk enkele soorten waaronder Matkop en 
Kleine bonte specht gemist of onderschat. De rodelijstsoorten worden hieronder kort 
besproken: 
 
De Boompieper staat sinds 2004 op de Rode Lijst in de categorie bedreigd. De Vlaamse 
broedvogelatlas laat zien dat de soort nog goede populaties heeft in de Kempen en hier 
vooral in de heidegebieden en militaire domeinen. In de rest van Vlaanderen is de soort 
erg schaars geworden. De laatste 3 decennia is de soort in Vlaanderen minstens met 
70% afgenomen. In de Kempense heidegebieden gaat het in vergelijking met de rest 
van Vlaanderen vrij goed met de soort. Er werden 7 territoria vastgesteld, verspreid over 
het terrein maar vooral langs de randen tegen het Albertkanaal en het kwartier de 
Troon. 
 
De Wielewaal is een nog vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen die in alle provincies 
voorkomt. De huidige populatie wordt geschat op 1100-1400. In de jaren ‘60 werd de 
populatie nog op 5000 geschat. Sinds de jaren ‘70 is het aantal broedparen sterk 
gedaald. Binnen het studiegebied werden 2 broedterritoria vastgesteld. 
 
De Gekraagde roodstaart is een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen. Vooral in de 
Kempen is de soort goed vertegenwoordigd. Toch is er sinds de jaren ‘60 een 
geleidelijke afname waar te nemen. De soort staat nu dan ook op de Vlaamse Rode Lijst 
als kwetsbaar. In Vlaanderen broedt 80% van de Gekraagde roodstaarten in open 
naald- en loofbossen op de zandgronden van de Kempen en zandig Vlaanderen. In het 
studiegebied werden 3 zangposten genoteerd. 
 
De Nachtegaal is net als de Wielewaal nog een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen. 
De huidige populatie wordt geschat op 1250-1800. Sinds de jaren ‘70 is de Nachtegaal 
gestaag afgenomen. De voorbije 30 jaar is naar schatting 40-50% van de populatie 
verdwenen in Vlaanderen. Er werd één broedterritorium vastgesteld in het studiegebied. 
 
Soorten die mogelijk te verwachten waren maar niet werden vastgesteld zijn 
boomleeuwerik en nachtzwaluw. Waarschijnlijk is de oppervlakte geschikt biotoop 
momenteel nog te klein.  
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Zoogdieren 
Voor zoogdieren zijn er geen recente gegevens voorhanden. Meesters (1994) vermeldt 
het voorkomen de soorten opgelijst in tabel 2-10. Er worden geen rodelijstsoorten 
vermeld. 
 
Tabel 2-10: Zoogdieren in het gebied (Meesters, 1994) 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Ree Capreolus capreolus Momenteel niet bedreigd 

Vos Vulpes vulpes Momenteel niet bedreigd 

Haas Lepus europaeus Momenteel niet bedreigd 

Konijn Oryctolagus cuniculus Momenteel niet bedreigd 

Hermelijn Mustela erminea Momenteel niet bedreigd 

Wezel Mustela nivalis Momenteel niet bedreigd 

Bunzing Putorius putorius Momenteel niet bedreigd 

 
Amfibieën en reptielen – historische gegevens 
Meesters (1994) vermeldt het voorkomen van de soorten opgelijst in tabel 2-11. 
 
Tabel 2-11: Amfibieën en reptielen in gebied (Meesters, 1994) 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Gewone pad Bufo bufo Momenteel niet bedreigd 

Levendbarende hagedis Lacerta vivipara Zeldzaam 

Heikikker Rana arvalis Zeldzaam 

Groene kikker Rana esculenta synklepton Momenteel niet bedreigd 

Bruine kikker Rana temporaria Momenteel niet bedreigd 

Alpenwatersalamander Triturus alpestris Momenteel niet bedreigd 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris Momenteel niet bedreigd 

 
De Heikikker heeft een voorkeur voor gebieden met een hoge grondwaterstand en is 
een typische bewoner van laagveengebieden. In Vlaanderen is de heikikker gebonden 
aan de voedselarme milieus van de Kempen waar hij voedselarme (oligotrofe) tot matig 
voedselrijke (mesotrofe) vennen, beekjes en andere waterpartijen als 
voortplantingsplaats gebruikt. 
 
Heikikkers komen niet voor in Wallonië en worden in Vlaanderen enkel in de provincies 
Antwerpen en Limburg gevonden en de verspreiding is er bovendien lokaal en enigszins 
gefragmenteerd (illustratie 2-8). De soort bezet uitsluitend de grotere heide- en 
laagveengebieden of in relicten ervan. De soort is recent niet meer waargenomen op het 
militair domein van Grobbendonk. 
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Illustratie 2-8: Voorkomen van de Heikikker in Vlaanderen (bron: Hyla) 

 
 
 
Amfibieën – Veldinventarisatie in 2008 in kader van het beheerplan 
Eind mei 2008 werden 15 amfibieënfuiken uitgezet in de verschillende vennen, de vijver 
en de oude Netemeander. Dezelfde locaties werden ook met een net bemonsterd. Alle 
21 intacte bluswaterputten werden met een net bemonsterd omdat hierin geen fuiken 
konden geplaatst worden. Een beschrijving van de verschillende vennen en 
bluswaterputten wordt gegeven in bijlage 7. Op figuur 2-11 wordt de ligging van de 
verschillende bluswaterputten weergegeven. 
 
In de bluswaterputten werden in totaal 109 adulte salamanders verdeeld over drie 
soorten gevangen. 
 
Tabel 2-12: Amfibieën waarnemingen in de blusputten 

blusput 

Alpenwater- 

salamander 

Kleine  

watersalamander 

Vinpoot- 

salamander 

Eind 

totaal 

aantal 

soorten 

 Triturus alpestris T. vulgaris T. helveticus   

1 3 0 0 3 1 

2 2 6 2 10 3 

3 5 5 2 12 3 

4 0 0 0 0 0 

5 2 0 4 6 2 

6 0 0 0 0 0 

7 1 1 2 4 3 

8 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 
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blusput 

Alpenwater- 

salamander 

Kleine  

watersalamander 

Vinpoot- 

salamander 

Eind 

totaal 

aantal 

soorten 

10 0 0 0 0 0 

11 2 0 0 2 1 

12 0 0 4 4 1 

13 0 0 1 1 1 

14 2 7 14 23 3 

15 1 0 0 1 1 

16 2 0 1 3 2 

17 0 0 0 0 0 

18 4 0 5 9 2 

19 15 3 9 27 3 

20 0 0 2 2 1 

21 0 0 2 2 1 

 
In de oude Netemeander en de vijver werden geen salamanders gevangen. Voor de 
vijver is dit vrijwel zeker te wijten aan het zeer talrijk voorkomen van Zonnebaars en 
voor de oude Netemeander waarschijnlijk omdat deze pas terug opgeschoond was en 
het water erg ondiep (10 cm) was. In de vennen werden in totaal 16 adulte salamanders 
gevangen verdeeld over 2 soorten. 
 
Tabel 2-13: Amfibieënwaarnemingen in de vennen 

Nr ven Nederlandse naam 

Wetenschappelijke 

naam Aantal Vangstmethode 

1 Vinpootsalamander Triturus helveticus 1 vr, 1 m net 

2 niets    fuiken 

3 Vinpootsalamander Triturus helveticus 1 vr fuiken 

3 Alpenwatersalamander Triturus alpestris 1 m fuiken 

3 Vinpootsalamander Triturus helveticus 1 vr net 

4 Vinpootsalamander Triturus helveticus 1 m, 3 vr fuiken 

4 Alpenwatersalamander Triturus alpestris 1 vr fuiken 

5 Vinpootsalamander Triturus helveticus 1 m, 1 vr fuiken 

6 Vinpootsalamander Triturus helveticus 2 vr, 1 m fuiken 

6 Alpenwatersalamander Triturus alpestris 1 vr fuiken 

7 niet bemonsterd      

 
Opvallend is dat de Kleine watersalamander talrijk (22 exemplaren) werd gevangen in 
enkele bluswaterputten maar geen enkel exemplaar in de vennen. Dit is vrijwel zeker te 
wijten aan een iets hogere pH in de bluswaterbakken door de bufferende werking van 
kalk die vrijkomt uit de betonnen constructie. Ook opvallend is het hoge aantal 
salamanderlarven van het voorbije jaar (2007). Normaal verlaten salamanderlarven nog 
hetzelfde jaar het water om op het land te overwinteren. In verschillende 
bluswaterputten en ook in enkele vennen werden echter vrij veel larven van het vorige 
jaar aangetroffen. Dit fenomeen wordt neotenie genoemd en wordt bepaald door 
ongunstige omgevingsfactoren zoals watertemperatuur, voedsel, larvendichtheid, 
chemische samenstelling van het water. 
 
Reptielen – Veldinventarisatie in 2008 in kader van het beheerplan 
Er werden twee soorten reptielen waargenomen, nl. Hazelworm en Levendbarende 
hagedis. Beide soorten staan als zeldzaam op de Vlaamse Rode Lijst. 
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De Hazelworm is een moeilijk te inventariseren soort. Er werden meer dan 20 
waarnemingen gedaan Het merendeel hiervan (+20 exemplaren) werd waargenomen 
door de kraanmannen van de firma Heylen bvba die de plagwerken binnen het DANAH-
project uitvoeren. Zij meldden dat ze de soort lokaal talrijk en meestal met enkele bij 
elkaar aantroffen tijdens het afplaggen. Waarschijnlijk liggen de werkelijke aantallen vele 
malen hoger omdat het waarnemen van een Hazelworm vanuit een kraan en tussen 
afgegraven materiaal in een kraanbak eerder toevalstreffers zijn. Er werd ook één 
exemplaar waargenomen onder de takken van een oude heidestruik, op dezelfde locatie 
werd ook een vervelling gevonden en een zonnend exemplaar op een maaiselhoop 
waargenomen. 
 
De Levendbarende hagedis werd verspreid in lage aantallen over het gebied 
waargenomen op de droge, open zones.  
 
Illustratie 2-9: Hazelworm en Levendbarende hagedis (Jacobs M.) 

  

 
 
Bodemvalonderzoek 
Op 22 april 2008 werden 7 bodemvalreeksen geplaatst. Eind mei 2008 werd een 8ste 
bodemvalreeks geplaatst. De verschillende stations worden beschreven in tabel 2-14. In 
bijlage 8 is een fotoreportage van de verschillende stations opgenomen. Elke reeks 
bestond uit 3 vallen die gemiddeld 5 m uit elkaar geplaatst werden. Over de vallen stond 
een metalen rooster ter bescherming en een plexiglazen dakje tegen regen. De vallen 
waren deels gevuld met een formoloplossing ter fixatie van de gevangen dieren. De 
vallen werden tweewekelijks geleegd en bleven operationeel tot eind oktober. Uit de 
vangsten werden de loopkevers, spinnen en mieren gedetermineerd. De locatie van de 
bodemvallen is weergegeven op figuur 2-11. 
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Tabel 2-14: Beschrijving van de verschillende bodemvalstations. 

Station 

nr 

Omschrijving 

 1: Nat, schraal grasland met veel Gewoon reukgras, Tormentil, Veldrus en verspreid varens species en enkele 

gevlekte orchissen. 

 2: Oever en rand van ven 2. 1 val op pas afgeplagde oever en twee vallen in vochtige pijpestrootjesvegetatie. 

 3: Erg natte, deels kwelgevoede ruigte met Grote wederik, Bosbies, Hennegras. 

 4: Matig vochtig tot droog schraal grasland met o.a. Gevlekte orchis. 

 5: Voor het DANAH-project de enige grote open duin met grote plekken open zand, spaarzaam begroeide plekken 

met vooral Buntgras en mossen. Dit alles omgeven door grove dennenbestanden. Tijdens het DANAH-project en 

de bodemvalbemonstering werd het bos in de wijde omgeving rond deze open duin gekapt en het strooisel 

afgeplagd. Hierdoor is de oppervlakte biotoop vergelijkbaar met deze locatie vele malen vergroot. Eventuele 

relictpopulaties die op deze duin nog aanwezig zijn zouden zich zo kunnen uitbreiden. 

 6: De vallen van station 6 staan in grofkorrelig zand dat waarschijnlijk opgespoten is tijdens werken aan het 

Albertkanaal. Er zijn heel wat open en ijlbegroeide plekken met o.a. Zandzegge, Klein tasjeskruid, Schapezuring 

en oude Struikheidepollen. Andere stukken zijn dan weer dicht begroeid met vooral Zandzegge. 

 7: De vallen van station 7 werden geplaatst in een open plek in een vochtig loofbos op de rand van een periodieke 

plas-draszone. Het bos bestaat vnl. uit elzen en zomereiken en kan best getypeerd worden als gedegradeerd 

elzenbroek. Ontwatering door tal van grachten en sterk wisselende waterstanden zijn de oorzaak van de 

degradatie. 

 8: Eind mei werd beslist om nog een extra station bij te plaatsen op de scheiding tussen de trainingsarea (het 

studiegebied) en de actieve militaire zone. Door het veelvuldig maaien en niet of nauwelijks bemesten heeft er zich 

rondom veel opslagloodsen een erg schrale en korte buntgrasvegetatie ontwikkeld. Het is te verwachten dat in 

deze vegetatie heel wat zeldzame ongewervelden voorkomen. Omdat deze vegetaties buiten het studiegebied 

liggen en het niet toegelaten is werd ervoor gekozen om zo dicht mogelijk bij deze vegetaties in een kleine strook 

vergelijkbare schrale vegetatie binnen het studiegebied een extra station te plaatsen. Zo kunnen we toch te weten 

komen welke relictpopulaties van zeldzame bodembewonende ongewervelden er nog aanwezig zijn. Dit is 

interessant om weten omdat vele hectaren schrale vegetaties werden hersteld tijdens het DANAH-project. 

 
 
Resultaten bodemvalonderzoek - Loopkevers 
Aanvullend werden op vier locaties in het voorjaar van 2008 nog bijkomende 
handvangsten gedaan. Tot en met 5 september 2008 werden 3223 loopkevers 
gevangen en gedetermineerd verdeeld over 76 soorten. Hiertussen 20 rodelijstsoorten 
waarvan 4 soorten kwetsbaar, 15 soorten zeldzaam en 1 soort achteruitgaand. 
 
Tabel 2-15: Gevangen loopkevers van het bodemvalonderzoek (HV = handvangst 

 RL Som van aantal station           

  soort 1 2 3 4 5 6 7 8 HV1 HV2 HV3 HV4 Eindtot. 

1 RL Acupalpus brunnipes       1   1             2 

2  Acupalpus consputus     1         1 

3  Acupalpus dubius 7  1 1   1   7   17 

4  Acupalpus flavicollis    1       7   8 

5  Acupalpus parvulus    1       6   7 

6  Agonum assimilis        5      5 

7  Agonum fuliginosum   2 8    23   2  9 44 

8 RL Agonum gracile           2 9  11 

9  Agonum obscurus     1   14     1 16 
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 RL Som van aantal station           

10  Agonum sexpunctatum    1 1         2 

11 RL Agonum versutum            1  1 

12  Agonum viduum    1          1 

13  Amara aenea       3  11 3    17 

14 RL Amara bifrons          1    1 

15  Amara communis 5 2  2  5  4     18 

16 RL Amara equestris       1  3     4 

17  Amara lunicollis 41   7  2  5 1    56 

18  Amara ovata       10       10 

19  Amara plebeja 1   1         2 

20 RL Amara tibialis         1     1 

21  Anisodactylus binotatus 4 3 7 3  1       18 

22  Badister lacertosus 1     1       2 

23 RL Bembidion doris            3  3 

24  Bembidion lampros 1            1 

25  Bradycellus harpalinus           1   1 

26 RL Calathus cinctus          4    4 

27  Calathus erratus      31   46 2    79 

28  Calathus fuscipes      12   37 1    50 

29  Calathus melanocephalus       5  4     9 

30  Carabus granulatus 2 4 110 15   281      412 

31  Carabus nemoralis 10   3 1 1 9 2     26 

32  Carabus problematicus 2 1 2 1 2  7 4     19 

33 RL Cicindela hybrida      362        362 

34  Clivina fossor 8  4 27   16      55 

35  Cychrus caraboides    1 1   9      11 

36  Dromius linearis           1   1 

37  Dyschirius globosus 1  2 1   1      5 

38  Elaphrus cupreus   1 2    4      7 

39 RL Epaphius secalis        1      1 

40  Harpalus affinis      1 1       2 

41 RL Harpalus anxius      1   2 4    7 

42 RL Harpalus attenuatus     1 1   4     6 

43 RL Harpalus autumnalis      18   1     19 

44 RL Harpalus griseus      5   1     6 

45  Harpalus latus 4   8  1 20 13     46 

46  Harpalus rubripes     1  2       3 

47 RL Harpalus rufipalpis      1 1  2     4 

48 RL Harpalus smaragdinus      5   12     17 

49 RL Harpalus solitaris         7     7 

50  Harpalus tardus      1 4 1 10 1    17 

51  Leistus ferrugineus          1    1 

52  Loricera pilicornis 1 21 12 20  1 63     1 119 

53 RL Masoreus wetterhali       23  1     24 

54  Nebria brevicollis 3 2 1    1     1 8 

55  Nebria salina      7        7 

56  Notiophilus aquaticus     1  1  2 1    5 

57  Notiophilus biguttatum        4      4 

58  Notiophilus palustris 2 10 1 2   2  1    18 
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 RL Som van aantal station           

59  Oodes helopiodes   1 11 4         16 

60  Pterostichus anthracinus    1          1 

61  Pterostichus diligens   1 8 1   6   5 2 1 24 

62 RL Pterostichus lepidus      9 1  37 1    48 

63  Pterostichus minor   12 18 1   8   4 2 1 46 

64  Pterostichus niger 2 3 13 2  1 135      156 

65  Pterostichus nigrita    1    1      2 

66  Pterostichus oblongopunctatus 1   1   114      116 

67  Pterostichus rhaeticus   50 52 15   232    1 1 351 

68  Pterostichus strenuus        29      29 

69  Pterostichus vernalis 2  5 27  1       35 

70  Pterostichus versicolor 230   510    11     751 

71  Stenolophus mixtus   1     4   1 1  7 

72  Stomis pumicatus    1    1      2 

73  Syntomus foveatus      1 8  13 2    24 

74  Syntomus truncatellus       1       1 

75  Tachyta nana          2    2 

76  Trechus obtusus         1 1    2 

  Eindtotaal 328 114 265 660 458 76 992 234 26 36 19 15 3223 

  Totaal aantal soorten 20 15 25 29 16 23 27 25 15 10 7 7  

  Aantal RL-soorten 0 0 0 3 8 5 1 11 4 1 3 0  

 
De meeste rodelijstsoorten werden gevangen in de stations 8 (11) en 5 (8). 
 
De 5 talrijkst gevangen soorten zijn: 

• Pterostichus versicolor 
• Carabus granulatus 
• Cicindela hybrida 
• Pterostichus nigrita 
• Pterostichus Niger 

 
Het is duidelijk dat er nog een erg interessante loopkeverfauna aanwezig is op het 
militair domein van Grobbendonk en dit meerbepaald op de open, droge, zanderige 
plekken met Buntgras, verspreid staande Struikhei, korstmossen (station 8); open zand 
met o.a. erg ijl Buntgras (station 5); grof opgespoten zand met kale plekken en 
Zandzegge (station 6). 
Ook het trilveentje in ven 1 en de vegetatie in ven twee herbergen nog enkele 
interessante soorten van oligotrofe biotopen. 
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Illustratie 2-10: Enkele foto’s van waargenomen soorten loopkevers 

  
Calathus cinctus Harpalus smaragdinus 

 

  
Harpalus autumnalis Masoreus wetterhali 

 

  
Pterostichus lepidus Harpalus attenuatus 
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Resultaten bodemvalonderzoek - Spinnen 
 
De gevangen spinnen wachten nog op identificatie. 
 
Illustratie 2-11: Foto’s van waterspin en mijnspin 

  
waterspin mijnspin 

 
Resultaten bodemvalonderzoek - mieren 
 
De gevangen mieren wachten nog op identificatie. 
 
Illustratie 2-12: Foto van Bloedrode roofmier 
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Bespreking andere ongewervelden  
 
Waarnemingen van bijen, graafwespen, goudwespen, dazen, roofvliegen worden in een 
volgend rapport besproken. Hiervan moeten nog een aantal verzamelde exemplaren 
gedetermineerd worden. 
 
Illustratie 2-13: Enkele foto’s van waargenomen soorten ongewervelden 

  
Bijenwolf met honingbij als prooi Hedychrum rutilans, nestparasiet bij bijenwolf 
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2.4 Huidig militair gebruik en toegankelijkheid 

Op het oefenterrein van het militair domein van Grobbendonk vinden nog diverse 
militaire activiteiten plaats. Daarnaast worden voor diverse activiteiten binnen het militair 
domein van Grobbendonk concessies verleend aan derden. Er worden zowel 
kortlopende als langlopende concessies verleend. In tabel 2-16 wordt een overzicht 
gegeven van deze militaire activiteiten en concessies. Het militair domein van 
Grobbendonk is één van de domeinen waar jeugdbewegingen kunnen bivakkeren. De 
vijf bivakkeerterreinen worden weergegeven op figuur 3-4. Op het terrein is ook een 
mountainbikeparcours aanwezig, het wordt door militairen voor dagelijkse oefeningen en 
een beperkt aantal keren per jaar voor evenementen gebruikt.  
 
Het domein is niet vrij toegankelijk. Voor iedere betreding door derden moet een 
toelating aangevraagd worden aan de militaire overheid (29 Bn Log). 
 
Tabel 2-16: Overzicht van de belangrijkste concessies en activiteiten anno 2008 

Activiteit Tijdstip/ Frequentie  Plaats 

Militaire activiteiten  

MTB-parcours gans jaar Defensie  

militair gebruik van bivakterreinen gans jaar Defensie  

testen van voertuigen gans jaar Defensie  

Jogging gans jaar Defensie  

Miliaire oriëntatielopen gans jaar Defensie  

Vergunning/ Concessie  

Paardrijden Gans jaar  Enkel op verharde wegen 

Jacht – verdelging van wild Gans jaar   

Jumping April – mei A. Verlooy  

MTB-wedstrijden gans jaar prive-verenigingen  

bivakerende jeugdverenigingen 

Kampeerzone rond Alice Springs (gebouw 

en omliggende kampeerzones) 

vooral lente/zomer jeugdverenigingen  

allerlei joggings, oriëntatielopen, 

fietshappenings e.a. 

Gans jaar prive-verenigingen 

defensie 

 

Wandelingen Gans jaar   

Beheer hooilanden gans jaar ANB  

Beheer bosbestanden gans jaar, uitz. 

 tijdens schoontijd 

ANB  

beheer hooilanden in concessie bij Verlooy gans jaar A. Verlooy  

 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Grobbendonk  81802101/R/873173/Mech 
Eindrapport 46 2 december 2009 

 

 
2.5 Opbrengsten en diensten 

Geen gegevens beschikbaar. 
 
 
FIGUREN 
Figuur 2-1: Ferrariskaart 
Figuur 2-2: Vandermaelenkaart 
Figuur 2-3: Geologische kaart 
Figuur 2-4: Topografie en reliëf 
Figuur 2-5: Bodemkaart 
Figuur 2-6: Bodemgebruikkaart 
Figuur 2-7: BWK: waardering 
Figuur 2-8: BWK: codes 
Figuur 2-9: Update BWK 
Figuur 2-10: Natuurbeheer anno 2008 
Figuur 2-11: Staalnamepunten en routes faunakartering 
Figuur 2-12: Waarnemingspunten broedvogels en reptielen 
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3 DOELSTELLINGEN 

3.1 Globale doelstellingen 

3.1.1 Doelstellingen uit het richtplan 

Het oefenterrein van het militair domein van Grobbendonk kent momenteel drie 
doelstellingen:  

1. Militair gebruik Het wordt gebruikt als oefenterrein voor Denfensie. Militairen 
van Kwartier Den Troon sporten er in kleine aantallen en het hele jaar door 
(jogging, oriëntatieloop en moutainbiking). Defensie organiseert ook interne 
evenementen met een groter deelnemeraantal en er is occasioneel militair 
gebruik. 

2. Publieke concessies Het domein is niet vrij toegankelijk voor het publiek maar 
Defensie verleent gecontroleerde toestemming (concessies) aan burgers om het 
oefenterrein te gebruiken. Een aantal graslanden met de aangrenzende 
bosbestanden worden vooral in de zomermaanden gebruikt als bivak- en 
speelterrein door jeugdverenigingen. Vooraf aangeduide rutes over wegen, 
paden en grasvelden worden gebruikt voor sportevenementen met een groot 
deelnemeraantal (sporters en publiek). Dit gebruik door burgers is erg belangrijk 
voor de uitstraling van Defensie. 

3. Natuur en landschap Buiten de wegen, de gebouwen en de afsluiting rondom, 
worden de bos- en natuurterreinen beheerd in functie van fauna, flora en 
landschap. Daarbij wordt onderkent dat de ecologische en landschappelijke 
waarden variëren doorheen het oefenterrein tussen erg hoog en redelijk. 

 
Zonering van gebruik 
Een gedetailleerd overzicht van de militaire en recreatieve activiteiten wordt gegeven 
onder paragraaf 3.6. Om het gebruik af te stemmen op de ecologische doelstellingen 
wordt in diezelfde paragraaf een zonering in tijd en ruimte voor recreatieve activiteiten 
weergegeven.  
 
Natuur 
Het bestaande richtplan (zie figuur 3-1) geeft in grote lijnen de natuurdoeltypes weer die 
op het oefenterrein worden nagestreefd. Op grote schaal zijn er vier doeltypes 
aangeduid: 

1. Open landduinen met pioniersbegroeiing en heide 
2. Halfopen landschap met heide, landduinen, vennen en hooilanden 
3. Droog bos en nat bos met open plekken 
4. Open heidelandschap met landduinen en vennen 

Deze natuurdoeltypes worden in dit hoofdstuk 3 verder verfijnd tot op niveau van 
bestand of beheereenheid. 
 

3.1.2 Natuurrichtplan 

Het oefenterrein ligt in het deelgebied “MD Grobbendonk-Vuilvoort” van het 
natuurrichtplan (NRP) “Heuvelrug benedenstrooms”. Dit natuurrichtplan vormt de basis 
voor het afbakenen van ecologische doelstellingen in dit beheerplan. Het NRP wordt 
uitgebreid beschreven in 1.6.2. en in bijlage 11. 
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3.1.3 Habitatrichtlijngebied en Instandhoudingsdoelstellingen  

Naast het richtplan en het NRP zijn ook de instandshoudingsdoelstellingen van de voor 
Europa aangemelde habitats (Natura 2000) een belangrijk sturend element van het 
beheer. Het militair domein Grobbendonk ligt in SBZ-H ‘Valleigebied van de Kleine Nete 
met aangrenzende brongebieden, moerassen en heiden’ (zie 1.6.1). Het beheer moet 
gericht zijn op de goede staat van instandhouding van de habitats. Op dit moment zijn 
enkel de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) afgebakend (BVR oktober 
2009). De gebiedsspecifieke instandhoudingdoelstellingen (S-IHD) voor het 
habitatrichtlijngebied waar het oefenterrein van Grobbendonk in gelegen is, zijn worden 
in de loop van 2010 opgesteld.  
 

3.1.4 Cultuurhistorische en landschapselementen 

Op het domein komen een aantal cultuurhistorische relicten voor: dreven, oude 
perceelsafbakeningen en antropogene reliëfelementen die behouden of hersteld 
worden. Dit geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan moet ook de landschappelijke 
waarden die beschermd worden via het beschermingsbesluit vrijwaren. Er is geen 
militaire infrastructuur aanwezig die omwille van erfgoedwaarde wordt beschermd. 
 

3.1.5 Connectiviteit en patroonbeheer 

Extern 
Landschapsecologisch heeft de relatie met de noordelijk gelegen Vallei van de Kleine 
Nete en het stuifduincomplex Heiken aan de overkant van de vallei nog grote potenties. 
Er gebeuren aan de noordrand van het oefenterrein daarom geen ingrepen die deze 
relatie kunnen doen aftakelen. Mogelijkheden voor herstel van deze relatie worden in 
overleg met de terreinbeheerders van het aangrenzende gebied zo veel mogelijk 
waargenomen. Daarom wordt overal waar mogelijk de aansluiting van schrale open 
vegetaties en bossen aan beide zijden van de noordelijke afsluiting versterkt. 
 
Intern 
Waar mogelijk worden open verbindingen voorzien tussen open plekken met hoge 
ecologische waarde. Ook de gradiënten tussen natte en droge terreindelen binnen of 
buiten bos worden waar mogelijk vloeiend en natuurlijk ontwikkeld. 
 

3.2 Knelpunten 

3.2.1 Externe knelpunten 

Atmosferische stikstofdepostie 
In Vlaanderen is de atmosferische stikstofdepositie afnemend maar nog steeds hoog. 
Dit zorgt ervoor dat plagplekken snel dichtgroeien en dat bedreigde, 
hooggespecialiseerde plantensoorten van voedselarme bos- en heidevegetaties 
verdwijnen. Dergelijke omstandigheden geven vaak aanleiding tot vergrassing met 
Pijpenstrootje of Bochtige smele en in het beste geval tot een monotone, soortenarme 
vegetatie van Struikhei of Gewone dophei. 
 
Extreme ophoping van ammonium in de bodem kan voorkomen na plaggen. Deze 
ammoniumophoping duurt meestal anderhalf tot twee jaar en is aangetroffen in zowel 
natte als droge heide (de Graaf et al., 1998; Dorland, 2004 in Dorland et al, 2005). 
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Gedurende de periode met hoge ammoniumconcentraties is de bodemchemie weinig 
geschikt voor kieming en zeker niet voor definitieve vestiging van bedreigde 
plantensoorten uit soortenrijke natte heischrale milieus, terwijl de meer algemene 
soorten zoals Bochtige smele, Pijpenstrootje, Struikhei en Gewone dophei hiervan 
profiteren. Het gevolg is een soortenarme (natte) heidevegetatie waarin vrijwel alle 
doelsoorten ontbreken. Bekalking of het verhogen van de toestroom van zwak tot matig 
gebufferd lokaal kwelwater kan een belangrijke aanvulling van plaggen zijn om de 
vestiging van doelsoorten te verhogen. 
 

3.2.2 Lokale knelpunten 

Recreatief gebruik 
Zoals uit paragraaf 3.6 blijkt, kan recreatief gebruik de ecologische draagkracht lokaal 
en tijdelijk overschrijden.  
 
Verdroging  
Zowel de waterwinning van de fabriek “De Beukelaer” als van PIDPA verlagen de 
grondwatertafel. Daarnaast kan het drainagestelsel op het militair domein een daling 
van de grondwatertafel veroorzaken. Dit vormt een knelpunt voor de 
grondwaterafhankelijke natuurtypes, zowel voor bossen als voor heideterreinen met 
vennen. De drainage binnen het oefenterrein dient maximaal rekening te houden met de 
natuurdoelstellingen, maar het militaire en recreatieve gebruik – onder andere van 
wegen – mag niet onmogelijk worden. 
 
Exoten en agressieve soorten 
Amerikaanse eik komt veelvuldig voor in de boomlaag, maar toch vooral in het zuiden 
van de centrale zone. De intrinsieke biodiversiteit (aantal soortgebonden organismen) is 
laag voor Amerikaanse eik. Het strooisel breekt traag af en werkt verzurend. Bovendien 
zijn de bladeren groot en vormen een fysieke afdekking van de bodem in de herfst (bv. 
weinig kansen voor mossen). Het is een schaduwboomsoort zodat op armere 
standplaatsen geen kruidlaag kan overleven. De Amerikaanse eik heeft een sterke 
concurrentiekracht in alle leeftijdsstadia ten opzichte van de inheemse soorten op de 
armere standplaatsen, uitgezonderd Beuk. Amerikaanse eik is in staat tot massale 
uitzaaiing, zij het vooral in de kroonprojectie waarbij de zaailingen kunnen overleven 
terwijl inheemse soorten dit niet kunnen. De soort heeft ook een sterk opslagvermogen 
vanuit stobben. Zaailingen worden wel graag gegeten door ree waarna ze meestal niet 
meer uitlopen. 
 
Amerikaanse vogelkers komt algemeen voor in vrijwel alle bosbestanden. In sommige 
bestanden domineert hij de struiklaag. Deze uitheemse loofboom is begin deze eeuw in 
België ingevoerd als strooiselverbeterende soort in de onderetage van 
naaldaanplantingen op de arme zandgronden. Deze soort heeft echter zo’n explosieve 
groeikracht ontwikkeld dat ze alle inheemse struiksoorten verdringt. Bij dunningen van 
de naaldbestanden in 2007-2008 werd de struiklaag van Amerikaanse vogelkers 
afgezet. Er is echter massale opslag van zaailingen over grote oppervlakte. Deze zal 
systematisch worden aangepakt in de komende jaren (4.1.13). 
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3.3 Ecologische doelstellingen  

3.3.1 Natuurstreefbeelden  

Volgende streefbeelden vormen een invulling van het richtplan en het natuurrichtplan op 
niveau van beheerseenheden (bestanden). 
 
Spontaan evoluerend inheems droog bos: droog eikenberkenbos 
De doelstelling spontaan evoluerend inheems bos neemt de grootste oppervlakte in. Het 
beheer bestaat er de eerste jaren uit de verdere bestrijding van exoten, vooral 
Amerikaanse vogelkers (geen zaadbronnen meer, oppervlakte zaailingen en struiken 
erg beperkt) en Amerikaanse eik (geen bedreiging voor waardevolle habitats). Na deze 
periode is integraal beheer met een minimale beheerinspanning aan de orde. 
Veiligheidskap rond boswegen is de enige beheermaatregel na het verwijderen van de 
exoten. Mettertijd wordt een gelaagd bos verwacht met een struiklaag en voldoende 
oude bomen en spontaan dood hout. 
Overeenkomstig Europees habitattype: 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met 
Quercus robur op zandvlakten. 
 
Inheems droog bos met veiligheidsbeheer: droog eikenberkenbos 
Dit doeltype is gelijkaardig aan het vorige type. Dit bostype bevindt zich echter in de 
centrale recreatieve zone. Omwille van de recreatie (bivakerende jeugd) is een 
spontaan evoluerend bos niet mogelijk maar moet er ingegrepen worden om gevaarlijke 
bomen te verwijderen. Veiligheidsbeheer wordt uitgevoerd in alle bestanden met deze 
doelstelling.  
 
Gemengd bos met Grove den en soorten van eikenberkenbos 
In de dennenbestanden binnen het oefenterrein wordt gekozen voor een geleidelijke 
omvorming naar gemengde bestanden met Grove den en loofsoorten van droge 
eikenberkenbossen. Toch moet op het einde van de beheerplanperiode het aandel 
inheemse loofbomen in het grondvlak gemiddeld boven de 25% liggen. Naast Grove 
den wordt ook Zeeden behouden in dit gemengde bos als cultuurhistorisch relict van 
stuifzandbebossing. 
 
Spontaan evoluerend nat inheems bos: Nat Elzenbroekbos en Wilgenbos. 
In afvoerloze depressies met stagnerend water is nat Elzenbroekbos of Wilgenbroekbos 
het doeltype binnen de bossfeer. Dit natuurtype kan op een aantal locaties ontwikkelen 
binnen het militair domein. Het beheer moet er vooral voor zorgen dat de 
waterhuishouding van het gebied behouden blijft en er geen daling van de 
grondwatertafel optreedt. 
Overeenkomstig Europees habitattype: 91E0 - Alluviale bossen met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior. 
 
Inheems droog bos met hakhoutbeheer 
Om cultuurhistorische redenen en omwille van ecologische meerwaarde worden binnen 
en langs de ontginningsblokken van twee verdwenen boerderijen inheemse loofbomen 
in hakhoutbeheer genomen (zie 4.1.22).  
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Ijl bos met schrale vegetatie 
Mantel-zoomvegetaties worden niet aangeduid op de beheerdoelenkaart. De grenzen 
tussen niet-bos en bos worden genomen zoals ze nu op de doelenkaart staan (situatie 
gecreëerd door DANAH-beheerwerken en vroeger beheer). In de plaats van mantel-
zoomvegetaties wordt een halfopen ecologische situatie met struikbegroeiing, 
vrijstaande bomen en heideachtige, lage vegetatie op de volgende manier ingevuld: 

• tijdens de komende beheerplanperiode zal door dunningen in de 
dennenbestanden, en door exotenbestrijding tijdelijk en plaatselijk een zeer 
open bosbeeld ontstaan, 

• in het oosten wordt de overgangssituatie tussen heideterrein en berkenbos 
bevroren (bestand 4u, zie illustratie 3-1), 

• in het westelijke, boomrijke heideterrein (bestand 1x) wordt een cyclisch 
dunningsbeheer ingesteld in de breed uitgegroeide zomereiken, berken, 
dennen. Hier moet het dichtgroeien vermeden worden, zonder de noodzaak van 
grootschalige eenmalige kappingen. 

 
Illustratie 3-1: Creatie van een strurctuurrijke open overgang tussen bos en open ruimte 

 
 

heischraal grasland met 
verspreid berken

duin berkenbosdroge heide heischraal grasland met 
verspreid berken

duin berkenbosdroge heide

 

 
Overeenkomstig Europees habitattype: vleksgewijze mozaïek van 9190, 4030 en 2330. 
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Natte hooilanden van (matig) voedselarme gronden: veldrusschraalland en 
vochtig heischraal grasland 
De doelenkaart laat zien waar deze natuurtypes nagestreefd worden. De beoogde 
graslanden worden hier aangeduid als natte hooilanden van (matig) voedselarme 
gronden: veldrusschraalgraslanden, heischrale graslanden en dotterbloemgraslanden. 
Het exacte onderscheid tussen heischrale graslanden, dotterbloemgraslanden en 
veldrusschraalgraslanden is een discussie die nog lopende is onder vegetatiekundigen. 
In dit beheerplan wordt de meest gangbare indeling (Schaminée et al, 1995; 
Zwaenepoel et al., 2002; Janlink et al., 1995) gevolgd. De natte hooilanden van het 
oefenterrein van het militaire domein Grobbendonk kunnen verder geduid worden als 
Veldrusschraalland (klasse der matig voedselrijke graslanden) of heischrale graslanden. 
Deze associaties omvatten weinig of niet bemeste, één tot twee maal per jaar gemaaide 
hooilandgemeenschappen op natte, humeuze tot venige zandgrond of veengrond. In 
vergelijking met het blauwgrasland zijn ze gebonden aan meer wisselvochtige, 
voedselrijkere en zuurdere condities. De Veldrusassociatie bevat geen exclusieve 
kensoorten, maar wordt getypeerd door de kencombinatie Klein glidkruid-Veldrus. Het 
actueel best ontwikkelde veldruschraalland bevindt zich op de vroegere bivakplaats 
Welkenhuysen. 
 
Overeenkomstige Europese habitattypes:  
6230 - Nardus graslanden en 6410 - Veldrusgraslanden 
 
 
Stuifzandbegroeiingen van landduinen, droog grasland op zandgrond en droge 
heide 
Deze drie natuurtypes worden als één doeltype aangeduid op de doelenkaart van het 
beheerplan gezien ze vaak op kleine schaal naast elkaar voorkomen en niet te 
onderscheiden zijn op de schaal van beheereenheden. Ook een aantal wegbermen 
wordt beheerd in functie van schrale vegetaties. Kenmerkend voor deze natuurtypes zijn 
droge standplaatsen. De vegetaties worden nauwelijks of niet beïnvloed door 
grondwater.  
 

• Stuifzandbegroeiingen van landduinen 
Op de centrale landduinen binnen het gebied worden zeer open vegetaties beoogd met 
veel zandige stukken en hun bijhorende fauna. Voldoende dynamiek en verstoring van 
de bodem moet ervoor zorgen dat de landduinen open blijven en er geen successie 
naar heide of verbossing optreedt. De beoogde vegetatie behoort tot het 
Buntgrasverbond dat bestaat uit een schaarse vegetatie van slechts enkele grassen en 
kruiden, die bij ouder worden geleidelijk aan meer gesloten kan raken met mossen en 
korstmossen. Het substraat bestaat uit voedselarm, leemarm en humusarm zand. De 
ecologische waarde van dergelijke vegetaties bestaat in hoge mate uit de typische 
entomofauna die eraan gebonden is. Indien er ook bomen aanwezig zijn, is een 
dergelijk natuurtype ook interessant voor broedvogels als Boomleeuwerik, Boompieper 
en Nachtzwaluw. 
 
Overeenkomstig Europees habitattypes:  
2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 
en in mindere mate 2310 – Psammofiele heide met Calluna en Genista 
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• Droog grasland op zandgrond 
Dit doeltype behoort tot het Dwerghaververbond. Dit vegetatietype is typisch voor droge, 
zure tot neutrale zandgronden, die minder stuiven en iets vochtiger en humeuzer zijn 
dan deze van het Buntgrasverbond. Het type komt optimaal voor onder 
schapenbegrazing, hoewel ze ook door betreding, konijnenbegrazing, begrazing door 
pony’s en gazonbeheer onderhouden kunnen worden. Eenjarigen maken een belangrijk 
deel uit van de vegetatie, maar in graslanden met meerjarige soorten kunnen begrazing, 
graafwerk van mestkevers en dergelijke voor voldoende micro-variatie zorgen zodat ook 
hierin het Dwerghaververbond aan zijn trekken komt. Droge graslanden op zandgrond 
zijn soortenrijker en iets voedselrijker dan de landduinvegetaties. 
Ze komen in het uiterste westen van het gebied en onder de hoogspanningslijn voor. 
Korstmossen (Cladonia soorten), Zandzegge, Gewoon struisgras en Klein Tasjeskruid 
zijn typische soorten. 
 
Overeenkomstig Europees habitattype: 2330 - Open grasland met Corynephorus- en 
Agrostissoorten op landduinen en beperkt 6230 - Soortenrijke heischrale graslanden 
 

• Droge heide met Struikhei 
Droge heide onderscheidt zich door zijn structuur van de andere droge vegetaties. 
Dwergstruikformaties van Struikhei domineren immers droge heide. De 
vegetatiestructuur is direct afhankelijk van het gevoerde beheer en de tijd die sindsdien 
is verstreken en hangt sterk samen met de ouderdom van Struikhei. Vergrassing met 
Pijpenstrootje en Bochtige smele vormt het belangrijkste knelpunt in dit vegetatietype. 
 
Overeenkomstig Europees habitattype: 4030 - Droge Europese heide. 
 
Vochtige heide en pioniersvegetaties van vochtige zandbodems 
Net zoals het vorige natuurdoeltype zijn vochtige heide en pioniersvegetaties van 
vochtige zandbodems een combinatie van verschillende natuurtypes die op kleine 
schaal naast elkaar kunnen voorkomen. Kenmerkend voor deze natuurtypes is de 
grondwaterafhankelijkheid. Twee locaties op het militair domein zijn momenteel ingericht 
voor dit doeltype. 
 

• Pioniersvegetaties van vochtige zandbodems 
De Moeraswolfsklauw-Snavelbiesassociatie valt onder dit natuurtype. De vegetatie komt 
voor in karrensporen, paden, open plekken in vochtige heide. De oevers van de plassen 
die beheerd worden in functie van Oeverkruidvegetaties zijn eveneens ideale 
standplaatsen. Gezien de recente natuurbeheerwerken bevindt dit natuurtype zich 
momenteel nog niet in een optimale vorm. Het geregeld opnieuw creëren van 
plagplekken vormt de belangrijkste beheermaatregel.  
 

• Vochtige heide met Gewone dophei. 
Net zoals droge heide wordt vochtige heide gedomineerd door dwergstruiken maar dan 
door Gewone dophei. De vochtige/natte heide is een verzameling van een groot aantal 
verschillende vegetatietypen die meestal in complex voorkomen en waarvan de 
soortensamenstelling in belangrijke mate bepaald wordt door het plaatselijk heersende 
grondwaterregime en door het beheer. Het aantal constante soorten is zeer beperkt. 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Gewone dophei (Erica tetralix) en Struikhei (Calluna 
vulgaris) hebben in alle mogelijke variaties een hoge aanwezigheid en het is de 
combinatie van deze soorten die de vegetatie haar algemeen aspect verlenen. Soms 
ontbreekt er één of twee van deze soorten. Hun abundanties in de vegetatie zijn zeer 
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gevarieerd. Een kleine daling van de grondwaterstand of fluctuaties kunnen snel een 
shift in de (dominante) soorten teweeg brengen. De begroeiingen zijn doorgaans half 
open tot gesloten, afhankelijk van het successiestadium en in functie van het gevoerde 
beheer.  
 
Overeenkomstig Europees habitattype: 4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met 
Erica. 
 
Vegetaties van voedselarm, zwakgebufferd water (Oeverkruidvegetaties) 
Op het militair domein van Grobbendonk komen op een aantal plaatsen voedselarme 
vennen voor. Relatief ondiepe vennen met glooiende oevers met kalkarme zandbodem 
worden nagestreefd. De vennen bevinden zich in infiltratiegebieden, waar regenwater 
lokaal toestroomt of net lang opgehouden wordt om water gedurende de meeste tijd van 
het jaar boven het maaiveld te houden. Het water in deze wateren is zwak zuur, zeer 
voedselarm en helder. Op één plaats komt een hoogveenven voor. 
 
De standplaatscondities van Oeverkruidvegetaties zijn de volgende: 

• Zwak gebufferd, voedselarm water met lage concentraties stikstof en fosfor. 
Lage nutriëntenconcentraties blijven lang gehandhaafd wanneer de minerale 
onderwaterbodem oppervlakkig belucht wordt als gevolg van periodiek 
droogvallen. 

• In de zomer droogvallende (en dus een fluctuerend waterpeil), zwak hellende 
oevers met mineraal substraat en weinig tot geen ophoping van organisch 
materiaal. 

• Oevers met weinig beschaduwing en weinig bladval. Op die manier is er meer 
lichtinval en meer windwerking op de zwak hellende oeverstroken. Bladval leidt 
tot ophoping van organisch materiaal en eutrofiëring en moet daarom verhinderd 
worden. 

• Voldoende dynamiek (onder andere door wind, golfslag en fluctuerend peil) om 
successie naar bijvoorbeeld rietvegetatie of natte heide of struweel of verdere 
verlanding tegen te gaan. 

 
Illustratie 3-2 geeft zeer schematisch de verwachte en ook nagestreefde ligging van de 
verschillende vegetaties voor. Min of meer concentrisch liggen rond elkaar: open water 
met amfibische oeverzone, natte tot vochtige heide of pioniersvegetatie van natte 
zandgronden, droge heide of schraal grasland. In het meeste gunstige geval ligt er op 
de grens met het omgevende bos een mantel. 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Grobbendonk  81802101/R/873173/Mech 
Eindrapport 55 2 december 2009 

 

 
Illustratie 3-2: Schematische voorstelling van ven met oeverkruidvegetatie 

 
 
Overeenkomstig Europees habitattype: 3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de 
Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora). 
 
Natte ruigte 
Op twee plaatsen is natte ruigte met dominantie van Veldrus, Grote Wederik en Bosbies 
de doelstelling. 
 
Soortenrijke wateren 
Hoewel antropogeen van oorsprong hebben sommige van de blusputten een hoge 
natuurwaarde en worden ze in functie hiervan beheerd. Doordat de bakken permanent 
vol water staan zijn het ook interessante leefgebieden geworden voor allerlei waterleven 
zoals bijvoorbeeld salamanders en waterplanten. Als doelstelling voor de blusputten 
wordt gekozen voor voedselarm, helder water met een rijke onderwaterflora. 
 
De doelstellingen voor de voormalige visvijver van het Kalkhovenhof is helder soortenrijk 
water met waterplanten. Met verdere inrichting van deze vijver als ven (cfr. illustratie 
3-2) wordt pas gestart als de overige natuurdoelstellingen in het militair domein vna 
Grobbendonk bereikt zijn.  
 
De oude Nete-arm bevat een veenbodem met archeologische waarde. Vandaar dat 
deze arm niet opgeschoond wordt in het kader van ecologische doelstellingen1. Om 

                                                   
1 Na een onderzoek door Jan Bastiaens van het Agentschap Onroerend Erfgoed (zomer 2007) werd 
het ruimen van de Nete-meander verboden. In de meander heeft zich de voorbije eeuwen een 
bijzonder waardevol historisch veenpakket ontwikkeld van 2,5 tot 3 m dikte dat maximaal moet 
behouden blijven. In het kader van het Danah-project venherstel werd de meander niet geruimd en 
werden de doelstellingen van de meander bijgesteld. Om het veenpakket maximaal te conserveren 
mogen de pakketen niet verstoord en ontwaterd worden. Het beheer zal bestaan uit het periodiek 
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voldoende lichtinval te behouden wordt de vegetatie op de zuidwestelijke oever laag 
gehouden. 
 
Xerofiele vegetaties op betonplaten 
Betonplaten in het gebied herbergen waardevolle vegetaties met mossen, korstmossen 
en vetplanten. Vandaar dat enkele van deze betonplaten specifiek beschermd worden 
tegen verstoring of verdere successie naar ruigte, grasland, struweel of bos (figuur 4-2). 
Er worden geen betonplaten verwijderd in de komende beheerplanperiode. Defensie zal 
bij het terreingebruik maximaal rekening houden met behoud van de ecologische 
waarden van de geselecteerde betonplaten. 
 
Soortenrijke hooilanden en wegbermen 
Een aantal hooilanden binnen het oefenterrein van het militair domein van Grobbendonk 
worden in de eerste plaats beheerd in functie van recreatieve doelstellingen. Het gaat 
om de bivakterreinen en het voetbalveld. Op deze terreinen worden momenteel geen 
hoge natuurdoelstellingen nagestreefd. Door een aangepast maaibeheer kunnen ook 
hier wel schrale vegetaties verkregen worden, die op termijn waardevol kunnen zijn voor 
aangepaste fauna en flora. Schrale vegetaties moeten ook minder vaak gemaaid 
worden met minder gewicht aan maaisel dat moet afgevoerd worden. 

                                                                                                                                                
maaien van de vegetatie zodat de meander boomvrij blijft en zijn landschappelijke ligging tegen het 
duin versterkt wordt.  
�
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3.3.2 Doelsoorten 

Naast natuurdoeltypes worden ook doelsoorten bepaald. Er wordt gericht beheerd voor 
deze doelsoorten. In de natuurdoeltypen is de mate van voorkomen van doelsoorten de 
belangrijkste indicator voor de natuurkwaliteit. Doelsoorten worden dus gekozen in 
functie van hun indicatorwaarde voor de kwaliteit van een natuurdoeltype. Anderzijds 
moet het gaan om soorten die gemakkelijk op te volgen zijn. De monitoring is gedurende 
de komende beheerplanperiode gericht op deze soorten. 
 
Fauna 
Soort Biotoop 

Dagvlinders 

Groentje Vochtige en natte heide 

Broedvogels 

Boompieper Heide met bomen of bosjes die dienen als uitkijkpost  

Boomleeuwerik Open, schaars begroeide terreinen met verspreide boom- of struikopslag 

Broedt op droge, zandige bodems, met schaars begroeiing en verspreide opslag van 

bomen en struiken, langs randen van meer gestructureerde vegetaties. 

Nachtzwaluw Overgangszones tussen verschillende habitats of mozaïeklandschappen zoals open  

bosgebieden en bosranden, kapvlakten, structuurrijke heideterreinen en 

zandverstuivingen met gediversifieerde overgangen naar open bos. 

Tapuit Diverse open gebieden, met verspreide bosjes, kleine boompjes en open zandige 

plekjes. 

Reptielen & amfibieën 

Levendbarende 

hagedis 

Vochtige heide, drogere biotopen zoals struikheidevelden, open plekken in bossen en 

heischrale graslanden 

Heikikker Voorkeur voor vochtig terrein met dichte vegetatie zoals vochtige heide, laag- en 

hoogveen, ruige rivieruiterwaarden en moerasbos. Voortplanting in open, zonnig, ondiep, 

meestal voedselarm maar voldoende vegetatierijk water. Er is vrijwel altijd sprake van 

veenvorming. 

Hazelworm Vooral op zandgronden. Op warme, beschutte, halfopen terreinen met vochthoudende 

bodem zoals bosranden, open plekken in bossen, ruige heidevelden, kalkgraslanden, 

vestingwerken, bermen van wegen en spoorwegen. 

Libellen 

Venglazenmaker  Vennen en hoogvenen op zandgrond 

Koraaljuffer Stromend water, kwelbeken, hoogveen en voedselarme vennen 

Gewone vuurjuffer Stilstaand en zwakstromend water 

Venwitsnuitlibel Vennen 

Gevlekte 

venwitsnuitlibel 

Matig voedselrijke delen van laagveengebieden en matig voedselarme vennen.  

Tangpantserjuffer Voedselarme wateren 

Viervlek Stilstaande wateren met een rijke vegetatie 

Zwarte heidelibel Vennen en hoogveen 
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Flora 
Doeltype Doelsoort 

Spontaan evoluerend inheems droog bos: droog eikenberkenbos Zachte berk, Zachte bek, Zomereik, Wilde 

lijsterbes, Sporkenhout, Bochtige smele 

Inheems droog bos met veiligheidsbeheer: droog 

eikenberkenbos 

Zachte berk, Zachte bek, Zomereik, Wilde 

lijsterbes, Sporkenhout, Bochtige smele 

Gemengd bos met Grove den en soorten van eikenberkenbos Zachte berk, Zachte bek, Zomereik, Wilde 

lijsterbes, Sporkenhout, Bochtige smele, Grove 

den 

Spontaan evoluerend nat inheems bos: Nat Elzenbroekbos en 

Wilgenbos. 

Zwarte els, Elzenzegge, Ijle zegge, Melkeppe, 

Bosbies, Blauw glidkruid 

Natte hooilanden van (matig) voedselarme gronden: 

veldrusschraalland en vochtig heischraal grasland 

Tormentil, Gevlekte orchis, Stijve ogentroost, 

Grote ratelaar, Veldrus, Tweerijige zegge, 

Hazezegge, Moerasrolklaver 

Stuifzandbegroeiingen van landduinen Buntgras, Heidespurrie 

Droog grasland op zandgrond Zandzegge, Zandstruigras, Klein tasjeskruid, 

Buntgras 

Droge heide met Struikhei Struikhei 

Pioniersvegetaties van vochtige zandbodems Kleine zonnedauw, Veenpluis 

Vochtige heide met Gewone dophei. Gewone dophei, Wilde Gagel, Veenmos 

Vegetaties van voedselarm, zwakgebufferd water 

(Oeverkruidvegetaties) 

Gest glaskroos, Naaldwaterbies 

Natte ruigte Grote wederik, Bosbies 

Soortenrijke wateren  

Xerofiele vegetaties op betonplaten Diverse korstmossen 

Soortenrijke graslanden en wegbermen Gewoon biggekruid, Schapenzuring, 

Schermhavikskruid, Hazenpootje, Zilverhaver, 

Reukgras 

 
3.3.3 Doelstellingen op niveau beheerseenheid of bestand 

Op figuur 3-2 wordt voor ieder bestand het beheerdoel weergegeven. De bestanden zijn 
ingedeeld in vier percelen. Sommige bestanden bleken te groot om eenzelfde 
beheerdoel aan toe kennen. Daarom zijn bijkomende beheereenheden afgebakend 
(vlakelementen). Voor mantels en dreven zijn lijnelementen afgebakend.  
 
Bestanden en vlakvormige beheereenheden en bestanden. 
Tabel 3-1 geeft de verschillende oppervlaktes weer van de natuurdoeltypes volgens de 
beheerdoelenkaart. In tabel 3-1 is geen rekening gehouden met de oppervlakte van 

• dreven, 
• wegen en wegbermen, 
• waterlopen. 
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Tabel 3-1: Oppervlakte (ha) van de verschillende doeltypes (vlakvormige beheereenheden) 

 Beheerdoeltype Opp. 

Bossen Gemengd bos met Grove den en soorten van eikenberkenbos 42,3 

 Inheems droog bos met veiligheidsbeheer: droog eikenberkenbos 19,8 

 Spontaan evoluerend inheems droog bos: droog eikenberkenbos 44,7 

 Spontaan evoluerend nat inheems bos: Nat Elzenbroekbos en Wilgenbos. 10,1 

Graslanden en 

ruigtes Natte hooilanden van (matig) voedselarme gronden 11,7 

 Natte ruigte 1,7 

 Soortenrijke graslanden en wegbermen 13,2 

Wateren Soortenrijke wateren (voormalige blusputten en oude Nete-meander) 0,4 

 Vegetaties van voedselarme; zwakgebufferd water (Oeverkruidvegetaties) 1,4 

Heidevegetaties Stuifzandbegroeiingen van landduinen; droog grasland op zandgrond en droge heide 37,4 

 Vochtige heide en pioniersvegeaties van vochtige zandbodems 10,4 

overige Cultuurhistorisch element: voormalig hooiland afgezoomd met haagbeuken 1,5 

 
 
Lijnvormige beheereenheden 
 
Er worden 5 dreven specifiek beheerd over een totale lengte van 2200 m. 
 

3.4 Militaire doelstellingen 

Het gebruik van het oefenterrein door Defensie blijft zonder enige beperking behouden. 
Defensie zal in de mate van het mogelijke maximaal rekening houden met de 
aanwezige fauna en flora. De vlotte betreedbaarheid van bosbestanden moet 
gegarandeerd zijn: 

• voor de bivakeerders in de centrale recreatieve zone (zie 3.6), 
• voor militaire oefeningen over de hele oppervlakte, behalve in de aangeduide 

rustzones (oostelijke rand van het oefenterrein). 
 

3.5 Cultuurhistorische doelstellingen 

In het gebied zijn er nog aantal belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke 
elementen aanwezig die moeten behouden blijven:  
 

• vroegere percelering met restanten van oude hagen 
• dreven langs oude wegenpatroon 
• zeeden in duinbebossingen 
• het veenpakket van de oude Nete–arm heeft een belangrijke archeologische 

waarde als bodemarchief. Opschonen van deze Nete-arm is dus niet aan de 
orde. 

 
Op figuur 3-3 worden de te behouden landschapselementen weergegeven. Volgende 
dreven blijven behouden: 
 

• de grote centrale beukendreef (L1, gelinkt aan kasteel Goorhof ten zuiden 
Albertkanaal); 
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• de bochtige Amerikaanse eikendreef (L2); 
• de beukendreef (L3) langs het kasseiwegje aan de vijver; 
• van de Amerikaanse eikendreef langs rijweg aan de noordrand (L4) van het 

oefenterrein worden de zieke bomen verwijderd om zo een aanzet te geven tot 
landschappelijke en ecologische connectie tussen de Netevallei en het open 
gebied in het oosten van het oefenterrein. De recent aangeplante tweede rij 
Amerikaanse eiken blijft behouden. 

• De aftakelende populierendreef (L5) tussen 3a en 3c begeleid een zeer oude 
toegangsweg naar de Troon. De dreef wordt hier verjongd met zomereik. 

 
De vijver met parkkarakter rondom wordt niet beheerd in functie van de parkelementen. 
Zeer recent zijn er beheerwerken uitgevoerd om parkelementen zoals Amerikaanse eik 
en Rhododendron te verwijderen. Ook in de toekomst worden deze soorten bestreden. 
In de vijver zelf wordt helder water nagestreefd met voldoende bezonning. 
Werkzaamheden aan oevers en randstroken om de vijver een venkarakter te geven 
worden pas overwogen als de beheerdoelstellingen op alle overige plaatsen in het 
militair domein behaald zijn. 
 
De mogelijkheid moet voorzien worden om na onderzoek en mits compensatie van 
ontbossing een sterk cultuurhistorisch en ecologisch ensemble te ontwikkelen in de 
bestanden 4b, 4w en 4p. Het gaat om een vroeger grondwaterven in 4b-4w-4p waar in 
2008 (DANAH) enkel het deel in 4p werd hersteld. 4b kan op dezelfde manier worden 
vrijgesteld en uitgeschoond. 4w zou opnieuw in hooilandbeheer kunnen komen, zoals 
door de ontginners vanuit de vroegere hoeve aangelegd en gebruikt. Op de dijken 
rondom het ontginningsperceel worden houtkanten behouden door de meeste bomen 
erop in hakhoutbeheer te nemen.  
 
Illustratie 3-3: Schematische voorstelling van ontginningsblok  

 

 
 

hersteld deel ven 

verbost nat hooiland 

ontginningsblok (4w) 

haag rondom 
voormalig erf 

uitloper slenk in bos 

verbost hooiland  
(of akkerland)  
binnen ontginningsblok 

voormalig grondwaterven (4p) 

bosbestand (4b) 

houtkanten en houtwallen op 
de buitengrenzen van het 
ontginningblok en op de 
grenzen tussen de oude 
percellen erbinnen 
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3.6 Sociale en educatieve doelstellingen 

3.6.1 Huidige recreatieve gebruiken 

Om de recreatieve en militaire activiteiten zoveel mogelijk af te stemmen op de 
natuurdoelstellingen werd een analyse gemaakt van de verschillende activiteiten die 
plaats vinden, de recreatiedruk en het tijdstip van de activiteit in 2.4. 
 
 

3.6.2 Kwetsbaarheid van natuurdoeltypes voor menselijke activiteiten 

Sommige van de beoogde natuurdoeltypes op het oefenterrein en de bijhorende fauna 
zijn gevoelig voor betreding of verstoring. Voor het effect van deze betreding of 
verstoring is het van geen belang of veroorzaakt wordt door militaire activiteiten dan wel 
door activiteiten waarvoor concessies aan burgers zijn verleend. 
 
Deze twee aspecten worden hieronder in detail besproken: 

• betreding: sommige, vooral natte natuurtypes zijn erg gevoelig voor betreding 
buiten de paden en dat gedurende het hele jaar. Zelfs met een lage recratiedruk 
leidt betreding hier tot schade door bodemcompactie en vertrappeling van 
zeldzame plantensoorten. 

 
Tabel 3-2: Gevoeligheid van de doeltypes voor betreding buiten de wegen (g: gevoelig, ng: niet 
gevoelig) 

Natuurtype Verstoring door betreding 

buiten de wegen 

 Middelmatige 

tot hoge 

recreatiedruk 

Lage 

recreatiedruk 

Spontaan evoluerend inheems bos: droog eikenberkenbos ng ng 

Naaldbos met een toenemend aantal soorten van 

eikenberkenbos 

ng Ng 

Bossen van permanent natte standplaatsen: Nat 

Elzenbroekbos en Wilgenbos. 

g g 

Natte hooilanden van (matig) voedselarme gronden: 

Veldrusschraalland en vochtig heischraal grasland 

g g 

Stuifzandbegroeiingen van landduinen, droog grasland op 

zandgrond en droge heide 

ng ng 

Vochtige heide en pioniersvegetaties van vochtige 

zandbodems 

g g 

Vegetaties van voedselarme, zwak gebufferd water 

(Oeverkruidvegetaties) 

g g 

Soortenrijke wateren (voormalige blusputten en oude Nete-

meander) 

g g 

Xerofiele vegetaties op betonplaten g ng 

 

Soortenrijke graslanden  g ng 
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• verstoring: Sommige broedvogels zoals Nachtzwaluw, Boompieper en 

Boomleeuwerik zijn verstoringsgevoelig. Het meest schadelijk voor Nachtzwaluw 
bijvoorbeeld zijn vormen van recreatie, waarbij de broedbiotopen buiten de 
paden worden betreden en waar het loslopen van honden voorkomt. Met name 
betreding van de broedgebieden in de schemering en ’s nachts (droppings) is 
schadelijk voor Nachtzwaluw tijdens het broedseizoen. Menselijke verstoring 
door lawaai of nabijheid leidt er toe dat deze soorten hun broedterritoria zullen 
verplaatsen, de broedvogeldichtheid vermindert en het reproductiesucces 
vermindert. De effecten zijn groter naarmate meer van het potentiële 
broedbiotoop voor recreatie in het broedseizoen wordt gebruikt en naarmate het 
aantal recreanten toeneemt. Samengevat kan gesteld worden dat een zone met 
een breedte van 50 meter langs beide zijden van een weg of pad ongeschikt 
wordt als broedplaats. 

 
De vernoemde soorten komen vooral tot broeden op de landduinen, heideterreinen en 
aangrenzende bosranden en ijle stukken (naald)bos. De verstoring is tijdsgebonden en 
vormt vooral een knelpunt tijdens het Broedseizoen van half april tot eind juni. De 
verstoring treedt zowel op bij normaal gebruik van wegen en paden als gebruik van de 
zones buiten de paden. Nachtzwaluw en Boomvalk zijn twee soorten die tot eind 
augustus kunnen broeden. Tabel 3-3 geeft de periode weer waarin de doelsoorten 
kunnen broeden. 

 
Tabel 3-3: Broedperiode doelsoorten broedvogels (donker: grootste kans op broedgeval) 

Doelsoort / periode feb mrt apr mei juni juli aug sept 

nachtzwaluw                        

gekraagde roodstaart                         

boomvalk                            

boompieper                         

boomleeuwerik                          

grasmus                       

koekoek                      

wielewaal                     

nachtegaal                      

braamsluiper                      

roodborsttapuit                         

 
Massa-evenementen waarbij op erg veel plaatsen tegelijk recreanten aanwezig zijn 
zorgen ervoor dat geen rustige zones meer overblijven in het oefenterrein. Reeën 
worden opgejaagd en gaan paniekgedrag vertonen. Geschikte rustzones voor reeën zijn 
gesloten (vaak vochtige) stukken bos of struweel die minstens langs één of twee zijden 
niet omringd worden door een recreatief pad. 
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Tabel 3-4: Gevoeligheid van de beoogde broedvogels (B) tijdens het broedseizoen en reeën (R) voor 
verstoring 

Natuurtype Verstoring door betreding op 

of naast aangrenzende wegen 

 Middelmatige 

tot hoge 

recreatiedruk 

Lage 

recreatiedruk 

Spontaan evoluerend inheems bos: droog eikenberkenbos R  

Naaldbos met een toenemend aantal soorten van eikenberkenbos R  

Bossen van permanent natte standplaatsen: Nat Elzenbroekbos en Wilgenbos. R, B  

Natte hooilanden van (matig) voedselarme gronden: Veldrusschraalland en 

vochtig heischraal grasland 

B B 

Stuifzandbegroeiingen van landduinen, droog grasland op zandgrond en droge 

heide 

B B 

Vochtige heide en pioniersvegetaties van vochtige zandbodems B B 

Vegetaties van voedselarme, zwakgebufferd water (Oeverkruidvegetaties) B B 

Soortenrijke wateren (voormalige blusputten en oude Nete-meander) B B 

Xerofiele vegetaties op betonplaten   

Soortenrijke graslanden    

  
3.6.3 Zonering en kalender 

Om recreatieve doelstellingen en de ecologische doelstellingen op elkaar af te stemmen 
moet rekening gehouden worden met een aantal randvoorwaarden: 
 

• Defensie hecht een groot belang aan het oefenterrein in functie van public 
relations: jongeren kunnen kennismaken met het leger, er worden 
sportmanifestaties en activiteiten voor een goed doel georganiseerd en dit zowel 
voor militairen en familie als voor burgers. Defensie wenst de mogelijkheid voor 
deze activiteiten op het oefenterrein van het militair domein van Grobbendonk te 
behouden.  
 

• Het oefenterrein van het militair domein van Grobbendonk is 
habitatrichtlijngebied. Dit maakt dat de Vlaamse overheid (in casu ANB via het 
protocol met Defensie) verplicht is om de soorten en habitats (zie paragraaf 
1.6.1) waarvoor het habitatrichtlijngebied bij Europa is aangemeld in een goede 
staat van instandhouding te behouden of te ontwikkelen. Bovendien behoort het 
domein tot één van de twaalf militaire domeinen die opgenomen is binnen het 
LIFE-project DANAH. Dit project heeft als doel om via inrichtingsmaatregelen en 
daaropvolgend beheer heidehabitats en daaraan verbonden faunasoorten te 
ontwikkelen.  

 
Om een afdoend antwoord te bieden aan beide randvoorwaarden wordt de kalender in  
tabel 3-4 gehanteerd. Defensie aanvaardt echter ramingen van populaties van 
doelsoorten niet als strikt beperkende factor voor activiteiten. De bijhorende kaarten zijn 
figuur 3-4 en figuur 3-5. 
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3.6.4 Mountainbikeparcours 

De MTB-parcours werd vastgelegd op de natuurbeercommissie van 3 maart 2009 
(illustratie 3-4). Er is overeenstemming tussen ANB en Defensie over dit parcours. 
Aanpassingen zullen in de toekomst plaatsvinden in overleg tussen ANB en het 
29BnLog.  
 
 

3.6.5 Bivakterreinen 

De bivakterreinen zijn aangeduid op figuur 3-4. Op vijf bivakterreinen kan gekampeerd 
worden: Bunzing, Hermelijn, Kievermont, Waterloo, Wolfstee. Op de smalle strook van 
het Kol. Welkenhuysenplein kan alleen gekampeerd worden in noodgevallen dat wil 
zeggen wanneer de overige bivakterreinen volzet zijn. Het voetbalveld kan niet dienen 
als bivakterrein. 
 
De maximale bezetting van de bivakterreinen is weergegeven in tabel 3-6. 
 
Tabel 3-6: Maximale bezetting van de bivakterreinen 

Naam terrein Maximal aanwezig  

aantal kampeerders 

Welkenhuyzen 100 

Wolfstee (hooiland 4 en 5) 250 

Kievermont 200 

Hermelijn 150 

Bunzing 150 

Waterloo 250 
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3.7 Wetenschappelijke doelstellingen 

Niet van toepassing 
 

3.8 Economische doelstellingen 

Verschillende van de hierboven vermelde doelstellingen behoeven kapbeheer. Het 
daarbij vrijkomende hout, strooisel wordt als grondstof of als brandstof zo optimaal 
mogelijk vermarkt. In overleg wordt brandhout aan defensie gegeven of op de markt 
gebracht. Houtopbrengst vormt verder geen doel op zich, zodat er alleen sprake is van 
een economische nevenfunctie.  
 
FIGUREN 
Figuur 3-1: Richtplan met natuurdoeltypes 
Figuur 3-2: Natuurdoelenkaart met bestanden en beheereenheden 
Figuur 3-3: Visiekaart met cultuurhistorische elementen 
Figuur 3-4: Visiekaart recreatie 
Figuur 3-5: Natuurdoelen: bos en open ruimte 
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4 BEHEERMAATREGELEN 

4.1 Beheer volgens onderwerp 

4.1.1 Maaibeheer 

Maaien kan in alle schrale vegetaties toegepast worden. Het maaien is erop gericht om 
biomassa te verwijderen, met het oog op het bevorderen van biodiversiteit en 
natuurwaarde. Het is dan ook steeds verplicht het maaisel af te voeren van de 
gemaaide terreinen. Het maaien kan gebeuren met een maaibalk of manueel met 
bosmaaier wanneer de vegetatie ruiger is of het jonge boomopslag betreft.  
 
 
Hier wordt het maaien toegepast in beheereenheden met als doelstelling natte 
hooilanden, natte ruigten, droge graslanden en beheereenheden met als doelstelling 
droge heide en natte heide. De maaifrequentie is ook afhankelijk van de productiviteit 
van het natuurtype: 
 
Beheereenheden die natte hooilanden als doelstelling hebben, worden tweejaarlijks 
gemaaid (juli of begin augustus en september). Gefaseerd maaien in de graslanden is 
noodzakelijk voor entomofauna. Bij iedere maaibeurt wordt een bepaald aandeel van 
het grasland niet gemaaid. Droge, schralere graslanden worden één maal per jaar 
gemaaid. 
 
De frequentie van maaien bepaalt het uitzicht van de heidevegetaties. Weinig frequent 
maaien leidt tot vegetaties met dominantie van dwergstruiken, frequenter maaien leidt 
tot begroeiingen die aansluiten bij graslanden. In de droge heide is maaien van belang 
voor het verjongen van Struikhei. De frequentie van maaien is afhankelijk van de 
productiviteit van de Struikhei en varieert dus naargelang de bodemeigenschappen. Om 
een optimale verjonging van Struikhei te bekomen, wordt er in het voorjaar gemaaid. 
Om uitbreiding van grassen zoals Pijpenstrootje of Bochtige smele te voorkomen moet 
voor de zaadzetting van deze grassen gemaaid worden dwz voor 1 juni.  
 
In natte heide wordt maaien minder toegepast, maar ook daar kan het soms zinvol zijn 
omdat oudere dophei plat valt en zo alles overschaduwt en andere planten bedreigt. 
Vooral mossen hebben hier sterk onder te leiden. In droge en natte heide met een 
aanzienlijk aandeel aan dwergstruiken is jaarlijks maaien normaal gezien niet nodig. 
Een maaifrequentie van 8 tot 10 jaar volstaat. Het maaien van de heide wordt 
gecombineerd met het afzetten en verwijderen van boomopslag.  
 
Het maaien van de bivakzones en terreinen voor de internationale jumping moet 
voldoen aan de volgende richtlijnen: 

• geen gebruik van meststoffen 
• afvoer van maaisel 
• geen grondbewerkingen zoals scheuren en inzaaien 
• aangepast maaitijdstip en maaihoogte om de grasmat geschikt te maken voor 

de betreffende activiteiten (1q, 2a, 2i, 2k, 2p, 2w, 2x en 2z moeten gemaaid 
worden voor 30 juni) 

Deze richtlijnen dienen opgenomen te worden in maaiconcessies. Telkens wordt de 
mogelijkheid overwogen om de maaiconsessies aan landbouwers in de omgeving toe te 
wijzen. 
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4.1.2 Wegbermbeheer 

De wegbermen langs de noordelijke weg van het oefenterrein worden gemaaid met 
afvoer van maaisel (zie figuur 4-1). De strook in het zuiden van het oefenterrein tegen 
de afsluiting wordt beheerd in functie van een lage, schrale vegetatie. Als 
omvormingsbeheer wordt hier de boomopslag (Grove den, berk en exoten) gekapt en 
geklepeld. Het regulier beheer bestaat uit jaarlijks maaien.  
 

4.1.3 Maaien van boomopslag 

In de beheereenheden met als doelstelling ‘Stuifzandbegroeiingen van landduinen, 
droog grasland op zandgrond en droge heide’ en ‘Vochtige heide en pioniersvegetaties 
van vochtige zandbodems’ wordt om de twee jaar de boomopslag weggemaaid om te 
vermijden dat deze terreinen terug verbossen. 
 

4.1.4 Plagbeheer 

Plaggen bestaat uit het verwijderen van de bovenste humuslaag. Op die manier 
ontstaan geschikte omstandigheden voor de kieming van tal van heidesoorten vanuit de 
zaadbank. Plaggen wordt toegepast in de volgende doeltypes: 
 
Natte heide 
Om de successie te stoppen en mogelijkheden te creëren voor pioniersvegetaties van 
natte zandgronden met bijvoorbeeld Zonnedauw en Moeraswolfsklauw in natte heide is 
plaggen nodig. Op die manier worden nutriënten uit de strooisellaag en de organische 
lagen van de minerale bodem verwijderd. De nog aanwezige zaadbank bepaalt welke 
soorten na het plaggen opduiken. Om vergrassing tegen te gaan, plagt men best tot op 
de minerale bodem waarbij de organische laag volledig verwijderd wordt. Cyclisch 
plagbeheer wordt hier toegepast in een aantal beheereenheden. Deze reguliere 
beheermaatregel heeft als doel om in deze beheereenheden een mozaïek van natte 
heide en pioniersvegetaties te creëren. Daarom wordt een beheereenheid nooit volledig 
geplagd maar wordt er telkens een welbepaald deel geplagd om noodzakelijke 
structuurvariatie voor doelsoorten te behouden. Het plaggen gebeurt machinaal maar 
toch kleinschalig genoeg om de mozaïekstructuur te behouden. De maatregel heeft een 
frequentie van 10 jaar. 
 
Stuifduinen 
De open stuifduinen die gecreëerd zijn tijdens de inrichtingswerken van het DANAH-
project dienen open te blijven. Om ophoping van organisch materiaal te voorkomen 
wordt lokaal, indien noodzakelijk, om de 10 jaar geplagd.  
 

4.1.5 Graasbeheer 

Schapenbegrazing kan een goed alternatief vormen voor machinaal maaibeheer. Als de 
mogelijkheid van de inzet van schapen zich voordoet in de toekomst, wordt deze zeker 
overwogen. Vooral voor droog grasland op zandgrond zijn goede resultaten met 
schapenbegrazing te verwachten. 
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4.1.6 Opschonen vennen, blusputten en Nete-meander 

Vennen 
Omdat Oeverkruidvegetaties pioniersvegetaties zijn, is terugkerend Actief Biologisch 
beheer nodig. Dit beheer voorkomt de successie naar rietvegetaties en verlanding, 
ophoping van organisch materiaal en beoogt een evenwichtige visstand zonder 
bodemwoelers (Karper, Brasem….). Actief biologisch beheer zorgt ervoor dat de vennen 
de heldere toestand behouden. 
 

• het tienjaarlijks droogzetten Dit droogzetten heeft als doelstelling om het 
aanwezige organisch materiaal te laten mineraliseren. Een alternatief is het 
ontslibben van de poel met een kraan. 

• voorafgaand aan de droogzetting wordt de poel afgevist indien er 
bodemwoelende vis in aanwezig is (Karper, Brasem…) 

• 10 jaarlijks plaggen van de oevers. 
 
Bluswaterputten 
Hoewel de bluswaterputten kunstmatige constructies zijn, zijn ze nu ook interessant 
voor heel wat in en rond het water levende organismen. Vier putten zijn geselecteerd in 
open terrein op basis van een gunstige uitgangssituatie (waterplanten en/of 
zonbeschenen). In deze putten is het aan te bevelen om ze periodiek leeg (10 jaarlijks) 
te maken en te zuiveren van alle organisch materiaal. De oevers worden boomvrij 
gehouden.  
 
Nete-meander 
Omwille van archeologische waarden wordt de oude Nete-arm niet opgeschoond. Op de 
zuidwest oever worden bomen verwijderd. Deze situatie wordt behouden door op deze 
oever om de vier jaar bomen af te zetten (hakhoutbeheer). Op die manier is er 
voldoende lichtinval op de oevers en in het water. De arm zelf wordt niet geruimd 
vanwege de archeologische waarde van de bodem. Via maaibeheer wordt 
Adelaarsvaren gecontroleerd. 
 
Vijver 
De vijver van het Kalkhovenhof (2u) herbergt momenteel een populatie Zonnebaars. Om 
een heldere watertoestand te krijgen met veel waterplanten moet de vijver afgevist en 
ontslibt worden. Gezien de hoge kostprijs van dergelijke maatregelen wordt de inrichting 
in functie van helder water pas uitgevoerd na het bereiken van de doelstellingen op 
andere plaatsen in het domein (zie onder 3.3.1: Vegetaties van voedselarm, 
zwakgebufferd water (Oeverkruidvegetaties)). 
 
In 2009 werden de oevers gedeeltelijk vrijgekapt. De resterende Amerikaanse eiken en 
Rhodondendrons worden in de toekomst verder afgezet. De oeverbegroeiing met Wilg 
blijft behouden. 
 
Indien beslist wordt om de vijver om te vormen naar een ven met hoge botanische 
doelstellingen wordt de opslag van wilg gerooid, de oevers afgeschuind, de vijver 
ontslibt en afgevist. Er dient dan voorafgaand onderzocht te worden of er geen munitie 
in de bodem van de vijver aanwezig is.  
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4.1.7 Bekalken 

Na het plaggen wordt bekalkt om te vermijden dat zuurindicerende soorten de overhand 
krijgen. Op die manier wordt dominantie door pijpestrootje tegengegaan. 
 

4.1.8 Bosverjonging 

Bosverjonging gebeurt spontaan, door natuurlijke uitzaaiing van inheemse soorten. 
 

4.1.9 Bosomvorming 

De naaldbestanden worden doorgedund zodat in de onderetage kieming en doorgroei 
kan plaatsvinden van inheemse (loof) bomen. Op die manier worden homogene 
dennebestanden omgevormd tijdens de beheerplanperiode tot gemengde bestanden. 
Het homogene Robiniabestand (2m) wordt volledig gekapt en omgevormd tot inheems 
loofbos. 
 

4.1.10 Bebossingswerken 

Niet van toepassing 
 

4.1.11 Bosbehandeling- en verplegingswerken 

Het militair domein is opgedeeld in vier percelen. De percelen 1 en 4 hebben dezelfde 
dunningsjaren maar waar in het ene perceel een reguliere dunning plaatsvindt, vindt in 
het andere perceel een facultatieve dunning. Perceel 2 en 3 hebben dezelfde 
dunningsjaren.  
 
Reguliere dunning 
De bosbestanden die geen spontane evolutie als doelstellingen (figuur 3-2) hebben 
worden op regelmatige tijdstippen gedund. 
 
De dunningen van de bosbestanden zijn ingedeeld in vier reeksen volgens de 
hoofdomloop van 8 jaar. Bij reguliere dunning krijgen –als de keuze zich aandient- bij 
voorkeur bomen met takvrije en vrij rechte onderstammen van 5 tot 7 m groeiruimte.  
 
Facultatieve dunning 
Midden tussen twee opeenvolgende reguliere dunningen is er de mogelijkheid voor een 
extra dunning vier jaar na de vorige. 
 

4.1.12 Maatregelen en richtlijnen met betrekking tot militair en recreatief gebruik 

Veiligheidskappingen 
In kader van het militair gebruik van het domein dienen in de volgende situaties te hoge 
of gevaarlijke bomen geveld te worden: 
 

• bomen die de afsluiting rondom het domein dreigen te beschadigen; 
• bomen die een gevaar opleveren langs actief gebruikte wegen. Ook 

overhangende takken worden gesnoeid; 
• bomen die een gevaar opleveren in de centrale recreatieve zone, de bivakzones 

en langs het mountainbikeparcours moeten gekapt worden. 
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Afvoer kroonhout 
Tijdens dunningsbeheer, veiligheidsbeheer of exotenbeheer kan veel takhout vrijkomen. 
Dit is erg hinderlijk voor de toegankelijkheid bij militaire oefeningen en voor de 
bivakeerders die in de aangrenzende bosbestanden spelen. 
 
Indien bij houtexploitaties al het takhout over het ganse domein dient verwijdert te 
worden zal dit als gevolg hebben dat de houtopbrengsten zeer sterk zullen dalen.  Deze 
opbrengsten worden  door Defensie gebruikt voor het financieren van de 
natuurprojecten after-life. ANB en het korpscommando zoeken bij houtexploitaties naar 
een afwegingskader waarbij  een maximale toegankelijkheid van de bosbestanden 
gegarandeerd blijft en er toch voldoende financiële middelen over blijven om de 
realisatie van de natuurdoelen te financieren. 
 
Vrijhouden MTB-parcours 
Het aangeduide MTB-parcours (zie 3.6.4) moet vrijgehouden worden tijdens 
beheerwerkzaamheden. Dit omvat onder andere niet berijden met zware voertuigen, 
geen houtstapels, kroonhout of maaisel deponeren. Het gaat met name om 1c,f,i,k, 
2m,n,o, 3e,w,x en 4b,c,d,f,u,v. 
 

4.1.13 Bestrijding van exoten binnen de bosbestanden 

Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers wordt op een termijn van 6 jaar (intense nabehandeling tot 10 
jaar) integraal bestreden met mechanisch-chemische methoden, volgens een ruimtelijk 
gefaseerde aanpak, die rekening houdt met de omvorming en met de technische 
uitvoerbaarheid.  
 
Voor bestrijding van Amerikaanse vogelkers worden mechanisch-chemische methodes 
toegepast, naargelang de overheersende vorm van voorkomen (struiken, verspreide 
solitairen).  

- afzetten en instrijken met glyfosaat,  
- hak/spuit of ringen/insmeren,  
- nazorg door trekken/uitsteken zaailingen en afslaan van opslag. 

 
In de bestanden met massale opslag wordt een combinatie toegepast van afmaaien met 
bosmaaier en instrijken van de dikste exemplaren en dat in het jaar voorafgaand aan het 
seizoen waarin zaadzetting dreigt op te treden 
 
Ten laatste 4 jaar na de aanvang van dit beheerplan, moeten alle zaadbronnen (struik- 
en boomvormig) van Amerikaanse vogelkersen in het domein verwijderd zijn. Intensieve 
nazorg met verwijdering van jonge opslag of zaailingen wordt voorzien tot 10 jaar na de 
aanvang, daarna wordt elke 6 jaar bij het aanduiden van dunningen gecontroleerd of 
eventuele nazorg nodig is.  
 
Amerikaanse eik 
Amerikaanse eik wordt bij dunningen preferentieel gekapt. In de bestanden met als 
doelstelling spontaan ontwikkeld inheems loofbos wordt er niet gedund maar worden 
wel Amerikaanse eiken gekapt.  
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Voor Amerikaanse eik wordt over het gros van de oppervlakte enkel mechanisch 
gecontroleerd (kappen, evt. herhaaldelijk afzetten, maaien zaailingen), waarbij zo veel 
mogelijk begrazing door reewild wordt gestimuleerd. Enkel in en rond zones voor 
natuurontwikkeling, als dat nodig is voor de ontwikkeling of het behoud van belangrijke 
botanische waarden (Europese habitats) en als een hogere efficiënte t.o.v. uitsluitend 
mechanische methoden wordt verwacht, wordt ook Amerikaanse eik met glyfosaat 
behandeld. In de centrale, recreatieve zone wordt Amerikaanse eik gedund, maar niet 
bestreden met als doelstelling de soort te elimineren. 
 
Tamme kastanje 
Tamme kastanje kent een minder agressieve verspreiding. Ze kunnen in bestanden 
waar ze een groot aandeel in het grondvlak innemen gekapt worden. Maar in een aantal 
bestanden kunnen ze behouden blijven als markante boomsoort. Het aandeel in de 
bestanden kan bij de dunningen wel gecontroleerd worden. 
 
Robinia 
In de bestanden waar Robinia voorkomt worden deze soort gekapt tijdens de eerste 
dunningen. Na het kappen worden de stobben ingestreken met glyfosaat. Een deel van 
bestand 2m bestaat uit homogene Robinia-aanplant. In dit bestand kan het noodzakelijk 
zijn om na de kap van Robinia Zomereik aan te planten. Op die manier wordt de evolutie 
naar inheems loofbos versneld.  
 
Binnen bestanden waar spontane ontwikkeling wordt voorzien, kan geopteerd worden 
om Robinia niet actief te bestrijden. Het is een pionierboomsoort, die niet agressief is als 
ze voorkomt als individuele exemplaren in gesloten bosverband Een voorbeeld is 4g. 
 

4.1.14 Kapregeling 

De volledige kapregeling is opgenomen in de beheerfiches in bijlage 9. De kaptabel 
wordt in bijlage 10 weergegeven. 
 

4.1.15 Bosexploitatie 

De standaard schoontijd van 1 april tot 30 juni wordt nageleefd. In de centrale 
recreatieve zone wordt deze schoontijd verlengd tot eind augustus om geen hinder of 
gevaar te creeëren voor de kamperende jeugd. In vochtige bestanden en bij extreem 
natte weersomstandigheden wordt het uitslepen van hout uitgesteld tot de periode 
augustus/oktober. In normale omstandigheden dient het uitslepen direct na de vellingen 
te gebeuren zoals opgenomen in de standaard vellingsvoorwaarden. 
 

4.1.16 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

Op twee plaatsen wordt een structuurrijke open overgang tussen bos en open ruimte 
behouden en gecreëerd (zie illustratie 3-1).  
 

4.1.17 Soortgericht beheer: Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

4.1.18 Dood hout en oude bomen 

Het aandeel dood hout wordt in de eerste plaats opgebouwd door dikke bomen te laten 
groeien en zo op termijn veel potenties te ontwikkelen voor boomholtes en dood hout 
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van zware dimensies. Een uitzondering hierop vormen de bosbestanden waarin 
recreatie mogelijk is of bosbestanden die grenzen aan bivakzones, wandel- en 
mountainbike paden.  
 
Intussen wordt gestreefd naar een verdubbeling van het huidige, lage aandeel dood 
hout door ook dood hout van kleinere dimensies doorlopend te doen ontstaan. Dit heeft 
vooral een meerwaarde door de populaties van meer algemene soorten van dood hout 
(schimmels, insecten) op peil te houden.  
 
Staande noch liggende dode bomen worden afgevoerd, d.w.z. ze worden bij dunningen 
niet gemerkt voor verkoop en bij houtverkoping wordt de voorwaarde opgegeven geen 
dode bomen af te voeren en gevaarlijke dode bomen enkel te vellen, maar ook niet af te 
voeren. Los van de bosexploitatie kunnen in een veiligheidszone van 25 m aan de 
loefzijde van paden en wegen staande dode of kwijnende bomen neergelegd worden, 
maar ze blijven in de bestanden liggen als dood hout. Ze worden loodrecht op de 
wegrichting geveld om bosexploitatie in de bestanden niet te hinderen. 
 
Na een storm of aantasting wordt niet alle hout opgeruimd, tenzij de aantasting gezonde 
bomen bedreigd en het afvoeren van dood hout dit kan voorkomen. Indien de 
hoeveelheid windval een normaal beheer voor de bosdoelstellingen onmogelijk maakt, 
kan een deel afgevoerd worden. Maar ook in dat geval blijft een aanzienlijk deel dood 
hout in het bos 
 
Om ongevallen tijdens militaire oefeningen en recreatieve activiteiten te vermijden wordt 
takhout na dunningen volledig verwijderd (zie ook 4.1.11). 
 

4.1.19 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht 

Niet van toepassing 
 

4.1.20 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de visserij 

Niet van toepassing 
 

4.1.21 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot gebruik niet-houtige bosproducten 

Niet van toepassing 
 

4.1.22 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische elementen  

Dreefbeheer 
L1 
Het kwart van de grote centrale beukendreef (L1, kasteel Goorhof) ten noorden van de 
kruising met de lange dwarsdreef, tussen de bestanden 1o en 2c, bestaat uit 
onregelmatige resten van Beuk en ook Zomereik. In 2017 wordt geëvalueerd of dit deel, 
integraal vernieuwd wordt. Indien ja, worden in 2019 over nodige breedte alle bomen 
geruimd en worden 4 rijen beuk (groot plantsoen met steun en bodemverbetering) op de 
oorspronkelijke afstanden geplant en verder gesnoeid als dreefbomen. Twee volwassen 
beuken aan de kruising met de dwarsdreef en twee volwassen beuken aan het 
noordelijke uiteinde blijven behouden bij deze vernieuwing. Het zuidelijk driekwart lijkt 
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de komende beheerplanperiode nog niet aan vernieuwing toe. Indien nodig wordt hier 
veiligheidssnoei toegepast. 
 
L2 
De bochtige Amerikaanse eikendreef (L2) wordt behouden. Alle Amerikaanse eiken de 
aangrenzende bestanden worden wel gekapt en de opslag bestreden. 
 
L3 
De beukendreef langs het kasseiwegje aan de vijver van het voormalig Kalkhovenhof 
wordt behouden. 
 
L4 
Van de Amerikaanse eikendreef langs rijweg aan de noordrand van het oefenterrein 
worden de zieke bomen verwijderd om zo een aanzet te geven tot landschappelijke en 
ecologische connectie tussen de Netevallei en het open gebied in het oosten van het 
oefenterrein. De aangeplante tweede rij Amerikaanse eiken blijft behouden. 
 
In te behouden dreven worden de dreefbomen (Amerikaanse eik, Beuk en Zomereik) 
gesnoeid. In aansluitende bestanden worden bij dunningen concurrenten van de 
dreefbomen weggenomen. 
 
L5 
Op de grens tussen 3a en 3c loopt een oude toegangsweg naar de Troon. De 
begeleidende populierendreef is sterk aan het aftakelen. De oude populieren worden 
geveld en als dood hout in 3a en 3c behouden. De begroeiing op het wegprofiel en aan 
weerzijden van de weg wordt geruimd en er wordt een nieuwe dreef geplant met groot 
plantsoen van zomereik (minimaal maat 8/10). 
 
Oude gebruikspercelen (4w en 3r/3v) 
De haagbeuk- en beukenhagen rond de beide hoevesites blijven behouden. Ze worden 
niet afgezet, maar alle andere bomen binnen en aangrenzend de U en het vierkant 
worden gekapt zodat de hagen volledig vrijkomen. Hiaten in de oorspronkelijke U en 
vierkant worden aangeplant met haagbeuk, die ook kan opgroeien. 
 
Het ontginningblok van de voormalige hoeve in 3r nog af te lezen aan grachten in 3r-3v. 
De grens van het blok wordt afgebakend door een zomereikenrij (plaatselijk een dreef). 
Deze rij wordt ruim vrijgesteld zodat deze cultuurhistorische grens leesbaar blijft. De 
delen van 3v en 3r binnen deze rij omvatten wilg- en berkenbos. De berk wordt in 
hakhout gezet met behoud van verspreide zaadbomen over een oppervlakte van 
ongeveer 1,5 ha met een 10 jarige omloop in 5 hauwen van elk ongeveer 0,3 ha (grootte 
afgestemd op ongeveer 1/5de van de totale houtvoorraad in de zone). Deze worden in 
brandhoutconcessie door Defensie geëxploiteerd. 
 

4.1.23 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de milieubeschermende functie 

Niet van toepassing 
 

4.1.24 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de wetenschappelijke functie 

Niet van toepassing 
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4.1.25 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen (artikel 20, artikel 
90, artikel 96 en artikel 97 van het bosdecreet) 

In het gebied wordt er zo min mogelijk ontwaterd. Het ontwateren gebeurt enkel voor 
zover nodig voor de fysieke integriteit van belangrijke betonwegen. Langs deze 
betonwegen worden grachten en duikers geruimd. Instroming van geëutrofieerd 
oppervlaktewater (Netewater of lozingswater van bebouwing buiten het oefenterrein) 
wordt vermeden door het plaatsen van een terugslagklep op de uitlaatconstructie onder 
de noordelijke weg. Meer concreet worden de volgende maatregelen genomen: 

• binnen het visiegebied wordt er geen ruiming meer toegelaten van de 
Koolaardebeek; 

• de ontwatering van het elzenbroekbos Addernesten (beheereenheid 1d) wordt 
tegengegaan door de verhoging van het peil van de duiker richting Nete.  

 
 

Figuren 
Figuur 4-1: Maaibeheer 
Figuur 4-2: Selectie betonplaten 
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5 UITVOERINGSPROGRAMMA 

Van alle beheereenheden is een fiche toegevoegd in bijlage 9. De kaptabel is 
toegevoegd in bijlage 10.  
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6 ONTHEFFINGEN, MELDINGS- EN VERGUNNINGSPLICHTIGE ACTIVITEITEN 

6.1 Algemene ontheffingen (in kader van bos- en natuurbeheer) 

In deze paragraaf worden de meldings- en vergunningsplichtige activiteiten opgelijst met 
hun situering wat betreft locatie en tijd. Deze activiteiten hebben te maken met het bos- 
en natuurbeheer en niet met het militair gebruik. 
 
De geplande beheermaatregelen vereisen een opheffing van een aantal van de 
verbodsbepalingen van art. 35 van het ‘Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S.10/01/1998) gewijzigd bij decreet van 19 juli 
2002’. Art. 34, §1 vermeldt: ‘Het beheerplan vermeldt de maatregelen die worden 
getroffen voor het beheer en de inrichting van het gebied, waarbij voor redenen van 
natuurbehoud en natuureducatie kan worden afgeweken van de voorschriften van dit 
decreet, inzonderheid van artikel 35’. Hieronder zijn de verbodsbepalingen uit art. 35, §2 
opgesomd.  
 
1° individuele of groepssporten te beoefenen; 
2° gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten tenzij die nodig zijn voor 
het beheer en de bewaking van het reservaat of voor de hulp aan personen in nood; 
3° keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk; 
4° de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze ook 
5° in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van 
voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te 
vangen of te doden; hun eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, 
voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen; 
6° planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen of planten of vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen;  
7° opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te 
verrichten, welk werk ook uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het 
terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, boven- of 
ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en aanplakbrieven te plaatsen; 
8° vuur te maken en afval te storten; 
9° bestrijdingsmiddelen te gebruiken; 
10° meststoffen te gebruiken, met uitzondering van de natuurlijke uitscheiding als gevolg 
van extensieve begrazing; 
11° het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen; 
12° het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, 
helikopters, luchtballons en andere luchtvaartuigen van om het even welke aard. 

 
Er wordt een ontheffing voor volgende verbodsbepalingen gevraagd en hierna 
gemotiveerd: 
 
3° ontheffing op het verbod om keten, loodsen, tenten of andere constructies te 
plaatsen, zelfs tijdelijk  
� plaatsen van constructies in kader van wetenschappelijk onderzoek (vangkraal, 
vangnetten) of tent in kader van happenings rond natuureducatie e.d.  
� in kader van recreatieve activiteiten in de centrale recreatieve zone 
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4° ontheffing op het verbod om de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze 
ook;  
� in kader van beheerwerkzaamheden (vb gebruik van kettingzagen, bosmaaiers…) 
 
5° ontheffing op het verbod om in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, 
vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of 
overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden; hun eieren opzettelijk te 
rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te 
vernielen of te beschadigen  
�in het kader van wetenschappelijk onderzoek en bestrijding van exoten  
�in het kader van de regulatie van de populatie reeën 
 
6° ontheffing op het verbod om planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen of planten of vegetatie op welke wijze ook te 
beschadigen of te vernietigen  
� in het kader van wetenschappelijk onderzoek 
� in het kader van uitvoering van beheerwerkzaamheden (maaien, begrazen, plaggen, 
kappen en zagen…) 
 
7° ontheffing op het verbod om opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of 
exploitatie van materialen te verrichten, welk werk ook uit te voeren dat de aard van de 
grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen 
wijzigen, boven- of ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en 
aanplakbrieven te plaatsen;  
 
8° ontheffing op het verbod om vuur te maken en afval te storten 
� om maaisel of boomopslag, hout… te kunnen verbranden of stockeren. 
 
9° ontheffing op het verbod bestrijdingsmiddelen te gebruiken  
om van het kapvlak van exoten met glyfosaat te behandelen,  
� om nazorg bij exotenbestrijding; 
 
11° ontheffing op het verbod het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te 
lozen  
 
 

6.2 Specifieke ontheffingen 

Volgende ontheffing wordt hier aangevraagd: 
- ontheffing van de wijziging van vegetaties (besluit van de Vlaamse regering van 

23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu), omwille 
van de nieuwe doelstellingen. Hieronder vallen de meeste omvormings- en 
sommige reguliere maatregelen. 

 
Ontheffing voor de aanleg van een nieuwe Fluxysleiding in het oosten van het domein 
(betand 4g). Er wordt nagegaan of het om een diepe onderboring gaat of om een sleuf 
met achteraf een boomvrije veiligheidszone. 
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7 OPENSTELLING  

7.1 Concessies 

Zoals reeds geschetst in paragraaf 3.6 is het oefenterrein van het militair domein van 
Grobbendonk niet vrij toegankelijk voor het publiek. Via concessies wordt er wel 
toestemming gegeven aan derden om het terrein te gebruiken. Voor iedere betreding 
door derden moet een toelating aangevraagd worden aan de militaire overheid (29 Bn 
Log). Militairen van het 29 Bn Log met een permanent toegangsbewijs hebben wel vrije 
toegang tot het militair domein. 
 

7.2 Geleide wandelingen en communicatie 

Indien er grote natuurbeheerswerken gebeuren op het militair domein wordt dit 
adequaat naar de buitenwereld gecommuniceerd. Dit gebeurt op de volgende manieren: 

• infopanelen aan de ingang van het militair domein; 
• artikels in het gemeentelijk tijdschrijft van de gemeente Grobbendonk; 
• geleide wandelingen waarop de beheerwerken aan het grote publiek worden 

uitgelegd. 
Er zijn jaarlijks ook een vast aantal geleide wandelingen voorzien. 
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8 MONITORING 

Monitoring komt neer op het herhaaldelijk meten van een aantal kenmerken van het 
gebied of het beheer, alsook het verwerken en beoordelen hiervan. De verwerking van 
deze gegevens moet aantonen of de geformuleerde doelstellingen gehaald worden. 
Indien dit niet het geval is, vormt monitoring de basis voor het bijsturen van het beheer 
of de beheerdoelstellingen. 
 
De monitoring moet rekening houden met de volgende voorwaarden: 

• ze moet gericht zijn op beheerevaluatie; 
• ze moet qua kostprijs en inspanning haalbaar zijn; 
• de intensiteit van de monitoring moet aanpasbaar zijn aan de 

inrichtingsmaatregelen. 
 
Naar de gemeten kenmerken wordt verwezen met de algemene term ‘parameters’. Er is 
onderscheid tussen: 

- stuurparameters: dit betreft vooral controle over uitvoering van inrichtingswerken 
of een beheerplan (evaluatie van vastgelegde criteria, beheeruitvoering en 
monitoring) 

- tussenparameters: dit betreft enkele abiotische kenmerken van het gebied, die 
een gewenste toestand moeten bereiken in functie van de doelstelling per 
perceel of beheereenheid; 

- doelparameters: hiermee wordt het resultaat van het beheer gemeten op het 
niveau van flora, fauna en recreatieve/educatieve infrastructuur. 

 
Voor de verschillende tussen- en doelparameters is het verstandig om een steekproef te 
nemen. Hiertoe kan bv. gebruik worden gemaakt van het protocol dat door het INBO 
reeds is opgesteld (De Cock et al., 2007). Eerste ervaringen en kostenramingen leren 
wel dat dit een zeer arbeidsintensieve en kostelijke methode is. Op vraag van ANB is 
deze methode hier niet algemeen gevolgd maar is uitgekeken naar alternatievere, 
kostenefficiëntere monitoringsmethoden. 
 
Haskoning stelt voor, op basis van ervaring met beheerplanning en monitoring, om in 
vergelijking hiermee minder frequent en in wat minder detail maar wel op meer locaties 
de toestand op te volgen, zeker wat betreft de doelparameters van natuur. Hoewel deze 
benadering op zich minder toelaat om lokale trends statistisch te analyseren, is de 
kennis van de gebiedstoestand hoger en kan deze met veel minder middelen worden 
opgevolgd. Dit monitoringsplan is weergegeven in tabel 8-1 en is geënt op de context 
van beheerplanning. 
 
Naargelang ingrijpende beheermaatregelen worden uitgevoerd zullen zowel ruimtelijk 
als in de tijd een aantal zaken fijner bekeken moeten worden: bv. meer 
grondwaterkwaliteitsmetingen, frequentere kartering van doelsoorten. Hieronder worden 
de monitoringsmaatregelen kort besproken. De frequentie van monitoring wordt 
weergegeven in tabel 8-2. Gezien de inrichtingsmaatregelen van LIFE-DANAH wordt er 
in het begin van het beheerplan een hogere frequentie van monitoring vastgelegd. 
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Tabel 8-1: Monitoringsplan voor het beheerplan militair domein Grobbendonk. Frequentie = 5 
betekent om de 5 jaar. 

PARAMETERS 

MONITORING 

 

Specificatie parameters of methode 

Stuurparameters (uitvoering beheerplan) 

Criteria evalueren (interactief 

met databank) 

Voor beheereenheden waar dit is gespecificeerd: criteria evalueren volgens voorziene 

jaarplanning. Dit betreft criteria die de beheerplanning van de volgende jaren kunnen 

wijzigen. 

Registratie van uitgevoerde 

maatregelen (interactief met 

beheerdatabank) Uitgevoerd beheer registreren  

Registratie van uitgevoerde 

monitoring (interactief met 

beheerdatabank) Uitgevoerde monitoring registreren (alleen tussenparameters en doelparameters) 

Up to date planning 

opmaken van beheer en 

monitoring (interactief met 

beheerdatabank) 

Na registratie van alle uitgevoerde beheer en monitoring (zie boven): 1) waar nodig de 

voorziene planning aanpassen (wegens nog niet uitgevoerd en/of andere aberraties); 

2) voor alle in het afgelopen jaar te evalueren criteria het resultaat (voldaan of niet + 

evt. opmerking) aanbrengen in databank. 3) Vervolgens nieuwe beheerplanning 

opmaken voor het volgende jaar of alle komende jaren 

Opvolgen exoten bestrijding Opvolgen van de bestrijding van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik 

Opvolgen halfopen situaties Evalueren of er geen verbossing optreedt en de verhouding lage vegetaties/ 

struikvegetaties/ bomen volgens ok zijn volgens de doelstelling 

Tussenparameters 

Uitbouwen en opmeten 

peilbuizennetwerk Uitbouwen van een peilbuizennetwerk om de natte vegetaties te monitoren  

Doelparameters (natuur, cultuurhistorie, recreatie & educatie) 

Flora en vegetatie 

Kartering doelsoorten intekenen van de doelsoorten op kaart met GPS 

Opnemen PQ’s Opnemen van de bestaande permanente quadraten in de open vegetatietypes.  

Vegetatiekaart vegetatiepatronen vlakdekkend intekenen 

Fauna: opvolgen van doelsoorten 

Bodemvallen 

Plaatsen van stations met bodemvallen op dezelfde plaats waar er in kader van het 

beheerplan geplaatst zijn. 

Vlinders & sprinkhanen Lopen van routes 

Broedvogels Broedvogelinventarisatie 

Libellen Libelleninventarisatie in voorjaar en zomer 
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Tabel 8-2: Frequentie van de monitoringsacties (1 = elke jaar, 2 = om de twee jaar….) 

Stuurparameters (uitvoering beheerplan) 2010-2020 2020-2037 

Stuurparameters 

Criteria evalueren (interactief met databank) 1 1 

Registratie van uitgevoerde maatregelen 

(interactief met beheerdatabank) 

1 1 

Registratie van uitgevoerde monitoring 

(interactief met beheerdatabank) 

1 1 

Up to date planning opmaken van beheer en 

monitoring (interactief met beheerdatabank) 

1 1 

Opvolgen exoten bestrijding 1 1 

Opvolgen halfopen situaties 1 1 

Opvolgen visbestand vennen 1 1 

Tussenparameters 

Uitbouwen en opmeten peilbuizennetwerk 1 (iedere maand) 1 (iedere maand) 

Doelparameters (natuur, cultuurhistorie, recreatie & educatie) 

Kartering doelsoorten 2 5 

Opnemen PQ’s 2 5 

Vegetatiekaart 5 10 

Bodemvallen 3 5 

Vlinders & sprinkhanen 1 1 

Broedvogels 2 5 

Libellen 1 1 
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9 KOSTENRAMING  

De uitgaven de volgende 27 jaar komen allemaal voort uit beheermaatregelen. Er zijn 
enkel inkomsten uit houtverkoop. De kost van het beheer ramen voor de komende 27 
jaar is een moeilijke oefening. Losstaand van de onbekende prijsevoluties in de 
toekomst wordt de inschatting ook bemoeilijkt door het criteriumafhankelijk beheer 
waarvan op dit moment niet geweten is hoe frequent deze beheermaatregelen zullen 
uitgevoerd worden. Vanwege die onzekerheid wordt enkel een kostprijs geschat voor de 
belangrijkste beheermaatregelen waarvan met een vrij grote zekerheid kan ingeschat 
worden dat ze in de loop van het beheerplan zullen uitgevoerd worden. De prijzen zijn 
exclusief BTW. 
 

9.1 Uitgaven 

Volgende beheermaatregelen vertegenwoordigen een kost. De kost wordt als constant 
beschouwd gedurende de volgende 27 jaar. Hierbij is abstractie gemaakt van inflatie, 
technische ontwikkelingen en nieuwe beheerinzichten die in de toekomst zullen 
ontstaan. Er wordt zonder de personeelskosten voor toezicht en veiligheid gerekend. 
 

9.1.1 Beheermaatregelen van open plekken 

Maaien van graslanden 
De graslanden worden één of tweemaal per jaar gemaaid bij voorkeur met machines 
met een zeer lage bodemdruk. Enkel het open duingrasland in perceel 4 wordt 
gefaseerd gemaaid zodat de hele oppervlakte om de twee jaar gemaaid wordt. Aan een 
kostprijs van 750 � per ha (inclusief afvoer) wordt de totale kostprijs per jaar geschat in 
tabel 9-1.  
 
Tabel 9-1: Kostprijsberekening maaibeheer op jaarbasis 

Beheereenheid Opp. 

(ha) 

Beginjaar Frequentie 

per jaar 

Kostprijs 

per jaar 

Kostprijs 

27 jaar 

1n 0,0 2010 1   

1x 0,0 2010 1   

4u 0,0 2010 1   

4w 0,7 2010 1   

1x,1n 5,3 2010 1   

1m 0,1 2010 2   

1n 0,8 2010 2   

1n 0,2 2010 2   

1p 0,4 2010 2   

1p 2,8 2010 2   

1p 1,1 2010 2   

1q 1,0 2010 2   

1r 0,2 2010 2   

1z 0,3 2010 2   

1z 0,2 2010 2   

2a 0,7 2010 2   

2a 0,8 2010 2   

2p 0,5 2010 2   
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Beheereenheid Opp. 

(ha) 

Beginjaar Frequentie 

per jaar 

Kostprijs 

per jaar 

Kostprijs 

27 jaar 

2q 1,0 2010 2   

2s 0,4 2010 2   

2t 2,2 2010 2   

2v 0,4 2010 2   

2v 3,2 2010 2   

2w 1,5 2010 2   

2x 1,4 2010 2   

3t 0,1 2010 2   

3t 0,1 2010 2   

3u 0,3 2010 2   

3v 0,1 2010 2   

3v 1,0 2010 2   

4z 0,5 2010 2   

3s 0,2 2010 1   

4(v) 14,4 2010 0,5   

4n 0,2 2010 1   

4q 0,2 2010 1   

4s 1,9 2010 1   

   58 ha 43.500 � 1.174.500 � 

 
Vellen en snoeien van gevaarlijke bomen langs de wegen. 
Jaarlijks worden de wegen, de omtrek rondom de bivakterreinen en de MTB route 
gecontroleerd op overhangende takken en gevaarlijke bomen. De  jaarlijkse kostprijs 
van controle van de wegen met eventueel veiligheidskap wordt geraamd op 1500 � per 
jaar of 40.500 � tijdens de beheerplanperiode. 
 
Plaggen 
De venoevers 1s,t,u,v en 4o,p,q,r. worden in de volgende beheerplanperiode 2 maal 
geplagd er wordt telkens 0,2 ha gerekend. 1w, 3w, 4v en 4x worden gefaseerd geplagd, 
waarbij de ganse oppervlakte in de volgende beheerplanperiode ongeveer twee keer 
geplagd zal worden. Het plaggen wordt normaal kleinschalig, dwz verspreid over een 
terrein in vlekken van enkele honderden m² uitgevoerd.  
 
Tabel 9-2: Kostprijsberekening plagbeheer 

Beheereenheid Opp. 

(ha) 

Beginjaar Frequentie in de 

beheerplanperiode 

Kostprijs 

per jaar 

Kostprijs 

27 jaar 

1s,t,u,v 0,8 2018 2   

4o,p,q,r 0,8 2020 2   

1w 1,9 2010 2   

3w 3,3 2010 2   

4v 1,8 2010 2   

4x 8,5 2015 2   

4y 2,7 2020 2   

   39,6 ha 2.200 � 59.400 � 
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Er wordt gerekend met een plagfrequentie van gemiddeld eenmaal per 13 jaar. 
Gedurende de beheerplanperiode komt dit neer op 2 maal plaggen van de totale 
oppervlakte. De kostprijs van een plagmaatregel per ha wordt geschat op 1500�. 
 
Opschonen en afvissen vennen 
De kostprijs voor het opschonen van de voormalige vijver 2u wordt geschat op 10500�. 
Deze maatregel is voorwaardelijk en gebeurt als de andere doelstellingen bereikt zijn. 
De kostprijs voor het ruimen van het ven in 1v in 2025 wordt geschat op 5000 �. Het 
onderhoudswerk (slibruiming) van de overige vennen wordt per keer geschat op 2000 �.  
 
Tabel 9-3: Kostprijs opschonen vennen 

Beheereenheid Opp. 

(ha) 

Beginjaar Frequentie in de 

beheerplanperiode 

Kostprijs 

27 jaar 

1s,t,u 0,6 2018 1 6.000 � 

4o,p,q,r 0,8 2020 1 8.000 � 
1v 0,2 2025 1 5.000 � 
2u 0,4 ? 1 10.500 � 

    29.500 � 

 
De toestand van de vennen wordt jaarlijks beoordeeld tijdens het normale 
beheertoezicht. Indien nodig worden ongewenste soorten afgevist. Dit wordt rudimentair 
begroot op 2500 � voor de hele beheerplanperiode. 
 

9.1.2 Beheermaatregelen van bosbestanden 

Bestrijding Amerikaanse vogelkers (en Amerikaanse eik) 
In de naaldbestanden in perceel 2 en 4 en in 3e is nog massale jonge opslag van 
Amerikaane vogelkers aanwezig. Er wordt geschat dat meerdere jaren van behandeling en 
nabehandeling nodig zullen zijn. Een kostprijs van 750 � per ha in totaal lijkt een realistische 
raming, wat neerkomt op 36150 �. 
 
Tabel 9-4: Kostprijs controle Amerikaanse vogelkers 

Bestand 
Opp. 

(ha) 

 
Bestand 

Opp. 

(ha) 

2a 0,2  2i 5,0 

2b 4,2  2j 3,0 

2c 2,2  2k 2,4 

2d 1,8  2l 15,1 

2e 0,9  3e 1,8 

2f 3,8  4a 0,9 

2g 0,7  4c 2,2 

2h 0,6  4d 2,0 

   4f 1,4 

     48,2 

 
Bestrijding Robinia 
In bestand 2m moeten na het afzetten van de Robiniagroep de stobbes behandeld worden 
met glyfosaat en moet gedurende een 5-tal jaar de wortelopslag gecontroleerd en 
nabehandeld worden. Geschatte kostprijs 500 �. 
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9.1.3 Verjonging beukendreef 

De verjonging van de beukendreef L1, na evaluatie in 2019 wordt geschat op 25.000 �. 
 

9.2 Inkomsten 

9.2.1 Houtverkoop 

Dunningen 
We gaan uit van een oogst van 7 m³ per ha per jaar gemiddeld over de komende 
beheerplanperiode in de naaldbestanden. Dit is minstens de lopende houtaanwas, want 
het is de bedoeling om om te vormen. Het Robiniabestand in 2m zal ongeveer 0.5 ha x 
200 m³ per ha of 100 m³ houtoogst opleveren. Uiteraard wordt niet jaarlijks overal 
geoogst, maar om de 8 of eventueel 4 jaar, waarbij dan 4 of 8 maal het jaarlijks 
gemiddelde wordt weggenomen. 
 
Aan een prijs van 25 � per m³ betekent de oogst van 8505 m³ een totale inkomst van 
212.625 � in de volgende 27 jaar. De houtprijs wordt constant beschouwd. 
 
 
Tabel 9-5: Verwachte houtopbrengst uit dunnigen in naaldbestanden in omvorming 

Bosdoeltype ha oogst  

(m³ per ha per 

jaar) 

oogst  

(m³ per 

jaar) 

oogst  

(m³ per 27 jaar) 

opbrengst 

gemengd bos 

met Grove den 

en soorten van 

eikenberkenbos 

45 7 315 8505 212.625 � 

 
Hakhoutbeheer 
Het hakhoutbeheer wordt in brandhoutconcessie uitgegeven aan militairen. Hier zijn 
geen opbrengsten uit verkoop voorzien. 
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9.3 Saldo 

Tabel 9-6 geeft een overzicht van de geschatte kostprijs van het beheer in euro, exlusief 
BTW. 
 
Tabel 9-6: Kostenraming uitvoering beheerplan 

Uitgaven 

maaien van graslanden 1.174.500 

vellen en snoeien van gevaarlijke bomen langs wegen 40.500 

plaggen 59.400 

opschonen en afvissen vennen 32.000 

bestrijding Amerikaanse vogelkers en Robinia 36.650 

verjonging beukendreef 25.000 

 Som uitgaven 1.368.050 

 50.670 per jaar 

Inkomsten 

dunningen 212.625 

hakhoutbeheer 0 

 Som inkomsten 212.625 

 8115 per jaar 

  

Saldo 1.148.945 

 42.553 per jaar 
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 Historische gegevens - hogere planten 
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 Mossen en korstmossen 
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 Beschrijving vennen en bluswaterputten 
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 Beschrijving stations bodemvallen 
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 Beheerregeling 
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