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INLEIDING

Het Vlaams natuurreservaat Ronde Put en omgeving is zonder meer één van de mooiste natuurterreinen die
het Agentschap voor Natuur en Bos in het oosten van de provincie Antwerpen beheert. Het natuurreservaat
kreeg door de jaren heen veel aandacht vanuit de administratie en regelmatig werden er investeringen gedaan.
Een degelijk onderbouwde visie op middellange tot lange termijn bleef echter achterwege. De oplevering van
een ecohydrologische studie van het gebied in 2008 was een eerste grote stap naar een betere onderbouwing
van het gevoerde beheer. Het document dat hier voorligt, vormt het logische gevolg op deze studie en heeft
een tweeledige doelstelling:

•

Uitwerking van een visie op middellange- tot lange termijn, inclusief de hier aan gekoppelde
beheermaatregelen (Beheerplan VNR)

•

Uitbreiden van het Vlaams Natuurreservaat Ronde Put en omgeving (Uitbreidingsdossier VNR)

De opbouw van het document is gelijkaardig aan deze van de erkende natuurreservaten. Er ging veel aandacht
uit naar de evaluatie van de natuurwaarden en de bepaling van de natuurstreefbeelden wat in de hoofstukken
5, 6 en 7 aanleiding geeft tot nogal wat herhalingen. We menen echter dat dit de logische opbouw en de
waarde als naslagwerk ten goede komt.
Met veel dank aan de lokale expertengroep en de leden van de adviescommissie voor hun sterke inbreng en
medewerking.
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1.

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

1.1. EIGENDOM, ZAKELIJKE RECHTEN EN ERFDIENSTBAARHEDEN
Het Vlaams natuurreservaat Ronde Put en omgeving is eigendom van de Vlaamse Overheid en wordt beheerd
door het Agentschap voor Natuur en Bos.
•

Eigenaar
Vlaamse Overheid
Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20/8
1000 Brussel

•

Beheerder
Agentschap voor Natuur en Bos
Buitendienst Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 11-113, bus 63
2018 Antwerpen

•

Beheerregio
Netebronnen - Zuiderkempen

•

Regiobeheerder
Hildegarde Quintens

•

Boswachter
Eddy Feyen

•

Oppervlakte
digitale oppervlakte: 293ha62a62ca
kadastrale oppervlakte: 299ha27a43ca

•

Zakelijke rechten en erfdienstbaarheden

Jachtrecht De Watering
In het deelgebied De Watering behoorde het jachtrecht toe aan Jozef en Joannes Schrijvers van de NV Ter
Beuken, de voormalige eigenaar van het terrein. Dit recht liep af op 27 april 2010.
Jachtrecht Ronde Put
De voormalige eigenaars (RIBEMINVEST, COBEFIM en ABECO) van het deelgebied Ronde Put (ca. 160 ha) behouden
er het jachtrecht tot en met 31 december 2011.
Erfdienstbaarheid van doorgang
In het deelgebied Ronde Put is er een erfdienstbaarheid van doorgang toegestaan, wat vermeld staat in de
verkoopakte. Deze erfdienstbaarheid is toegestaan langs bestaande wegen. Er mag slechts gebruikt van
worden gemaakt door de bewoners of gebruikers van de eigendommen voor private verplaatsingen. Het
uitoefenen van de erfdienstbaarheid geldt enkel voor private doeleinden en voor landbouwdoeleinden, dus
niet voor commerciële, industriële of welke andere doeleinden dan ook.
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Erfdienstbaarheid Fluxys
In drie kadastrale percelen is een pijpleiding gelegen die deel uitmaakt van het aardgasnetwerk, beheerd door
Fluxys. In het kader van de exploitatie van dit gasvervoersnet zijn er wederzijdse wettelijke verplichtingen
voorzien teneinde incidenten op de leidingen te vermijden. Dit houdt ondermeer het kappen van bomen en
struiken in. Concreet gaat het om volgende kadastrale percelen:
Mol

Afdeling 2

Sectie A

313n30

Mol

Afdeling 2

Sectie A

313a40

Mol

Afdeling 2

Sectie A

305 00

1.2. KADASTRALE EN TOPOGRAFISCHE GEGEVENS
Bijlage 1 geeft een overzicht van de kadastrale gegevens van de percelen die behoren tot het Vlaams
natuurreservaat Ronde Put en omgeving. Het reservaat is gelegen in Mol (afdeling 2 sectie A), Retie (afdeling 1
sectie D) en Arendonk (afdeling 2 sectie C).
In Mol (195ha33a37ca) gaat het om de omgeving van Komisseheide, Kwade Putten, Ronde Put, Lange Linneput,
Gemulput, Hoge Heide, De Houw, Arendonkse Heide, Hemelsweertheide en Het Nieuwland. De kadastrale
benamingen van de percelen in Retie (60ha26a51ca) en Arendonk (43ha67a55ca) zijn respectievelijk Rethys
Goor en Postels Heyde.
Figuur 1.1: Deelgebieden van VNR Ronde Put en omgeving.

In het vervolg van dit document wordt het Vlaams natuurreservaat geografisch opgesplitst in vier
deelgebieden:
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-

deelgebied Ronde Put (169ha56a36ca)

-

deelgebied Watering (72ha24a15ca)

-

deelgebied Reties Goor (36ha77a35ca)

-

deelgebied Wurft (20ha39a57ca)

1.3. ADMINISTRATIEVE EN GEOGRAFISCHE SITUERING
ADMINISTRATIEVE SITUERING
Het Vlaams natuurreservaat Ronde Put en omgeving is gelegen in de provincie Antwerpen, binnen het
arrondissement Turnhout. Het reservaat ligt verspreid over drie gemeenten; Mol, Retie en Arendonk.

GEOGRAFISCHE SITUERING
Het Vlaamse natuurreservaat Ronde Put en omgeving situeert zich op de overgang van de noorderkempen en
de centrale kempen, ook wel het Neteland genoemd (ANTROP, 1989). Het grootste deel van het reservaat strekt
zich uit in het uiterste noorden van de gemeente Mol, net ten westen van het gehucht Postel. Aangrenzend
liggen delen op het grondgebied van de gemeenten Retie en Arendonk. De snelweg E34, het kanaal DesselSchoten en de gewestweg N123 van Retie naar Postel zijn belangrijke verkeersassen die het gebied
doorkruisen.

LAMBERTCOÖRDINATEN
Het VNR situeert zich in grote lijnen tussen de coördinaten 202.000 - 220.800 en 206.950 – 218.400.
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2.

JURIDISCH- EN BELEIDSMATIG RUIMTELIJK KADER

2.1. INTERNATIONALE SPECIALE BESCHERMINGSZONES (SBZ): NATURA 2000
Op de meest westelijke percelen van de deelgebieden Watering en Reties Goor na behoort het VNR Ronde Put
en omgeving integraal tot het vogelrichtlijngebied ‘SBZ-V BE2201639 de Ronde Put’.
Nagenoeg het volledige deelgebied Ronde Put en enkele percelen in deelgebied Reties Goor liggen in het
habitatrichtlijngebied ‘SBZ-H BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en
heiden’ (Figuur 2.1).

2.1.1. SBZ-V DE RONDE PUT (BE2101639)
De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand) heeft tot doel de instandhouding
van alle natuurlijke, in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de Europese Unie te bevorderen
en hun leefgebieden te beschermen. Bijlage I van de Richtlijn bevat een lijst van 194 zeldzame en bedreigde
soorten waarvoor de lidstaten gebieden moeten afbakenen en beschermingsmaatregelen moeten nemen
(art.4.1). Die maatregelen dienen eveneens te worden genomen ten aanzien van geregeld voorkomende
trekvogels die niet expliciet in Bijlage I worden vermeld, in het bijzonder in watergebieden van internationale
betekenis. Bovendien richt de Vogelrichtlijn zich niet enkel op de soorten in die bijlagen, maar streeft zij naar
de instandhouding van alle in het wild levende vogels.
Tabel 1: Soortgegevens van het Vogelrichtlijngebied Ronde Put medio jaren ’80 (VAN VESSEM & KUIJKEN, 1986).
Soort
Blauwborst
Blauwe kiekendief
Blauwe reiger
Boomleeuwerik
Bruine kiekendief
Dodaars
Fuut
Grauwe kiekendief
Ijsvogel
Knobbelzwaan
Krakeend
Kuifeend
Meerkoet
Nachtzwaluw
Nonnetje
Pijlstaart
Rietgans
Rode wouw
Roerdomp
Roodkeelduiker
Slechtvalk
Slobeend
Smelleken
Smient
Tafeleend
Visarend
Wespendief
Wilde eend

Populatiegrootte
8
6
6
4
10
20
4
3
40
110
400
4
10
4
25
4
2
4
10
10
110
4
5
950

Fenologie
Broedvogel
Zomer- of wintergast
Broedvogel
Broedvogel
Broedvogel
Wintergast of doortrekker
Wintergast of doortrekker
Zomer- of wintergast
Broedvogel
Wintergast of doortrekker
Wintergast of doortrekker
Wintergast of doortrekker
Wintergast of doortrekker
Broedvogel
Wintergast of doortrekker
Wintergast of doortrekker
Wintergast of doortrekker
Zomer- of wintergast
Broedvogel
Zomer- of wintergast
Zomer- of wintergast
Wintergast of doortrekker
Wintergast of doortrekker
Wintergast of doortrekker
Wintergast of doortrekker
Zomer- of wintergast
Broedvogel
Wintergast of doortrekker

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS I Regio Netebronnen-Zuiderkempen I Beheerplan VNR Ronde Put en omgeving I 07/2012

- 11 -

Wintertaling
Woudaapje
Zwarte specht
Zwarte stern
Zwarte wouw

400
1
8

Wintergast of doortrekker
Broedvogel
Broedvogel
Broedvogel
Zomer- of wintergast

Vogelrichtlijngebied nr. 15 Ronde Put (en SBZ-V BE2101639) verkreeg zijn beschermingsstatus dankzij
broedgevallen van woudaapje, roepdomp, wespendief, bruine kiekendief, zwarte stern, nachtzwaluw, ijsvogel,
zwarte specht, boomleeuwerik en blauwborst. Voor blauwe kiekendief, visarend, slechtvalk en smelleken is het
een belangrijk doortrek- en overwinteringsgebied. Op de vraag of de aangehaalde soorten ook actueel nog
broeden in het gebied wordt in een later hoofdstuk ingegaan. Ook de staat van instandhouding en de
gewestelijke instandhoudingdoelstellingen van de soorten worden later besproken.
Vogelrichtlijngebied Ronde Put is een niet-integraal vogelrichtlijngebied, wat betekent dat enkel specifieke
habitats zijn beschermd, dit naast de natuurgebieden, bosgebieden, bosgebieden met ecologisch belang en de
natuurreservaatgebieden zoals afgebakend op het gewestplan. Voor vogelrichtlijngebied Ronde Put zijn de
specifiek beschermde habitats moerassen, heiden en heiderelicten, oude turfvijvers, rietvelden, hoogvenen en
loofbossen.
De vogelrichtlijn verplicht de overheid maatregelen te nemen om de vogelstand te beschermen. Die
maatregelen zijn (1) onderhoud en ruimtelijke ordening overeenkomstig de ecologische eisen van leefgebieden
binnen (en buiten) de beschermingszones, (2) herstel of heraanleggen van vernietigde biotopen en (3) aanleg
van biotopen.

2.1.2. SBZ-H VALLEIGEBIED VAN DE KLEINE NETE MET BRONGEBIEDEN, MOERASSEN EN
HEIDEN (BE 2100026)
De habitatrichtlijn is in 1992 in werking getreden en heeft als doel de biologische diversiteit in de EU in stand te
houden. Het streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna die hiervan deel uitmaken. Het VNR Ronde Put en omgeving ligt in het habitatrichtlijngebied met het
nummer 26 ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’. Het heeft een totale
oppervlakte van 4 884 ha. De voor dit beheerplan relevante deelgebieden zijn BE2100026-5 ‘Ronde Put en
Hoge Moer’ en BE2100026-3 ‘Arendonkse watering’.
De habitats en soorten waarvoor SBZ-H ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en
heiden’ werden aangemeld, zijn opgelijst in Tabel 2.
Tabel 2: Habitats en soorten waarvoor Habitatrichtlijngebied BE2100026 is aangemeld. Prioritaire habitats zijn aangeduid
met een asterisk. De opgegeven oppervlakten zijn opgemeten voor de situatie 2010.
Code

Habitat / soort

2330
3110

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie:
Lobelia, Littorellia en Isoëtes
Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of
Isoëtesvegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
De drijvende Ranunculus-vegetatie van submontane en planitaire rivieren
Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
Droge heide (alle subtypen)
Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
Voedselrijke ruigten
Overgangs- en trilveen
Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davalliana

3130
3260
4010
4030
6230*
6430
7140
7150
7210
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Opp. (ha)
in VNR
0.3
20.5
15.3
2
0.35
5.4
Cfr. 4010
-

- 12 -

7230
91EO*
1096
1145
1149
1163
1166
1042
1831
1903

Alkalisch laagveen
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Beekprik / Lampetra planeri
Grote modderkruiper / Misgurnus fossilis
Kleine modderkruiper / Cobitis taenia
Rivierdonderpad / Cottus gobio
Kamsalamander / Triturus cristatus
Gevlekte witsnuitlibel / Leucorrhinia pectoralis
Drijvende waterweegbree / Luronium natans
Groenknolorchis / Liparis loeselii

14.2
-

Figuur 2.1: Europese speciale beschermingszones in de buurt van VNR Ronde Put en omgeving.

2.1.3. GEWESTELIJKE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN (G-IHD)
In 2010 legde de Vlaamse Regering (BVR van 23 juli 2010) gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD)
vast voor Europees te beschermen soorten en habitats. In dit document wordt een prioriteitstelling
voorgesteld met betrekking tot het realiseren van doelen. Deze geeft aan voor welke habitats en soorten de
speciale beschermingszones vooral van belang zijn in de Vlaamse context.
Tabel 3 geeft een overzicht van de soorten waarvoor het SBZ-V belangrijk is. Voor de betrokken soorten wordt
het belang van het gebied voor het duurzaam voortbestaan van de soort (essentieel, zeer belangrijk of
belangrijk)
weergegeven.
Daarnaast
wordt
een
samenvatting
van
de
gewestelijke
instandhoudingsdoelstellingen weergegeven.
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Tabel 3: Samengevatte weergave van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen van toepassing in dit gebied (‘=’
behoud van de huidige situatie of ‘↑’ verbetering) en het belang van het gebied voor de realisatie ervan (‘’
essentieel, ‘’ zeer belangrijk, ‘’ belangrijk of ‘°’ geen status toegekend) (ANB, 2011).

kwaliteit

oppervlakte

areaal

belang gebied

Soorten Vogelrichtlijn De Ronde Put

Blauwborst - Luscinia svecica

*

=

=

↑

Boomleeuwerik – Lullula arborea

**

=

=

↑

Bruine kiekendief - Circus aeruginosus

°

=

=

↑

Ijsvogel - Alcedo atthis

*

=

=

=

Nachtzwaluw – Caprimulgus europaeus

*

=

=

↑

Roerdomp - Botaurus stellaris

↑

↑

↑

Wespendief - Pernis apivorus

Kennislac
une
*

=

=

↑

Woudaap - Ixobrychus minutus

°

↑

↑

↑

Zwarte specht - Dryocopus martius

*

=

=

↑

Zwarte stern – Chlidonias niger

°

↑

kwaliteit

oppervlakte

areaal

belang gebied

Habitats

1130 – Estuaria/Buitendijkse schorren

*

↑

↑

↑

2310 - Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten

*

=

↑

=

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

**

=

↑

↑

3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora
en/of de Isoëte-Nanojunectea
3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties

***

↑

↑

↑

***

↑

↑

↑

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

**

=

↑

↑

3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren

**

↑

↑

↑

3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het
Callitricho-Batrachion
4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

***

↑

↑

↑

**

=

↑

↑

4030 - Droge Europese heide

**

=

↑

↑

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane
gebieden in het binnenland van Europa)
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion)

*

↑

↑

=

**

↑

↑

↑

6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

**

=

↑

↑

6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

**

=

↑

=

7110 - Actief hoogveen

*

↑

↑

=

7140 - Overgangs- en trilveen

***

↑

↑

↑

7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

**

=

=

↑

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

***

↑

↑

=
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7230 - Alkalisch laagveen

***

↑

↑

↑

9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion
robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

*

=

↑

↑

**

=

↑

↑

91E0 - Alluviale bossen met Alnus glutinosus en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

**

=

↑

↑

Beekprik - Lampetra planeri

kwaliteit

oppervlakte

areaal

belang gebied

Soorten Habitatrichtlijn

* **

=↑ =↑ =↑

Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus
Brandt's vleermuis/Gewone baardvleermuis - Myotis brandtii/Myotis mystacinus

*

=

=

↑

Drijvende waterweegbree - Luronium natans

**

=

↑

=

Fint - Alosa fallax fallax

***

↑

=

↑

Franjestaart - Myotis nattereri

*

=

↑

↑

Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis

***

↑

↑

↑

Gewone grootoorvleermuis/Grijze grootoorvleermuis - Plecotus auritus/P. austriacus

**

=

=

↑

Gladde slang – Coronella austriaca

**

=

↑

↑

Groenknolorchis - Liparis loeselii

***

↑

↑

↑

Grote modderkruiper - Misgurnus fossilis

↑

↑

↑

Heikikker - Rana arvalis

Kennis
lacune
**

=

=

↑

Ingekorven vleermuis – Myotis emarginatus

*

=

↑

↑

Kamsalamander - Triturus cristatus

Kennis
lacune
***

↑

↑

↑

=

↑

↑

=

=

↑

Rivierdonderpad - Cottus gobio

Kennis
lacune
**

=

↑

↑

Rivierprik - Lampetra fluviatilis

**

↑

↑

↑

Rugstreeppad - Bufo calamita

*

=

=

↑

Rosse vleermuis - Nyctalus noctula

Kennis
lacune
Kennis
lacune
*

=

=

↑

=

=

↑

=

↑

↑

Kleine modderkruiper - Cobitis taenia
Laatvlieger - Eptesicus serotinus

Ruige dwergvleermuis / Gewone dwergvleermuis / Kleine dwergvleermuis - Pipistrellus species
Spaanse vlag - Callimorpha quadripunctaria

2.2. NATIONALE BESCHERMINGSINITIATIEVEN
2.2.1. GEWESTPLAN
Het reservaat is gelegen op het gewestplan Mol – Herentals (Figuur 2.2). De grootste oppervlakte van het
Vlaamse natuurreservaat wordt ingenomen door bosgebied met ecologisch belang (Wurft & Ronde Put),
landschappelijk waardevol agrarisch gebied (Reties Goor & Ronde Put) en natuurgebied met wetenschappelijke
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waarde of natuurreservaten (Watering-oost & Ronde Put). Kleinere delen zijn bestemd als bosgebied
(Watering-west) en natuurgebied (Ronde Put).
Figuur 2.2: Gewestplan in de buurt van VNR Ronde Put en omgeving.

2.2.2. GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
In het gemeentelijk structuurplan Mol wordt de Ronde Put omschreven als “een gebied dat gekenmerkt wordt
door diverse unieke levensgemeenschappen met bijzondere natuurwaarden. Het is een ecologisch waardevol
gebied met bijzondere vegetaties door de waterputten, moeraszones en een afwisseling van open dichte
boszones. Als regionaal brongebied van het Netebekken en infiltratiegebied op de uitlopers van het Kempisch
Plateau dient het gebied zoveel mogelijk open gehouden te worden. De landschappelijke waardevolle open
ruimte dient hier gevrijwaard te worden en de structuurbepalende functies bos, natuur en landbouw worden
behouden in goed gestructureerde gehelen”. Nieuwe grootschalige functies zijn, volgens het structuurplan,
hier in geen geval gewenst (DENISSEN e.a., 2005).

2.2.3. VLAAMS ECOLOGISCH NETWERK
Sinds 2003 zijn aanzienlijke oppervlakten van de deelgebieden Ronde Put en Watering (oost) aangeduid als
grote eenheden natuur (GEN) binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Specifiek gaat het om GEN nr. 314
De Ronde Put – Goorken.

2.2.4. OPRICHTING ALS STAATSNATUURRESERVAAT
Op 27 januari 1997 werd ‘De Ronde Put’ bij ministerieel besluit opgericht als staatsnatuurreservaat. De
oppervlakte van het staatsnatuurreservaat bedraagt actueel 169ha28a43ca.
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Figuur 2.3: Vlaams Ecologisch Netwerk in de buurt van VNR Ronde Put en omgeving.

2.2.5. RUIMTELIJKE VISIE VOOR LANDBOUW, NATUUR EN BOS REGIO NETELAND
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2006 een ruimtelijke
visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Neteland. Op 21 december 2007 nam de Vlaamse Regering
kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca.
44.500 ha agrarisch gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed. In het operationeel
uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid
de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden
(ANONIEM, 2006).
Met betrekking tot natuur en bos zijn volgende krachtlijnen en concrete punten uit de visie van belang:
-

Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen (Ronde Put, Koemook, …)

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende gebieden maken deel uit van
Vlaams Ecologisch Netwerk. Voor deze complexen wordt gestreefd naar herstel van de natuurlijke
waterhuishouding en de ontwikkeling van waardevolle gradiënten, hoogveenontwikkeling, spontane
zandverstuivingsprocessen en graduele overgangen tussen verschillende typen vegetatie (bos, heide,
pioniersvegetatie, vennen, …). Zeer waardevolle gebieden met kwetsbare vegetaties (heide, vennen,
heischrale graslanden, …) worden ruimtelijk gebufferd binnen samenhangende complexen. Versterking van
de natuurwaarden wordt gerealiseerd door bos- of natuuruitbreiding binnen de aangeduide
natuurcomplexen. Hoogveenontwikkeling vereist een gescheiden waterhuishouden ten op zichte van
omliggende langbouwgebieden. Hierbij wordt rekening gehouden met de landschapsecologische en
cultuurhistorische context.
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-

Ontwikkeling van een natuurcomplex De Moeren

De Moeren ligt in het noordwesten van Postel op de overgang van het Kempens Plateau naar het
stroomgebied van de Kleine Nete. In een lange termijnvisie wordt voor De Moeren, vanuit potentieel
kansrijke natuurkernen, gestreefd naar hoogveenontwikkeling in samenhang met de
hoogveenontwikkeling bij Ronde Put en in het aangrenzende gebied in Nederland.
-

Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen (Kraaienbos, Spreeuwenbos, …)
Figuur 2.4: Situering van Vlaams natuurreservaat Ronde Put.

2.2.6. BESCHERMING ALS LANDSCHAP - ANKERPLAATS
Op 6 juli 1993 werd De Ronde Put bij ministerieel besluit geklasseerd als landschap (Figuur 2.5). De contouren
van het geklasseerde landschap komen in grote lijnen overeen met het deelgebied Ronde Put. De bescherming
als landschap beoogt de vrijwaring van het eigen karakter van het landschap, in het bijzonder van (L. MEESTERS,
1981):
- het voedselarm karakter van de Ronde Put, met zijn kenmerkende flora
- de broedgebieden en voedselterritoria van zeldzame vogelsoorten
- het natuurlijk karakter van de bossen in de omgeving van de Ronde Put
- het agrarisch karakter van de omgeving
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- de esthetisch-landschappelijke waarde van het geheel (ongerept natuurgebied temidden van oud
cultuurlandschap met bossen en kleinschalige landbouwpercelen; geen enkele vorm van
horizontvervuiling).
- de historische waarde (relict van grootgrondbezit; herkenbare stadia van veranderingen in het
landschap)
Figuur 2.5: Situering van ankerplaats en beschermd landschap.

De klassering heeft een aantal verbodsbepalingen tot gevolg. Zo is het ondermeer verboden
afwateringskanalen te graven en grondwerken uit te voeren. Voor het vellen en ontwortelen van bomen, het
aanplanten van bomen en heesters op de kadastrale percelen 308a, 308b, 308c en 308d, het plaatsen van
nieuwe afsluitingen, …. is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de minister nodig.
Overeenkomstig het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg kreeg de Abdij van Postel en de
Ronde Put op 27 april 2009 bij ministerieel besluit een definitieve bescherming als ankerplaats. In dit besluit
worden de typische landschapskenmerken voor de ankerplaats in het deelgebied Ronde Put als volgt
omschreven:
-

Ronde Put (plas) met overgangen naar droge en natte heide met verschillende verlandingsstadia

-

Oude dennenbossen op een microreliëf van landduinen ten noorden van de Ronde Put

-

Grote open graslanden met natte depressies en heraangelegde Lange Linneput ten westen van de
Ronde Put

2.3. NABIJGELEGEN NATUURGEBIEDEN
Het VNR Ronde Put en omgeving ligt temidden van een naar Vlaamse maatstaven zeer bos- en natuurrijke
zone. Binnen het vogelrichtlijngebied De Ronde Put is ruim de helft van de oppervlakte bebost (ca. 2600 ha,
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incl. parken en struwelen) 1. Aansluitend in Nederland liggen binnen de boswachterij Hapert ruim 2200 ha bos
en andere natuurterreinen en dan zijn er nog de bossen in het noorden van Lommel (verscheidene honderden
ha). De meerderheid van de bossen zijn homogene dennenbestanden.

2.3.1. PRIVÉ-BOSSEN
De meeste privé-bossen in Postel worden beheerd volgens kaptabellen opgenomen in beperkte
bosbeheerplannen. Vaak primeert de economische functie binnen deze privé-bossen al is er recent meer en
meer aandacht voor de ecologische functie, vooral bij de opmaak van nieuwe beheerplannen. Omvorming naar
meer gemengde bossen met een aanzienlijk aandeel streekeigen soorten is hier en daar een optie en
sporadisch worden inspanningen geleverd voor het behoud van specifieke natuurwaarden. Wanneer de
beheerplannen verlopen, moeten voor de bossen die in VEN gesitueerd zijn uitgebreide bosbeheerplannen
(conform criteria duurzaam bosbeheer) opgemaakt worden.

2.3.2. OPENBARE BOSSEN
Noch voor het domeinbos Luiksgestelse Heide (59 ha), noch voor het voormalig domein van de Koninklijke
Schenking (420ha) bestaat vandaag een beheerplan. De bossen worden er door het ANB beheerd volgens de
richtlijnen van de “Beheervisie voor openbare bossen” (BUYSSE e.a., 2001).
Net over de staatsgrens met Nederland liggen ook enkele openbare domeinen. Ten noorden van het VNR De
Ronde Put gaat het om de Reuselse Moeren (ca. 158ha), beheerd door Staatsbosbeheer (VORSTERMANS, 2004).
Beheerseenheid De Kempen, eveneens beheerd door Staatsbosbeheer en goed voor een totale oppervlakte
van ca. 1820 ha (VORSTERMANS e.a., 2003), grenst in het westen aan domeinbos Luiksgestelse Heide.

2.3.3. BOSRESERVATEN
 Bosreservaat Koemook (42 ha)
Het private bosreservaat Koeimook situeert zich net ten zuidwesten van het deelgebied Wurft. Dit bosreservaat
werd in 1997 erkend, is ruim 42 ha groot en bestaat voornamelijk uit (oude) grove dennenbestanden, in
mindere mate uit zomereiken-berkenbos, eiken-beukenbos en Corsicaanse dennenbestanden. Eén bestand (ca.
6 ha) wordt gericht beheerd in functie van de ontwikkeling van natte heide en venhabitats, de rest is –op
enkele inrichtingsmaatregelen na- integraal bosreservaat. Hier staat een natuurlijke evolutie naar zomereikenberkenbos (Betulo-Quercetum roboris) voorop. Het ANB staat in voor het beheer van dit bosreservaat.
 Bosreservaat De Goorbossen (47 ha)
Een groot deel van het gemeentebos Obroek werd in 1999 als bosreservaat aangewezen. Het heeft een
oppervlakte van ruim 47 ha en wordt hoofdzakelijk ingenomen door grove dennenbestanden met een goed
ontwikkelde ondergroei. Op enkele hectaren na wordt het bos als integraal bosreservaat beheerd. Hier wordt
de spontane ontwikkeling naar zomereiken-berkenbos volledig vrij gelaten. Het gericht beheer concentreert
zich ondermeer op het in stand houden van een uitzonderlijk goed ontwikkelde oeverkruidvegetatie in een
klein ven en de hermeandering van de Looiendse Nete (VERLOOVE, 2001).

2.3.4. ERKENDE NATUURRESERVATEN
Ten westen van het VNR situeren zich enkele erkende natuurreservaten van de vzw Natuurpunt. Het erkend
natuurreservaat (ENR) De Graaf is verweven met het deelgebied Reties Goor van het VNR Ronde Put. ENR

1

Gegevens afgeleid uit de biologische waarderingkaart door de natuurcel van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (2004).
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Goorbossen sluit hier ten westen op aan en ten noorden van de snelweg situeert zich ENR Arendonkse
Watering. Gezien de samenhang met het VNR beschrijven we kort de karakteristieken van deze erkende
natuurreservaten.
Figuur 2.6: Situering percelen in beheer bij vzw Natuurpunt.

 ENR Goorbossen (10ha90a)
Dit reservaat is eigendom van de gemeente Retie en wordt grotendeels ingenomen door de voormalige E3
zandwinningsput De Goorvijver. Het beheer concentreert er zich in belangrijke mate op het behoud van de zeer
goed ontwikkelde oeverkruidgemeenschappen in de oeverzones. Verder is er ondermeer aandacht voor de
ontwikkeling van natte en droge heide aansluitend op de Goorvijver. Het reservaat is rijk aan rode lijstsoorten,
met name kenmerkende planten van de oeverkruidgemeenschap en verscheidene libellen (ANONIEM, 2000b).
 ENR Arendonkse Watering (3ha28a)
De aanleg van de E34 in de jaren zeventig betekende de splitsing van de Arendonkse Watering in een noordelijk
en zuidelijk deel. Het zuidelijk deel is het deelgebied Watering van VNR Ronde Put en omgeving, het noordelijk
deel wordt deels beheerd als ENR. Men tracht er een bos/bosweidelandschap te creëren. Concreet wordt er
gestreefd naar de ontwikkeling van zomereiken-berkenbos, wintereiken-beukenbos, alluviale bostypes en
bloemrijke (bos-) hooilanden. Om cultuur- en natuurhistorische redenen wil men er het wateringsysteem
beperkt herstellen, vooral in de hooilandzones (ANONIEM, 2001).
 ENR De Graaf (7ha29a)
Natuurpunt vzw streeft in dit reservaat vooral naar de ontwikkeling van natte en droge heischrale graslanden.
Plaatselijk is dotterbloemgrasland het streefdoel. Verder is er veel aandacht voor het verbeteren van de
kwaliteit van de bovenloop van de Kleine Nete en wenst men alle maatregelen te ondersteunen die het herstel
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van de weidevogelpopulatie tot doel hebben. Actueel hebben de meeste beheerde percelen reeds een grote
natuurwaarde.
Natuurpunt vzw pleit voor het stimuleren van landbouwers tot het afsluiten van beheerovereenkomsten,
pakketten ‘weidevogelbescherming’ en ‘akkerrandbeheer’ (ANONIEM, 2000a).

2.3.5. GRENSOVERSCHRIJDEND ECOLOGISCH BASISPLAN (GEB)
Het GEB (JEURINK e.a., 2004a) omvat concrete plannen voor verbetering van de kwaliteit en de samenhang van
Europees beschermde gebieden aan beide zijden van de Vlaamse-Nederlandse grens. Het project heeft als
voornaamste doel voor de staatsgrensoverschrijdende gebieden waarvoor nooit eerder een vorm van
samenwerking bestond een visie ten aanzien van natuur te ontwikkelen. Die visie is op haar beurt bedoeld om
invulling te geven aan de bescherming van speciale EU-beschermingszones voor bepaalde soorten en/of
habitats (cfr. instandhoudingsdoelstellingen).
Voor het deelgebied nr. 16 en 17 Moeren, Ronde Put, Goor, Postel, Boswachterij Hapert werd een
natuurstreefbeeld uitgewerkt. Dit voorziet op Vlaams grondgebied – het noordelijk deel van het
vogelrichtlijngebied Ronde Put, goed voor 2.977ha - ondermeer in een sterke uitbreiding van het heideareaal
en het ontwikkelen van een grote aaneengesloten boszone. Het ontworpen natuurdoel wordt nagestreefd
binnen een termijn van ongeveer 15 jaar. De gezamenlijke oppervlakte van het visiegebied aan Vlaamse en
Nederlandse zijde bedraagt 5.333 ha (JEURINK e.a., 2004b).

2.4. BEHEERDERS VAN WATERLOPEN
Figuur 3.2 situeert de geklasseerde waterlopen in de ruime omgeving van het VNR. De Vlaamse Hydrografische
Atlas toont één waterloop van 2de categorie, de Zwarte Nete, beheerd door de provincie. Deze waterloop
stroomt net ten oosten van het kanaal Dessel-Schoten en parallel hiermee in zuidelijke richting.
Stroomopwaarts verandert de Zwarte Nete nog binnen het VNR naar een waterloop van 3de categorie en dus in
beheer bij de gemeente Mol.
In deelgebied Reties Goor stromen drie oost -west georiënteerde waterlopen van 3de categorie, van noord naar
zuid respectievelijk Klein Neetje, Goorneetje en Zuidelijk Nonnenneetje genoemd. De Colateur begrenst het
deelgebied in het westen. Deze waterloop van 1e categorie voert relatief kalkrijk kanaalwater afkomstig van het
Postelvaartje af. De VMM is beheerder van de Colateur.

2.5. ALGEMENE KRACHTLIJNEN, KNELPUNTEN EN BEHEERCONSEQUENTIES
Het VNR Ronde Put en omgeving beslaat een oppervlakte van ruim 300 ha en bestaat uit verschillende
deelgebieden die min of meer op elkaar aansluiten. Talrijke nationale en internationale
bescherminginitiatieven geven de bijzondere ecologische en natuurhistorische waarden van het gebied aan. Dit
heeft belangrijke gevolgen voor het uitwerken van de beheerdoelstellingen. De versnipperde
eigendomsstructuur en het intensief landbouwkarakter van grote delen van deelzone Reties Goor is een andere
randvoorwaarde, net als de beheerdoelstellingen die in aangrenzende natuurgebieden vooropgesteld zijn.

2.6. INDELING IN PERCELEN EN BESTANDEN
De bestandsindelingen zoals opgenomen in het voormalige beperkte bosbeheerplannen (registratienummers
14/ant en 258/ant) worden niet weerhouden. In plaats daarvan is gekozen voor een nieuwe indeling in 13
percelen (Figuur 2.7). De nieuwe indeling in percelen en bestanden is opgemaakt aan de hand van het
richtlijnenkader in ANONIEM (2003). BIJLAGE 15 geeft de oppervlakte per bestand en KAART 1.1 is een recente
luchtfoto-opname (2007) met de geprojecteerde bestandsindeling.
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Figuur 2.7: Bestandsindeling.
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3.

FYSISCH KADER

De informatie voor dit hoofdstuk is deels een bondige samenvatting van het “Ecohydrologisch onderzoek van
het Vlaams Natuurreservaat De Ronde Put en omgeving” (VANDERHAEGHE e.a., 2008). Voor een meer
gedetailleerde beschrijving wordt naar dit uitgebreid onderzoek verwezen.

3.1. GEOLOGIE
Het geologisch substraat wordt gevormd door de zandige afzettingen van het Poederliaan (glauconiethoudend
zand, Onder-Pleistoceen) en de zanden van Mol (zuiver kwartshoudend zand, Plioceen-Pleistoceen). De
dekzanden bestaan uit niveo-eolisch materiaal (Pleistoceen) of stuifzand (Holoceen). Geologisch behoort het
gebied tot het bekken van de Kempen. De gesteenten dateren vooral uit het Devoon en Carboon met de
nadruk op gesteenten van het jonge Carboon, de zogenaamde Westfaliaangesteenten A en B.
Figuur 3.1: Tertiaire geologische kaart.

Het gebied ligt net ten westen van de eerste van de vele breuklijnen, die zich meer naar het oosten bevinden.
Ook voor wat de postpaleozoische deklagen betreft, ligt het gebied op een grenszone. In het noorden bevinden
zich kleiafzettingen uit het Oud-Pleistoceen, de zogenaamde Klei van de Kempen. Ter hoogte van het Vlaams
natuurreservaat zitten we in het overgangsgebied tussen mariene en continentale zanden uit het Plioceen. De
continentale zanden worden gevormd door de zanden van Mol, zeer zuivere en lignietrijke kwartszanden. De
mariene zanden, die meestal wat dieper zitten, behoren tot de zanden van Merksem, het gaat om meer
geoxideerde, geelbruine zanden met plaatselijk limonietzandsteen. Vroeger stonden deze zanden beter bekend
als het Poederliaan.
Tijdens het Quartair was er weinig opheffing waardoor weinig erosie optrad. Klimatologisch wordt het Quartair
gekenmerkt door koude periodes, de ijstijden, tijdens welke grote gebieden door gletsjers werden bedekt en
die gekenmerkt worden door zeespiegeldalingen. Het studiegebied werd tijdens de ijstijden nooit bedekt door
gletsjers maar er heerste wel een koud klimaat (periglaciaal). De ijstijden werden onderbroken door periodes
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met een gematigd klimaat, de tussenijstijden. Tijdens het Pleistoceen was er een hernieuwde werking van de
landbreuken van de Roerdalslenk, die een eerste fase gekend heeft in het Oligoceen. Ten oosten van de breuk
trad een daling op. Dit leidde tot de afzetting van een zandig pakket.
Tijdens het ontstaan van het huidig afwateringsstelsel was er een minimum aan erosie waardoor ook weinig
afzetting van puinmateriaal terug te vinden is. Tijdens het Holoceen werden de beekdalen moerassen en trad
er veenvorming op. Met een dominante windrichting uit het zuidwesten ontstonden er oost west gerichte
dekzandruggen. Door uitwaaien tot op de grondwatertafel ontstonden plaatselijke depressies waar regen- en
oppervlaktewater stagneerde en vennen gevormd werden.
Prehistorische en middeleeuwse ontginningen zorgden opnieuw voor zandverstuivingen met vorming van
paraboolduinen. Tijdens deze periode ontstaat ook het hoogveen op de waterscheidingkam.
Het ontstaan van het Kempisch Plateau dateert van het Pleistoceen. Het Kempisch Plateau is een accumulatie
van rivierpuin afkomstig van de Maas. Mede geholpen door het zakken van de Roerdalslenk, kon de Maas door
zijn natuurlijk interfluvium breken. De Maas stortte zich in de laagvlakte en zette alles in een grote puinkegel af.
Dit wordt het Kempisch Plateau genoemd. Het Vlaams natuurreservaat situeert zich op het westelijk talud van
dit plateau.

3.2. GEOMORFOLOGIE
Het Vlaams natuurreservaat bevindt zich op de wip tussen de Centrale Kempen en het Kempisch plateau. De
Centrale Kempen is een laag gelegen, zacht golvend landschap. Het landschap wordt doorsneden door het
rivierstelsel van de Nete en door enkele langgerekte heuvelruggen. Ten noorden van het studiegebied bevindt
zich de Cuesta van de Kleien van de Kempen. De kleien hebben ervoor gezorgd dat er minder erosie kon
plaatsvinden waardoor er een verhevenheid ontstaan is in het landschap. In het oosten situeert zich het
Kempisch Plateau. Aan de rand wordt het Kempisch Plateau doorsneden door enkele waterlopen van het
bekken van de Nete.

3.3. TOPOGRAFIE
Het gebied ligt op de overgang van het Kempisch Plateau naar de Centrale Kempen, en helt globaal af naar het
westen. Het hoogteverschil tussen de oost- en westzijde van het Vlaams natuurreservaat bedraagt ruim 10
meter. De Wurft is het hoogstgelegen deelgebied. Vanaf hier daalt de hoogte in west- tot noordwestelijke
richting.
Met behulp van het digitaal terreinmodel (Figuur 3.2.) kan men op grondgebied Postel een aantal duidelijke
paraboolduinen onderscheiden. In deelgebied Ronde Put vallen enkele hoogten op binnen het talud t.h.v. de
toponiemen Hoge Heide (8e, 8h, 9c, 9d, 10a) en Kommiezenheide (10o, 10p). Deze paraboolduinen zijn met
elkaar verbonden langs de westoever van de Ronde put. De verbinding is echter zeer smal waar de Ronde Put
afwatert aan zijn westpunt; daar vormt een opgehoogde landweg de verbindende hoogte. Op deze manier is
de Ronde Put topografisch in een lokale depressie ingesloten. De duin van de Hoge Heide heeft een lange
noordwestelijke arm richting Hoge Moer. Enkele kleinere paraboolduinen zijn in dit gedeelte op te merken.
Door deze duinen zijn de laaggelegen gebieden ten noordwesten van de Ronde Put afgescheiden van de
depressie van Hoge Moer en De Moeren.
Het waterpeil in het kanaal Dessel-Schoten staat ca. 2 à 3 m hoger dan het maaiveld van aanpalende percelen.
De laagst gelegen locaties nabij het kanaal zijn 2g, 8f, 9a en 9m.
Deelgebied De Wurft ligt op de kop van een ander groot paraboolduin, dat zich uitstrekt tot aan het kanaal. Dit
deelgebied heeft een zeer uitgesproken duinentopografie met verspreid enkele kleine, nagenoeg permanent
waterhoudende laagten (vennen).
De deelgebieden Reties Goor en Watering gingen door de eeuwen heen grotendeels onder de schop waardoor
het oorspronkelijke reliëf in belangrijke mate verloren ging. De laagte waarin het Goorneetje stroomt, is
topografisch nog duidelijk te onderscheiden, dit in tegenstelling tot de gronden die aan het Klein Neetje en het
Zuidelijk Nonnenneetje grenzen. Deze bovenlopen van de Kleine Nete zijn geen natuurlijke bovenlopen van
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Kempense laaglandbeken maar door de mens gegraven verlengingen ervan. De structuurkwaliteit van deze
waterlopen is navenant. Ze werden gegraven om de natte heiden en venen op het talud van het Kempisch
plateau te ontwateren.
Figuur 3.2: Digitaal hoogtemodel en geklasseerde waterlopen in onmiddellijke omgeving van het VNR.

3.4. HYDROGRAFIE
Het VNR ligt in een brongebied van het bekken van de Kleine Nete. Verscheidene gegraven waterlopen
draineren hier het westelijk talud van het Kempisch Plateau. Naast oppervlakte- en regenwater voeren de
waterlopen ook kwelwater af. Van noord naar zuid gaat het om de geklasseerde waterlopen Loeijens Neetje,
Klein Neetje, Goorneetje, Zuidelijk Nonnenneetje en Zwarte Neet. Het Loeijens Neetje en de Zwarte Neet zijn
waterlopen van tweede categorie, de overige van derde. Al de waterlopen kruisen het kanaal Dessel-Schoten
en de Colateur.
In januari 2010 werden alle grachten in de deelgebieden ingetekend en de diepte en stroomrichting ervan
bepaald. De figuren 3.3, 3.4 en 3.5 zijn het resultaat van deze kartering. Op deze kaarten is ondermeer
aangegeven welke waterlopen op het moment van de kartering rechtstreeks kanaalwater ontvingen. Er is een
onderscheid gemaakt tussen de wateringgrachten die actueel in gebruik zijn en deze die momenteel niet door
kanaalwater gevoed worden. Daarnaast zijn er nog grachten die deels gevoed worden door insijpelend
kanaalwater, in het bijzonder de grachten die parallel aan het kanaal Dessel-Schoten lopen. Dit is eenvoudig
vast te stellen aan de hand van de vegetatie langs deze grachten (zie verder).
Als uitgesproken infiltratiegebied heeft deelgebied Wurft geen waterlopen, noch noemenswaardige grachten,
behoudens een wateringgracht dat kanaalwater vervoert van het Postelvaartje (2de cat.) naar het kanaal
Dessel-Schoten. Het Postelvaartje is omstreeks 1920 gegraven ten behoeve van irrigatie van
landbouwgebieden en aanvoer van water naar de abdij van Postel. De grachten maken deel uit van de
‘Watering der Zeven Heerlijkheden’. De wateringgrachten die in het zuidoosten aan deelgebied Ronde Put
grenzen, maakt deel uit van dezelfde watering.
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De Zwarte Neet neemt de volledige waterafvoer van deelgebied Ronde Put voor zich. Ze krijgt haar water in het
brongebied vooral vanuit een 1.5 à 2 m diepe drainagegracht aan de rand van een grote maïsakker net ten
noorden van het deelgebied. Ze verzamelt verder het uitstromende water van de Lange Linneput en omgeving,
de Ronde Put en de graslanden ten zuiden van de Ronde Put. Daarna stroomt de Zwarte Neet eerst nog een
heel eind zuidwaarts, parallel met het kanaal, alvorens onder het kanaal te duiken via een sifon, ter hoogte van
de Muizenput (camping Familiestrand).
Figuur 3.3: Hydrografie van deelgebied De Wurft.

Ten zuiden van de Ronde Put draineert een wateringgracht het gebied. Naast oppervlakte- en regenwater voert
deze gracht ook kwelwater af, getuige hiervan het veelvuldig voorkomen van de kwelindicator
duizendknoopfonteinkruid. Kanaalwater wordt hier actueel niet aangevoerd.
Deelgebied Reties Goor wordt ontwaterd door het Klein Neetje, het Goorneetje en het Zuidelijk Nonnenneetje.
Deelgebied Watering ontvangt water van een tap op het kanaal t.h.v. de E34. Al het kanaalwater dat hier
afgetapt wordt, stroomt ofwel door de vijvers van de Watering of volgt een wateringgracht ten noorden van de
snelweg. De mogelijkheid om ook water in de bospercelen van de Watering te leiden, wordt actueel niet benut.
De vijvers en het kwelwater van het broekbos ten zuidoosten van de vijvers wateren af naar het Klein Neetje.
Een zijloop van het Loeijens Neetje zorgt voor de drainage van de bossen van deelgebied Watering.
In de deelgebieden komen een aantal plassen voor:
-

Ronde Put: een westelijke en oostelijke helft met als onderlinge verbinding een regelbare stuw;

-

Lange Linnenput: deze plas is eind jaren 1990 gecreëerd door dijken aan te leggen rondom een
weiland. Via een ondergrondse leiding staat zij in contact met de westelijke Ronde Put én het kanaal.
Deze laatste verbinding is weliswaar afgesloten;

-

Vijvers van de Watering: aangelegd in jaren 1950 en bevloeid met kanaalwater. Bestand 1b wordt
deels ingenomen door een kleine gegraven vijver.

-

Vennen Wurft: in de landduinen van perceel 12 bevinden zich drie natuurlijke laagten (vennen); door
de meest zuidoostelijk gesitueerde laagte stroomt een wateringgracht met kanaalwater.
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Figuur 3.4: Hydrografie van deelgebied Ronde Put.

Figuur 3.5: Hydrografie van deelgebieden Watering en Reties Goor.
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3.5. HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE EN (GROND-)WATERKWALITEIT
Vanderhaeghe e.a. (2008) beschrijven in detail de ecohydrologie van het VNR Ronde Put en omgeving. Hier
beperken we ons tot de belangrijkste krachtlijnen van deze studie, concrete aandachtspunten en knelpunten.

3.5.1. MEETNET
In het om het VNR is in de loop der jaren een meetnet van peilbuizen, peillatten en staalnamepunten opgezet.
In 1980 zette Dirk Boeye (UIA) de eerste peilbuizen uit. In 2004 werden er 27 peilbuizen geplaatst in het kader
van de ecohydrologische studie van Vanderhaeghe e.e. (2008). Twaalf peilbuizen hiervan bevinden zich in
deelgebied Ronde Put, de overige buiten het VNR.

3.5.2. GRONDWATERDYNAMIEK
Er zijn enkel gegevens bekend van deelgebied Ronde Put. Hieruit blijkt dat het grondwaterpeil zelden dieper
wegzakt dan één meter onder maaiveld. In de venige heide ten oosten van de Ronde Put, t.h.v. de historische
Gemulput (centraal in bestand 9c) en t.h.v. de afloop van de Ronde Put worden vrij stabiele peilen genoteerd;
de laagste waterstanden halen hier niet of nauwelijks een halve meter onder het maaiveld. Het peilbeheer van
de Ronde Put t.h.v. de afloop heeft een grote invloed op de grondwaterpeilen in de aangrenzende percelen.
Op de paraboolduin in de onmiddellijke omgeving van deelgebied De Wurft zakt het grondwater in de nazomer
meer dan 1.5 meter onder het maaiveld weg.

3.5.3. WATERKWALITEIT
Het grondwater in deelgebied Ronde Put behoort voornamelijk tot een intermediair watertype; intermediair
tussen lithoclien (basenrijk) grondwater en atmoclien (ionen- en basenarm) grondwater. Dit intermediair type
komt verspreid voor langs de noord- en oostkant van de Ronde Put en t.h.v. de historische Gemulput. Langs de
zuid- en westkant van de Ronde Put werd (in de winter) een atmoclien grondwatertype vastgesteld. Tijdens de
wintermaanden is er een grotere regenwaterinvloed gemeten, in het bijzonder ter hoogte van de afloop van de
Ronde Put en net ten noorden van deelgebied Ronde Put.
Merk op dat het geanalyseerde grondwater niet steeds tot aan het maaiveld of wortelzone van de vegetatie
reikt (bv. ter hoogte van de landduinen).
Uit metingen blijkt dat de Lange Linneput en de westelijke plas van de Ronde Put in de winter meer gebufferd
zijn dan in de zomer. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een grotere toevoer van gebufferde kwel in de winter,
of van tijdelijke verzuring in de zomer als gevolg van droogval van oeverzones, maar ook van een verhoogde
buffering in de winter tengevolge van uitwerpselen van watervogels. Gebufferd grondwater is vooral aanwezig
ter hoogte van het broekbos ten westen van de Ronde Put en ter hoogte van de venige heide langs de oostkant
van de Ronde Put. In vergelijking met de jaren 1980 is het grondwater calciumarmer geworden in het westen;
de ionenratio van het grondwater, een maat voor de relatieve dominantie van basenkationen, nam gevoelig af.
Ter hoogte van de venige heide langs de oostkant van de Ronde Put is het grondwater voedselrijker geworden.
Mogelijk is er een verband met de sterk toegenomen voedselrijkdom in de grachten in het oosten van de
Ronde Put in de jaren 1980.
In het licht van het behoud en het herstel van voedselarme vegetatietypes, is de actuele voedselrijkdom in de
omgeving van het gebied verontrustend. Zo zijn er in verschillende peilbuizen langs de randen van deelgebied
Ronde Put hoge stikstofwaarden vastgesteld. Verscheidene grachten zijn (zeer) nutriëntenrijk. De oorzaken zijn
te zoeken in het landbouwgebruik ten (noord)oosten van het deelgebied en de voedselrijkdom van het
aangevoerde water in het oosten, afkomstig van het kanaal (Postelvaartje). Anderzijds is het tevens mogelijk
dat de buffering van dit kanaalwater een rol speelt in de overleving van een aantal habitats, via beïnvloeding
van het grondwater. De gegraven bovenloop van de Zwarte Neet die enkele akkers ten noorden van het
deelgebied ontwatert doorheen perceel 8, is sterk aangerijkt met ammonium, nitraat, sulfaat, chloride en
kalium. Nitraataanrijking is er ook in het grondwater van de venige heide in het oosten van de Ronde Put. Op
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basis van analyses van het grondwater in augustus 2010 besluiten Vanderhaeghe e.a. (2010) dat er weliswaar
geen acute problemen zijn met de grondwaterkwaliteit in het gebied. Het gaat om mineraalarm grondwater
met naar Vlaamse normen lage sulfaatgehalten. Binnen de contouren van deelgebied Ronde Put is het
geanalyseerde grondwater op enkele uitzonderingen na arm aan stikstof.
De rechtstreekse invloed van kanaalwater via het wateringsysteem van het Postelvaartje blijkt ver te reiken. In
het veld kan men dit opmaken aan de hand van de vegetatie (zie verder) en chemische analysen bevestigen dit.
In de jaren 1980 heeft een periode met inlaat van kanaalwater in het oosten van de Ronde Put geleid tot een
duidelijke eutrofiëring van de aanwezige levensgemeenschappen van heide en venen. Figuur 3.4 geeft aan in
welke grachten er anno februari 2010 een rechtstreekse instroom was van kanaalwater via het Postelsvaartje.
Niet kanaalbeïnvloede grachten voeren enkel kwelwater en lokale neerslag af, en zijn daardoor minder
gebufferd.
Het meetnetwerk van de VMM in de omgeving van het VNR is vrij beperkt. Zo zitten de gegraven bovenlopen
van de Neten niet in het netwerk. Wel werden het kanaal, een wateringgracht (zijgracht Postelvaartje) net ten
oosten van deelgebied Ronde Put en de Colateur bemonsterd. Het kanaal is chemisch niet verontreinigd en
heeft een matige biologische waterkwaliteit. De wateringgracht ten oosten van de Ronde Put heeft een
aanvaardbare chemische kwaliteit en een overwegend goede biologische waterkwaliteit. Het kanaalwater dat
via het Postelvaartje in deze wateringgrachten terecht komt, is weliswaar zeer fosfaatrijk (0.1-0.2 mg P/l),
extreem nitraatrijk (veelal > 2mg N/l), matig met ammonium verrijkt en heeft een hoge pH (ca. 7).
De Colateur is chemisch verontreinigd maar heeft niettemin een goede biologische waterkwaliteit
(www.vmm.be).
Figuur 3.6: Chemische typologie van het grond- en oppervlaktewater (zomer). Type A is een regenwatertype, type D een
grondwatertype. B en C zijn intermediair.
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3.5.4. SYSTEEMWERKING
De ruime omgeving van het VNR Ronde Put en omgeving kan opgevat als een groot systeem van
infiltratiegebieden en gebieden met afvoer van het geïnfiltreerde grondwater via kwel en waterlopen.
Infiltratie treedt op over het grootste deel van Postel, waarbij het water meters onder het maaiveld wegzakt op
de hoger gelegen delen van het westelijk talud en de rest van het Kempisch plateau. Dat ook lokale hoogtes in
het westelijk talud van het Kempisch plateau als infiltratiegebied fungeren, wordt aangetoond door het
ontbreken van kwel en het meer atmoclien grondwater op zulke plaatsen.
Grote hoeveelheden (regionale) kwel treden uit in de westrand van het Kempisch plateau. Binnen het VNR is
hier pas het begin van te vinden in deelgebied Reties Goor en het westelijk deel van deelgebied Ronde Put. De
kwel is min of meer beperkt tot de kleinschalige depressies die omgeven zijn door lokale landduinen. Locaties
die minimaal in de winter onder invloed staan van kwel komen vrij goed overeen met plaatsen waar
kwelindicerende vegetatietypes zijn gekarteerd (zie verder). In de zomer zakt het grondwater beduidend weg,
met kleinere kweloppervlaktes tot gevolg. In iets diepere depressies leidt dit tot tijdelijke of permanente
waterplassen. De hogere kweldruk in de winter is vermoedelijk de oorzaak van de hogere zuurbuffering die
opgetekend werd in de Ronde Put (west) en de Lange Linneput t.o.v. de zomer.
De intrekzones van de kwelgebieden zijn typisch langgerekt en oost-west-georiënteerd. Daarbij is de oudste
kwel meer dan 50 of 100 jaar oud en afkomstig van 2 tot 3 km ten oosten van het kwelgebied. Dit komt
overeen met hoogteverschillen van meer dan 10 meter. Belangrijke gedeelten van de intrekgebieden bergen
grondwater dat na minder dan 25 jaar tijd weer opkwelt in het westen. Figuur 3.7 geeft een schematische
dwarsdoorsnede van het hydrologisch systeem. Hieruit blijkt ondermeer dat de drainerende invloed van de
grachten op het talud relatief beperkt zijn: in vele gevallen is de terugval in de grondwaterstand op vrij korte
afstand weer verdwenen als gevolg van de sterk hellende topografie van oost naar west. De grachten vangen
wel een deel van de kwel af. Het dwarsprofiel lokaliseert ook kwelvegetaties, natte heiden en broekbossen:
hier loopt het winterpeil aan het maaiveld. Ter hoogte van de venige heide aan de oostzijde van de Ronde Put
fluctueert het grondwater minimaal. Het intrekgebied van de kwel in deze venige heide is gelegen in
naaldbossen, akkers en grasland en bevat tevens een kanaalbeïnvloed grachtensysteem. Vermoed wordt dat
deze grachten ook een bijdrage leveren aan het kwelwater. Veel van het kwelwater is jonger dan 10 jaar. Ook
ter hoogte van de abdij van Postel wordt een bijdrage geleverd aan dit kwelwater; deze bijdrage is
vermoedelijk kleiner en het duurt meer dan 25 jaar voor dit water uittreedt als kwel.
Figuur 3.7: Dwarsprofiel t.h.v. de Ronde Put. (abscis: afstand (m); ordinaat: hoogte (m TAW)). Grondwaterstandpercentiel;
percentiel 10 = winterstand; percentiel 90= zomerstand).
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De kwel brengt ondermeer ijzer en bufferende stoffen in de wortelzone, die leiden tot beperkte
beschikbaarheid van fosfaat en beschermen tegen te zure omstandigheden.
Het kanaal is op de doorsnede te zien als een hoog gelegen top. Wegens de hoge infiltratieweerstand heeft de
hoge waterstand van het kanaal geen effect op de grondwaterstanden in de omgeving.

3.5.5. GRONDWATERMODEL
In het kader van de ecohydrologische studie werd een grondwatermodel opgemaakt voor de ruime omgeving
van het VNR. Dit model kan ondermeer berekenen waar grondwater verticaal het grondwatersysteem via het
maaiveld verlaat. De figuren 3.8 en 3.9 situeren de zones waar er actueel kwel optreedt, respectievelijk tijdens
het winter- en zomerseizoen. Opvallend is dat er vooral in de deelgebieden Reties Goor en Watering veel kwel
is, in het bijzonder tijdens de winter en in de noordwestelijke kant.
In de laagten waarin de bovenlopen van de Neten werden uitgegraven is er lokaal tijdens de zomer ook
kwelinvloed. In deelgebied Ronde Put bevinden de kwelzones zich langs de oostkant van de Ronde Put en ter
hoogte van de venige laagten van de historische Lange Linneput en Gemulput. Tijdens de zomer is er enkel
kwel in de oostkant van de Ronde Put.
Het grondwatermodel berekent voor deelgebied Reties Goor grote zones met wintergrondwaterstanden tot op
minder dan 0.25 cm onder het maaiveld. Hiermee is het Reties Goor wat stijghoogten betreft, vergelijkbaar
met de graslanden ten zuidwesten van de Ronde Put en deze ten zuiden van de Lange Linneput.
Figuur 3.8: Kwelflux in winter (berekend met niet stationair model).

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS I Regio Netebronnen-Zuiderkempen I Beheerplan VNR Ronde Put en omgeving I 07/2012

- 32 -

Figuur 3.9: Kwelflux in zomer (berekend met niet stationair model).

3.6. BODEM
3.6.1. PROFIELEN
In het VNR overwegen zandige tot lemig-zandige podzolbodems (Bodemkaart van België). Hoger op het talud
(Wurft) zijn deze droog, naar beneden toe (westen) worden deze steeds natter. Zo domineren natte podzolen
deelgebied Reties Goor. De Ronde Put-vijvers zijn nagenoeg volledig begrensd door veenbodems. Ten noorden
en ten zuiden van de Ronde Put –vijvers situeren zich paraboolvormige landduinen, nabij het kanaal worden de
bodems beduidend natter.
Deelgebied De Wurft situeert zich vnl. op droge, profielloze duinbodems. Perceel 13 ligt deels in de matig natte
tot natte duinpan van de uitgestrekte paraboolduin.
Zowel Verhaeghe e.a. (2008) als Jan Laureys (2008 en 2010) deden gericht bodemkundig onderzoek in
deelgebied Ronde Put. Enkele krachtlijnen die uit deze onderzoeken naar voor komen zijn:
-

De meerderheid van de bodems is drie spaden diep omgespit bij de ontginning van het gebied.

-

Oppervlakkige veenlaagjes kennen een grotere verspreiding dan de bodemkaart doet vermoeden (o.a.
nabij het kanaal in de bestanden 8f en 9a).

-

Rond de Ronde Put-vijvers is de toplaag meestal een veenlaag van enkele cm tot meer dan 40cm dik.
Lokaal werd een strooisellaag of zand gekarteerd. Op vele locaties –zowel ten noorden als ten zuiden
van de vijvers- gaat het om veraardende, verdroogde veenlagen van 30 tot 50-60cm dik. Ten noorden
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van bestand 10f zit er onder dit verdroogd pakket ook nog niet verdroogd veen tot op meer dan 1.5m
onder maaiveld. Jan Laureys meent dat de grondwatertafel ca. 0.5m gedaald is t.o.v. de historische
situatie.
-

Min of meer in overeenstemming met de bodemkaart is op diverse locaties zand of lemig zand
aanwezig op 20 cm diepte.

-

Op verschillende plaatsen, vooral in de meest venige gebieden, wordt lemig zand, zandleem en
uitzonderlijk ook zandleem aangetroffen op 20cm diepte. Dit is ecologisch belangrijk gezien de
buffercapaciteit van deze bodems tegen verzuring.

-

De duinen in het noorden van deelgebied Ronde Put hebben een goed ontwikkeld podzolprofiel. Ze
zijn het resultaat van oude zandverstuivingen.
Figuur 3.10: Bodemkaart van België.

Overige vaststellingen:
-

in het broekbos/ gagelstruweel langs de afloop van de Ronde Put (bestand 9m) is de veenlaag tot 8090cm dik.

-

In bestand 9a is wellicht leem ontgonnen; hier komt locaal leem aan de oppervlakte (leemput).

-

De graslanden ten zuiden van bestanden 9f en 9g hebben een 20 à 40 cm diepe bouwvoor bestaande
uit gemengd zand en lemig zand. Hieronder (tot 80 cm diepte) bevindt zich meestal zand en soms een
compacte leemlens, daaronder - tot 120 cm diepte- gereduceerd licht glauconiethoudend zand. Op
een diepte van ongeveer 120 cm zijn sporadisch laagjes fijn grind te vinden.

-

De bodem van het hele gebied t.h.v de Lange Linneput is nat (e) tot zeer nat (f) te noemen. De
drainageklasse f betekent dat het grondwater er niet verder wegzakt dan 40 à 80 cm.
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3.6.2. BODEMCHEMIE
In het kader van het ecohydrologisch onderzoek is nagegaan of er vanuit de bodemchemie bedreigingen zijn
voor het behoud of de ontwikkeling van venige heide, laagveen en venvegetaties in deelgebied Ronde Put.
Hiertoe zijn bodemstalen geanalyseerd van zowel de minerale ondergrond als het organisch materiaal (veen).
Verder is nagegaan wat de kansen zijn voor het herstel van minerale heide. In de graslanden ten zuiden van de
Lange Linneput en ten zuiden van de Ronde Put is in 2009 en 2010 een aantal bodemstalen genomen met het
oog op de bepaling van de fosfaatbelasting (Hens e.a., 2011).
3.6.2.1. Bodemkwaliteit in heidekern Ronde Put
Op een aantal locaties verspreid in het oosten van deelgebied Ronde Put werd de kwaliteit van de minerale
bodemhorizont nagegaan. Tabel 3 geeft hiervan een overzicht. De zuurtegraad ligt tussen pH 4 en 4,5. De
gemeten concentraties basekationen (niet weergegeven) liggen onder de detectielimieten, die helaas aan de
hoge kant zijn. Het ammoniumgehalte is op alle locaties aan de hoge kant, een gevolg van de historische en
actuele atmosferische stikstofdepositie.
De kanaalwaterinvloed zorgt in een deel van het studiegebied vermoedelijk voor een buffering van het
grondwater. Dit is evenwel niet een gewenste situatie, gezien dit kanaalwater tegelijk zorgt voor een aanrijking
met nutriënten als fosfaat. Uit metingen blijkt bij grotere hoeveelheden ijzer de fosfaatbeschikbaarheid zoals
verwacht beperkt is. Bij lagere ijzerconcentraties zijn enkele locaties echter fosfaatrijker: het betreft een locatie
langs de noordrand van de westelijke plas en een boslocatie ten oosten van de venige heide langs de oostkant
van de Ronde Put (bestand 10d). Niettemin ligt de fosfaatconcentratie op al deze plaatsen voorlopig nog laag
genoeg om herstel van heischrale vegetatie toe te laten.
Tabel 3: Kwaliteit minerale bodemhorizont.
Locatie

pH (KCl)

Fe (mg/kg DS)

NH4+ (mg N/kgDS)

PO43- (mg P/kg DS)

9h (west)
10e (west)
10d (zuid)
10f (zuidoost)

4.2
4.2
4.3
4.4

1382
304
814
471

260.4
130.6
178.6
171.8

0.45
0.75
0.75
0.30

-

Oostelijke randzone Ronde Put

In en langs de venige heide ten oosten van de Ronde Put (bestand 10f) is zowel de kwaliteit van de minerale
ondergrond als die van het veen onderzocht. Vanderhaeghe e.a. (2008) zien hierin enkele patronen:
- Het minerale (zandige) substraat en de veenlaag zijn overwegend zwak zuur, wat wijst op buffering.
De pH voldoet hiermee aan vereisten voor ontwikkeling van natte heide en hoogveen;
- De hoeveelheid beschikbaar fosfaat in het veen (ammoniumlactaatextractie) is beperkt. Dit heeft te
maken met de grote hoeveelheid ijzer.
- Anorgisch zwavel is in anaërobe organische lagen aanwezig als slecht oplosbaar sulfide (S2-) en kan
accumuleren door toevoer van grondwater met veel sulfaat. Dit sulfaat is tegenwoordig afkomstig van
zwavelhoudende lagen in het intrekgebied, die oxideren met nitraat dat is geïnfiltreerd op bemeste
landbouwgrond. Vroeger werd sulfaat in belangrijke mate rechtstreeks vanuit de lucht aangevoerd
(zwaveldepositie). Het onoplosbare sulfide bindt zich preferentieel aan ijzer, zodat dit ijzer geen
fosfaat kan binden. Verhoudingsgewijs teveel sulfide leidt dus tot ernstige eutrofiëring. Momenteel is
de (molaire) hoeveelheid ijzer nog een veelvoud van de hoeveelheid zwavel, zodat dit geen acute
bedreiging vormt;
Opgestapeld sulfide kan worden afgevoerd na oxidatie tot sulfaat, wat enkel zal gebeuren bij droogval.
Permanent opstuwen leidt dus tot opstapelen van sulfide en slechter binden van ijzer aan fosfaat. In
systemen met weinig zuurbuffering (weinig kationen) leidt oxidatie van sulfidehoudend veen tot
extreme verzuring, door de vorming van zwavelzuur. In het geval van de Ronde Put blijkt het veen
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echter niet zo verzuringsgevoelig, wat kan afgeleid worden uit de verhouding S/(Ca+Mg): er zijn veel
meer basekationen aanwezig dan zwavel (cf. Lucassen et al. 2002). Daar er momenteel onvoldoende
aanwijzingen zijn voor interne eutrofiëring wordt aanbevolen het stuwpeil permanent hoog te houden
(Vanderhaeghe e.a., 2010).
- Er kan besloten worden dat toevoer van sulfaat en fosfaat bedreigend werken voor de vegetatie van
de Ronde Put, maar dat er zich op dit moment nog geen acuut probleem voordoet (Vanderhaeghe
e.a., 2010). In elk geval is nieuwe toevoer van deze stoffen, als gevolg van landbouwactiviteiten in het
intrekgebied, te vermijden.
Tabel 4: Kwaliteit minerale bodemhorizont venige heide en randzone (bestand 10f).
Locatie

pH (KCl)

Fe (mmol/kg)

NH4+ (mmolkg)

S (mmol/kg)

NO-hoek 10g
NW-hoek 10f
10f centraal
10f oost

5.0
4.6
4.2
5.2

30.3
44.4
351.4
19.7

7.6
6.4
59.8
7.2

0.81
4.33
55.03
0.98

Tabel 5: Veenkwaliteit venige heide en randzone (bestand 10f).
Locatie

pH (KCl)

Fe (mmol/kg DS)

S/(Ca+Mg)

PO43- (μmol P/kg)

Ca+Mg+K (mmol/kg)

NO-hoek 10g
10f-centraal
10f-centraal
10f-oost

4.5
4.4
4.6
4.9

135.5
564.2
277.9
279.7

0.070
0.401
0.151
0.058

64.7
51.7
439.1
129.2

190.3
210.6
163.9
398.7

3.6.2.2. Bodemchemisch onderzoek voormalige landbouwgronden
Nabij de heidekern in deelgebied Ronde Put werden in 2009 en 2010 op 17 locaties in totaal 84 bodemstalen
verzameld en geanalyseerd (Hens e.a., 2011) . Er werd nagegaan welke de mogelijkheden zijn voor heideherstel
op deze locaties. De onderzochte locaties vertonen geen gehalten aan structurele bodemcomponenten Fe, Al
en Mn die beperkend of relevant zijn voor natuurherstel. Geen van de stalen bevat totaalgehalten aan
sporenelementen (zware metalen) die hoger zijn dan de geldende milieukwaliteitsnormen. De pH-KCl waarden
tussen 4 en 5.4 wijzen op de aanwezigheid van een zeker bufferend vermogen (uitwisselbare kationen K, Ca en
Mg).
De natuurlijke achtergrondconcentratie aan plantbeschikbaar P bedraagt in de onderzochte percelen zo’n 1417 mg Olsen P/kg wat goed overeen komt met de waarden in de wortelzone van de meeste referentiegebieden
voor droge heide, vochtige heide en heischraal grasland. Deze achtergrondconcentratie werd bepaald op 90100 cm diepte. De bovenste bodemlaag is aangerijkt met fosfor. Globaal neemt de P-aanrijking in bestanden 9f9g toe van west naar oost, met een ondiepe, matige P-aanrijking centraal in bestand 9f (20-30 mg P/kg tot op
een diepte van 20cm) tot een diepere en sterke P-aanrijking in het oosten van perceel 9g (40-96 mg P/kg en
aanrijkingsdiepten tot 40-50cm).
Een beperkte staalname in de graslanden ten zuidwesten van de Ronde Put gaf een sterke en diepe Paanrijking (40- >60 mg P/kg tot op 35 à 80 cm diepte) in perceel 11a. Ten oosten hiervan, in het oostelijk deel
van perceel 10n, situeert de P-aanrijking zich op 0-25 cm diepte. Op de locatie “Ref” is er geen
noemenswaardige P-aanrijking. Hier werd eind jaren 1990 een kleine laagte gecreëerd door de bovenste
bodemlaag van zo’n 20cm af te graven. Sindsdien ontwikkelt er zich een oligo- tot mesotrafente vegetatie met
hoge bedekkingen van veenmos.
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Figuur 3.11: Ligging staalnamepunten bodemchemisch onderzoek in voormalige landbouwgronden.
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4.

HISTORIEK EN GEBRUIK VAN HET LANDSCHAP

4.1. EVOLUTIE VAN HET LANDSCHAP
4.1.1. VAN BOS NAAR HEIDE …
Tijdens het Atlanticum (omstreeks 4000 voor Christus) was het grootste deel van Noordwest-Europa begroeid
met een gemengd loofbos. Dit is het natuurlijke landschap voordat Neolithische boeren daarin merkbaar
begonnen in te grijpen (van den Bremt e.a., 1998). Afgaande op de actuele vegetatiesamenstelling en rekening
houdende met de verarming van de bodem gedurende vele eeuwen (o.a. roofbouw) kan men aannemen dat
de toenmalige bossen in de ruime omgeving van Postel grote overeenkomsten vertoonden met wat Stortelder
e.a. (1999) omschrijven als berken-eikenbos en beuken-eikenbos. Uit palynologisch onderzoek blijkt dat in
Postel gewone beuk alleszins een rol speelde (Mullenders & Coremans, 1964). Daarnaast waren er ongetwijfeld
overgangen naar elzenbroekbos, berkenbroekbos, wilgen - en gagelstruweel al naargelang de fysische
omstandigheden van het terrein.
Op uitgesproken natte plaatsen had de vegetatie een open karakter. Men denkt hierbij aan laag- en hoogvenen
(Hoogmoer, Ronde Put, …), delen van riviervalleien en vennen (Van Vuure, 2003).
Figuur 4.1: Uitreksel van de historische kaart van Nicolas de Fer (1713-1716). Naast het zeer uitgestrekte ‘Marais de Peel’
valt ook het grote moeras ten westen van de abdij van Postel op.

Als gevolg van de toenemende menselijke invloed (kap, beweiding, strooiselroof, …) degradeerde het
Atlantisch gemengd loofbos geleidelijk tot heide (s.l.). Dit gebeurde in golfbewegingen daar de invloed van de
mens op het natuurlandschap niet altijd even intens was. Vooral de toenemende beweiding door
gedomesticeerde dieren (varkens, schapen, geiten en runderen) degradeerde het bos onomkeerbaar (Antrop,
1989). Het is verspreid over een lange periode -vanaf 3000 voor Christus in Postel- dat er her en der geleidelijk
aan heidevegetaties ontstonden (Mullenders & Coremans, 1964).
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Volgens de kaart van Nicolas de Fer (1713-1716), bestond de streek rond Arendonk-Postel begin 18de eeuw uit
een bijzonder uitgestrekt moerassig gebied met daar rond een heidelandschap. Het zijn deze
heidelandschappen die ook Ferraris (1771-1778) en Vandermaelen (1846-1854) karteerden en waarnaar
verscheidene toponiemen zoals Bruyère de Postel, Hooge Heyde, Rethysch Goor Heyde, Bruyères de Hemels
Weert… verwijzen. Algemeen wordt aangenomen dat bovenvermelde cartografische bronnen ook
representatief zijn voor de voorafgaande eeuwen. Een citaat uit 1540 spreekt boekdelen: “Men klaagt rond
1540 dat het land rond Antwerpen uren ver zonder bomen is. Wanneer men in 1561-1564 het nieuwe stadhuis
van Antwerpen opbouwt, kan men het nodige hout in de Kempen niet meer vinden. Men haalt het uit het
Zoniënbos” (Prims, 1937 in Geerts, 1987). In de eerste eeuwen van onze tijdrekening moet er een gelijkaardig
landschap geweest zijn. Het is als volgt omschreven: “Onafzienbare heidevlakten met hun beweeglijke
zandheuvels met hier en daar een wilde den, een berk of eiken struikgewas, hulst en jeneverboompjes, met
vennen en moerassen daartussen; uren van elkander, enkel hoeven met hutten der slaven errond” (Van De
Weerd, 1921 in Geerts, 1987).

4.1.2. OMSTREEKS 1775: UITZONDERLIJK BOSARME SITUATIE
Op het eind van de 18e eeuw werd het landschap voor het eerst en voor het gehele grondgebied betrekkelijk
correct vastgelegd op de Kabinetskaart van graaf Joseph de Ferraris (1771-1778) (KAART 2.1). Deze kaart geeft
wellicht de bosarmste situatie ooit weer (sterke demografische expansie in 16de eeuw). Tegen het einde van
de 14de eeuw waren zowat alle bossen gekapt in de Kempen (Van Der Veken, 2010). Het laatste bos van enige
omvang in Postel en ruime omgeving situeerde zich ten oosten van de abdij van Postel (gesticht in 1140), langs
weerzijden van het toenmalige zandpad naar Eersel (ten noorden van de huidige N123). Dit Bois de Postel is op
recentere kaarten gekend als Groot Bosch.
Voor het overige werd het landschap gedomineerd door heiden. Van Der Veken (2010) citeert een verslag uit
1840 van de Britse wereldreiziger Addison: “Op weg naar Arendonk reden we door wilde, groene landwegen en
soms door beploegde velden, links en rechts tussen boerderijen en nietige gehuchtjes. Deze waren zo
onregelmatig gebouwd dat ze niet zouden misstaan in de meest wilde hoek van Noord-Amerika. Daarnaast
vervolledigden naar de deur lopende arme stakkers en weinig nette vrouwen, die hun kinderen opnamen om
ons te kunnen zien, het beeld van een wild leven. We moesten stapvoets verder rijden. Juist buiten Arendonk
betraden we, naar ik meen, de meest uitgebreide heide van België. Geen boom noch dorp of helling was
zichtbaar. Mijlen en mijlen ver zagen we een donkere turfachtige vlakte, bedekt met een lage dophei met
purperen bloemen”.
De heiden werden het hele jaar door begraasd door schapen en in Postel lagen dan ook verscheidene
schaapskooien verspreid in het heidelandschap. Van Den Bergh & Praem (1946) spreken over “een kooi in de
abdij, een bij Huybregts, een bij Krekels, een bij Van Herck, een bij Polvee -alle vijf binnen de kloostermuren-,
een bij Thijs, een bij Loods op de Diepo, een bij Van Wuytswinckel op de Varkensdijk, een bij Sprengers op de
Voorste Wurft, een bij Vermeiren op de Polder, een bij Bierings op het Ven. Van vroeger zijn Spreeuwelse coey
Rhetywaerts en de tweede coey Rhetywaerts bekend”. De hoogdagen van de schapenteelt in Postel situeert
zich in de 15de en 16de eeuw. De schaapkooien waren net als de koestallen ingericht als potstallen. In deze
perioden leefden er nog wolven in de Kempen. De laatste melding in de Turnhoutse Kempen kwam in 1834 van
een herder op de Postelse Heide (Van Der Veken, 2010).
Het uitgestrekte hoogveenlandschap “De Moeren” verdient een bijzondere vermelding. Het strekte zich uit ten
noorden van de Ronde Put en nam enkele honderden hectaren in. Gedurende eeuwen werd er turf ontgonnen.
Omstreeks 1960 resteerde er nog ongeveer 250 ha (Mullenders & Coremans, 1964). Uit recent
bodemonderzoek (Laureys, 2010) weten we dat de laagten in deelgebied Ronde Put ook eeuwenlang door
hoogveen begroeid werden en later grotendeels afgegraven door turfwinning. Verkooplijsten uit 1715 geven
aan dat er in het Reties Goor eveneens turf werd gestoken (Van Der Veken, 2010).
Nagenoeg het hele studiegebied is aangeduid als Terrain Contesté; het gebied wordt betwist tussen het
toenmalige hertogdom Brabant en de Verenigde Provinciën.
Kleinschalig landgebruik is te zien in de omgeving van de abdij van Postel: vooral boomgaarden, natte
hooilanden en kleine akkertjes, steeds met houtwallen of hagen omzoomd. Om de gronden rond de abdij
vruchtbaarder te maken, worden plaggen aangevoerd. Dit verklaart de concentratie van plaggenbodems rond
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de abdij. Hier en daar is loofbos aanwezig. Het kleinschalig grondgebruik strekt zich uit tot de zuid- en oostzijde
van de Ronde Put, die nog niet ontgonnen is tot zijn huidige vorm, maar als twee losstaande vlekken voorkomt
(de westelijke als een vijver). De Ferrariskaart toont ook een zeer moerassige zone waar later het kanaal
Dessel-Schoten zal worden aangelegd.

4.1.3. OMSTREEKS 1850: UITGESTREKTE HEIDE & AANLEG KANAAL EN WATERING
De naam Ronde Put verschijnt voor het eerst op de kaart van Philippe Vandermaelen (ca. 1845: KAART 2.2) waar
het toponiem samen met de toponiemen Gemul Put, Hoog Meer en Hooge Moer staat voor een zeer
uitgestrekt, aaneengesloten moerasgebied ten westen van de abdij. Uit latere beschrijvingen weten we dat dit
moerasgebied grotendeels uit hoogveen bestond (Vandenberghen C., 1948; Mullenders & Coremans, 1964).
Ten westen van het kanaal Dessel-Turnhout 2 (Turnhoutse Vaart) dat in 1847-1848 gegraven werd, strekte zich
de Rethysch Goor Heyde uit, met aanzienlijke oppervlakten moerassen, vooral ter hoogte van het actuele
perceel 2 (vijvers van de watering) en de actuele loop van het Goorneetje. Het Klein Neetje was ondertussen
gegraven, net als de eerste grachten van de Arendonkse watering. Deze watering ging in 1852 van start met als
doel mineraalrijk Maaswater uit het kanaal te bevloeien over de arme zandbodems om zo tot vruchtbare
landbouwgronden te komen (ANONIEM, 2001). De aanleg kaderde in een groter plan om overal langs de
Kempense kanalen in Limburg en Antwerpen grootschalige wateringen aan te leggen met irrigatietechnieken
uit Noord-Italië. Per hectare moest er ongeveer 2500 m greppel aangelegd worden (met U-vormige zoefschop).
De ontgonnen percelen werden ingezaaid met weinig eisende grassoorten, afkomstig uit de Alpen. De
maatschappij “De Kempische Wateringen” van J.C. Van Put de Gruyters & Lefever-Mols uit Antwerpen legde zo
300 ha watering aan. Op de oorspronkelijke plannen voor de Arendonkse Wateringen was een uitbreiding
voorzien in het Reties Goor maar na 1860 werden er geen nieuwe wateringen meer aangelegd; de meeste
grootschalige irrigaties met kanaalwater bleken vrijwel onmiddellijk na hun aanleg niet rendabel. Al in 1863
ging de Arendonkse watering over kop, ondanks de oprichting van een jeneverstokerij op het domein. De
grootste schuldeiser, baron de Coullemont de Waterleet besloot in 1870 slechts 105ha van de 300ha verder te
bewinnen (30ha akkers en 75ha weiden). De rest liet hij beplanten met den of braak liggen. In 1887 werden de
weiden omzoomd met meer dan 10.000 canadapopulieren (Van der Veken, 2010).
De kaart van Vandermaelen (ca. 1850) is een stuk preciezer dan deze van de Ferraris. De lange maar vrij smalle,
noordwaarts gerichte lob heide (Arendoncksche Heyde) tussen het Hooge Moer en de Schoonjans Put (nu
perceel 2 van deelgebied De Watering) illustreert dit. Volgens het DTM ligt hier ook nu nog een duinarm. Het
ontbreken van stuifduinkoppen op deze kaart wijst erop dat deze duinen al gefixeerd waren met een
vegetatiedek (heide). De actuele duinen van de Hoge Heide en de Kommiezenheide zijn aanwezig, maar niet
verbonden. Ze worden doorsneden door een verbinding van de Ronde Put met de Gemulput, die verder in
verbinding staat met de Schoonjans Put. Vermoedelijk duidt het toponiem ‘Put’ op turfontginning, terwijl
‘Moer’ duidt op een van nature moerassige depressie, mogelijks met hoogveenvorming. Ook waar ‘Put’
voorkomt, moet voordien een moeras, mogelijks met hoogveen, zijn geweest. Aan de zuidoosthoek van de
Ronde Put grenst een loofbos.
Op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot zijn de contouren van de Ronde Put ingetekend maar
wordt de plas niet benoemd. Deze kaart werd tussen 1845 en 1855 opgesteld met gegevens van het kadaster
van de periode 1807-1836 (KAART 2.3).

Het kanaal Dessel-Schoten werd in 2 fasen aangelegd onder leiding van ir. Ulrich Kümmer. De verbinding Dessel-Arendonk dateert van
1847-1848, het deel Arendonk-Schoten van 1856-1860. Met de bijhorende irrigatienetwerken moest de oppervlakte productieve
landbouwgrond aanzienlijk vergroten in de Kempen. Verder werd het kanaal uiteraard als transportmiddel gebruikt, ondermeer voor turf,
wat de ontginning ervan zeker bevorderd heeft. Ook het vervoer van hooi (naar cavalerie van Beverlo & stad Antwerpen), stadsmest, hout
en ijzererts gebeurde per schip. In 1902 werd het kanaal verbreed van 6 tot 12m, in 1906 werden er hellingen aangelegd bij alle bruggen,
maar de overbruggingen zelf bleven achterwege (Van Der Veken, 2010).
2
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4.1.4. OMSTREEKS 1870: VAN HEIDE NAAR BOS …
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw gaat het erg snel met het bebossen van heidegronden en het
ontginnen van moerassen, getuige de militaire topografische kaarten uit de periode 1868-1872 (KAART 2.4). Dit
had alles te maken met de ontginningswet van 25 maart 1847 waarin de Staat de eigenaars van gemene
gronden die te verkopen of te ontginnen. Hierdoor gingen de gemeenten massaal over tot de verkoop van de
gemene gronden aan ‘vreemdelingen’ uit de stad die de gronden in cultuur brachten of met naaldbos
beplantten (Antrop e.a., 2006). Ruwweg de helft van de in 1850 gekarteerde heideterreinen in het noordelijk
deel van Postel was amper 20 jaar later bebost met naaldhout. Dit alles ten behoeve van de bloeiende
mijnbouwindustrie in de Waalse steenkookbekkens. Ook de instorting van de graanprijzen rond 1880 had een
grote impact. Aanvankelijk werd vooral grove den aangeplant, vanaf 1891 ging men ook experimenteren met
Corsicaanse den (Van der Veken, 2010).
In 1853 werd het deelgebied Reties Goor (398ha) toegevoegd aan het Koninklijk Domein Der Kempen. Koning
Leopold I kocht het van de gemeente Retie. Het gebied werd opgedeeld in een dambordpatroon met percelen
van 6 à 7 ha en opgeplant met grove den. Langs de dreven werden eiken aangeplant en diepe
drainagegrachten aangelegd (Van Der Veken, 2010). In analogie met het Reusels Bosch, het Lammeren Bosch,
het Kraaienbos, … ontstond zo het Rethysch Goor Bos. In de omgeving van de Ronde Put werd enkel een smalle
strook gronden vlak naast het kanaal bebost, de rest bleef open moeras en heide. Het toponiem Lange
Linnenput duikt voor het eerst op, tussen de Gemulput en de Ronde Put (verbindingsstuk), even ten zuiden van
de huidige Lange Linnenput (bestand 9b). Het betreft voor een deel een uitbreiding van de Gemulput tot tegen
het kanaal. De naamgeving is mogelijk te danken aan het gebruik als vijver waarin schapenwol (linnen) werd
gewassen. Dit was vroeger wel meer de gewoonte in dergelijk putten in de Kempen (Jan Laureys, 2008: mond.
med.).
Net als alle permanent waterhoudende laagten in de omgeving was de Ronde Put lange tijd met (hoog)veen
begroeid en niet als open water gekend. Rond het einde van de 19e eeuw begon de Ronde Put min of meer
haar huidige vorm te krijgen. Er werd een afwatering gegraven naar de Turnhoutse Vaart en buiten de
middendijk en enkele randzones werd alle turf geleidelijk aan afgegraven. Op deze manier kregen de huidige
vijvers vorm. De turf werd ter plaatse verkocht (Van Der Veken, 2010). Op enkele plaatsen langs deze
middendijk werd tot de 2de wereldoorlog nog turf gewonnen (Meesters, 1982).
De bosuitbreiding zette zich nog enige tijd verder -getuige de cartografische opnamen van 1887 en 1909 zodanig dat begin 1900 grote oppervlakten van deelgebied Ronde Put ingenomen werden door
dennenaanplantingen, ook de Gemulput en de Lange Linneput, net als de locatie waar zich de Schoonjansput
situeerde, het actuele perceel 2 (KAARTEN 2.5 & 2.6).
De Arendonkse watering met haar dicht netwerk van bevloeiingsgrachten is gedetailleerd ingetekend en de
Colateur was inmiddels aangelegd, dit om het overtollige water van de wateringen op te vangen.
Het zuidelijk deel van de Arendonkse Watering is enige tijd eigendom geweest van Baron de Broqueville. Het
hooi van de vloeiweiden werd ondermeer gevoerd aan de paarden die jaarlijks de talrijke brandgangen in de
Postelse bossen ploegden. Veel hooi werd verkocht aan het militaire kamp van Beverlo. Andere loten werden
verkocht aan inwoners van Dessel, Retie, Oud-Turnhout, … . Er werd tweemaal gehooid, in juni en de toemaat
in augustus. De hooilanden werden in het voorjaar enkele weken lang gewaterd. Jaarlijks kwam er een paard
van Lommel zoeven open ploegen. Tot ongeveer WOII is er gehooid in de watering. Nadien stopte het wateren
en zijn de graslanden nog enkele jaren beweid met jongvee (runderen). Net voor WOII werd de watering
verkocht aan Union Allumetière (Karel Meeus, 2009: mond.med.).

4.1.5. NA WO I
Na de 1e wereldoorlog is er een heropleving van de landbouw als gevolg van de intrede van kunstmest en
bedrijftechnische verbeteringen.
Van Beek (1972) schrijft dat de Ronde Put in 1936 als visvijver ingericht werd. In het midden werd een sloot
aangelegd waarin langs weerskanten kleine slootjes uitmondden. Aan het eind kon die geul met een traliehek
worden afgesloten. Veertienhonderd pond vis ging er nog in hetzelfde jaar uit de put naar de markt.
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In de loop van de tweede helft van de 20e eeuw vindt een sterke schaalvergroting plaats in de landbouw en
worden heel wat bosgebieden evenals de weinige resterende heide- en moerasgebieden omgezet naar
graslanden en later ook akkers, vooral in de deelgebieden Reties Goor en Ronde Put (KAART 2.7). De ontginning
van het Rethysch Goor Bos vond plaats begin jaren ’50. Verspreid over de gemeenten Retie, Geel, Dessel en
Mol ging men over tot de verkoop van grote delen van het Koninklijk Domein der Kempen, zo’n 4.500 ha groot.
In het Reties Goor verkocht de graaf van Vlaanderen, Prins Karel van België (Karel Theodoor Hendrik Anton
Meinrad, regent van België 1944-1951), zijn gronden aan particulieren. Men betaalde er 25.000 à 60.000 BEF/ha
voor (Van Der Veken, 2010). Deze dennenbossen waren tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend voor hun
weelderinge ondergroei van bosbessen. Jaarlijks kwam men er massaal bosbessen plukken. Een koop bestond
uit een kaalgekapt dennenbos, m.a.w. een kaalkapvlakte met dennenstronken. Het dennenhout werd via het
kanaal naar de mijnen van Zwartberg (Beringen) gevoerd (Karel Meeus, 2009: mond.med.). Om de grond
zaaiklaar te maken, werd er bekalkt, geploegd en gemest (met metaalslakken, chloorpotas of kainiet en
stikstofmeststof). Eerst werd er haver ingezaaid, daarna graszaad en klaver. Na enkele jaren moesten de
weiden opnieuw gescheurd en ingezaaid worden omwille van de sterke groei van biezen (pitrus). De dreven
van zomereik en Amerikaanse eik tussen de percelen werden behouden (Van Der Veken, 2010).
Omstreeks dezelfde periode is de Ronde put en onmiddellijke omgeving verkocht aan de familie Coppens.
De aanleg van de visvijvers in De Watering dateert eveneens van de jaren ’50. In opdracht van de Union
Allumetière werden ze door aannemer Mols aangelegd. De vijvers werden jaren verhuurd aan viskwekers uit
Zonhoven (fam. Bijnens). Zij kweekten er karpers, vooral jonge vis om uit te zetten in Limburg. Vóór WO II
waren de meeste hooilanden van de Watering al bebost met populieren. Het wateren hield weliswaar nog
decennia aan.
Aan de andere kant van het kanaal kon men in de jaren 1950 in de zuidrand van deelgebied Ronde Put (bestand
11g) zwemmen in Het Kempenstrand, een 3 à 4 ha grote plas met zandstrand (Yves Lesseliers, 2011: mond.
med.).
Begin jaren ’70 wordt de E34 aangelegd wat een gedeeltelijke onteigening van de Arendonkse watering
impliceerde. De rest van de watering werd door Union Allumetière (populierenteelt en viskweek) verkocht aan
de NV Ter Beuken met een inrichting als jachtgebied als gevolg. De aanleg van de eilandjes in de
wateringvijvers dateert van omstreeks 1990.
Vanaf 1963 werd 40ha van deelgebied Ronde Put verhuurd aan de Belgische Natuur- en Vogelreservaten
(BNVR). De vijvers zelf werden samen gehuurd door de provinciale visserijcommissie en de BNVR. In opdracht van
de familie Coppens werd de dijk ter hoogte van de actuele afloop van de westelijke vijver aangelegd. Voordien
was de Ronde Put een veengebied met een centraal afwateringsgrachtje. De westelijke vijver werd toen
gebruikt als viskweekvijver met inlaat van kanaalwater. Om de twee jaar werd de vijver gedurende twee maand
afgelaten tijdens het najaar. Occasioneel werd er in de winter spurrie ingezaaid. Het resultaat was een zeer
watervlo- en visrijke vijver omzoomd door brede, vitale lisdodde- en rietkragen.
Met het oog op de viskweek werd de westelijke put In het najaar van 1969 bekalkt met 15 ton dolomietkalk. Op
hetzelfde moment werden er 2200 kg metaalslakken in uitgestrooid.

4.2. LANDSCHAPSKAART
In analogie met de provinciale landschapskaart (provinciebestuur Antwerpen) is er voor het VNR en
onmiddellijke omgeving een synthese gemaakt van de belangrijkste landschappelijke relicten. De elementen
die opgenomen werden in een cartografisch overzicht, zijn zowel van geomorfologische aard (duinen, vennen,
…) als van natuur- en cultuurhistorische aard (heide, dreven, turfputten, watering, …). De referentie voor het
selecteren van de relicten is de militaire topografische kaart van 1890.
Er zijn geen locaties in het VNR die onafgebroken bos zijn vanaf de 19de eeuw. De oudste bossen dateren van
het begin van de 20ste eeuw; ze situeren zich vnl. ten noorden van de Ronde Put.
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Figuur 4.2: Landschappelijke relicten (vergelijking met toestand 1890).

4.3. EVOLUTIE VAN GRONDGEBRUIK EN EIGENDOMHISTORIEK
Tabel 6: Vereenvoudigd overzicht van de eigendomshistoriek en de belangrijkste evoluties in het landgebruik.
Periode

Eigenaar

Evolutie landgebruik

Landschapskenmerken

1140-1797

Norbertijnenabdij Postel (4.500 ha)

1797-1847

Petrus de Meulenaer (4.500 ha)

- ontginning van loofbossen tot
cultuurgronden
- turfontginning (Hoog Moer en Ronde Put)
- heidebeheer / grote schapenkuddes

- grootschalig heidelandschap
- hoogveen, natte heide, moeras (o.a.
Hoog Moer)

1847-1857

- Société anonyme placée sous la
protection de Sa Majesté le Roi des
Belges et la surveillance du
Goevernement pour l’exploitation du
domaine de Postel (4.445 ha)
- Maatschappij “De Kempische
Wateringen”
- Graaf van Vlaanderen Filips (200 ha
moer- en turfgronden, 1.414 ha heiden
en 144 ha van het Postels Grootbos).
Overige delen vanaf 1865 in bezit van
Baron de Broqueville

- heidebeheer / grote schapenkuddes
- turfontginning (Hoog Moer en Ronde Put)

- grootschalig heidelandschap
- hoogveen, natte heide, moeras (o.a.
Hoog Moer)

1857- …

Net voor woII

- aanleg kanaal Dessel-Turnhout (1848)
- aanleg 300 ha Arendonkse watering (18481852)
- grootschalige bebossing met naaldhout
- locaal heidebeheer
- hooilandbeheer Arendonkse watering
- turfontginning (Hoog Moer en Ronde Put)

- Baron de Coullemont de Waterleet

- 1870: deels bebossing Wateringen

Union Allumetière koopt zuidelijk deel
van watering

- ontstaan huidige vijvers Ronde Put door
ontvening
- bebossingen met naaldhout (Ronde Put)
- populierenteelt in Watering

- naaldhoutbossen in regelmatig
kavelpatroon (Rethysch Goor Bosch;
Kraaien Bosch, …)
- hoogveen, natte heide, moeras
(Hoog Moer en Ronde Put)
- verspreid gelegen heidepercelen
- 195 ha bebost met grove den of
braak; populierenrijen langs 75ha
weide, 30 ha akker (Arendonkse
watering)
- nagenoeg uitsluitend naaldbossen in
regelmatig kavelpatroon
- locaal heide en moeras (Ronde Put;
Hoog Moer)
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- ontginning hoogveen (Hoog Moer)

- naaldbos, populieren en hooiweiden
(Arendonkse watering)

1951

Prins Karel, graaf van Vlaanderen
verkoopt zijn gronden in Reties Goor
(verscheidene particulieren) en Ronde
Put (fam. Coppens)

- ontginning van naaldbossen tot graslanden
(Reties Goor en Ronde Put)
- bebossing van hooilanden en aanleg van
vijvers (Union Allumetiére) in Arendonkse
watering
- aanleg dijk t.h.v. afloop Ronde Put
(inrichting als viskweekvijver)

- graslanden omzoomd door
houtkanten/dreven in regelmatig
kavelpatroon (Reties Goor)
- populierenbos (Arendonkse
watering)
- afwisseling van graslanden en
naaldhoutpercelen (Ronde Put)
- zeer locaal heide en moeras (Ronde
Put)

Ca. 1970

NV Ter Beuken koopt de Watering

- aanleg E34
- intensivering landbouw
- watering wordt ingericht als jachtdomein
- viskweek Ronde Put (vanaf eind jaren ’60)
- beheer heide en moeras rond Ronde Put
door BNVR (voorloper Natuurpunt vzw)

- geleidelijk meer en meer omzetting
van grasland naar akker (Reties Goor,
Ronde Put)
- aanleg eilanden in vijvers van
watering (omstreeks 1990)

1993-heden

Aankopen door Vlaams Gewest

- locaal natuurbeheer graslanden en heiden
- meer natuurgericht bosbeheer

4.4. KENMERKEN VAN HET RECENTE BEHEER
Sinds de aankoop door het Vlaams Gewest zijn er verscheidene beheer- en inrichtingswerken uitgevoerd op de
verworven percelen. We geven hiervan een kort overzicht per deelgebied (Eddy Feyen, 2009: mond. med.)
Voor het deelgebied Ronde Put beschrijven we ook de beheerwerken uitgevoerd door de BNVR (Belgische
Natuur- en Vogelreservaten vzw).

4.4.1. DEELGEBIED RETIES GOOR
De percelen die in dit deelgebied aangekocht werden, worden overwegend als permanent grasland beheerd. In
de praktijk komt dit neer op eenmaal maaien en afvoeren met nabegrazing door runderen. Eén grasland wordt
jaarlijks tweemaal gemaaid (7l). Het zuidelijk deel van grasland 7a is omstreeks 2000 bemest met ruw stalmest
en oppervlakkig gefreesd, dit in het kader van weidevogelbeheer. Met dezelfde motivatie werden alle
graslanden bekalkt in 2005 en 2009. Centraal in grasland 4f situeert zich een brede sloot; deze werd geruimd
en geaccentueerd omstreeks 2005 (+ aanleg regelbare stuw). De poel in bestand 4b dateert uit dezelfde
periode.
De bestanden 5b en 7c zijn in gebruik als akker. In akker 7c wordt een groot deel van het maaisel
ondergewerkt. Akker 5b wordt steevast ingezaaid met gerst, bladrammenas, koolzaad, … .
Het bosbeheer beperkte zich tot een eindkap van fijnspar in bestand 7f.

4.4.2. DEELGEBIED RONDE PUT
Eind jaren 1960 startte het specifieke natuurgericht beheer van de oeverzone van de Ronde Put door de BNVR.
De grootste vijver (westelijke-) werd destijds verhuurd aan de Provinciale visserijcommissie. Honderden
vrijwilligers van de BNVR, JNM, leraars van Sint-Jan Berchmanscollege, … zorgden jarenlang voor het verwijderen
van boomopslag in de moerassige heiden, rietkragen en gagelstruwelen.
In 1993 wordt het deelgebied aangekocht door het Vlaams Gewest. Sindsdien ging veel energie naar het
natuurgericht beheer van de oeverzones van de Ronde Put. Het verwijderen van houtige opslag in heiden en
moerassen en het creëren van halfopen bosvegetaties zijn maatregelen die zich over de hele periode 19932010 uitspreiden.
In 1995 wordt de afloop van de Ronde Put hersteld waarna het gemiddeld peil ca. 20cm steeg. Inmiddels was
de rechtstreekse aanvoer van kanaalwater (via wateringgrachten) al enige tijd stopgezet.
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De plaatsing van een veeraster omstreeks 1997 maakte begrazing van de oeverzones mogelijk. Aanvankelijk
betrof het een jaarrondbegrazing met een tiental runderen (Galloway- en Heckrunderen) en een vijftal
Konikpaarden. Na ruim vijf jaar werd overgeschakeld op een seizoensbegrazing (mei-oktober). Vanaf de
periode september-oktober verhuisde de kudde stilaan naar de graslanden ten westen van de Ronde Put.
Lokaal werd prikkeldraad binnen het raster geplaatst om vraat aan riet te voorkomen.
Wegens het arbeidsintensieve karakter blijft maaien van heide beperkt tot het oostelijk deel van bestand 10f;
hier wordt sinds 8 jaar ruim één hectare eenmaal per jaar gemaaid. In het westelijk deel van 10l werd begin
jaren 2000 ca. 25are geplagd en in de periode 2000-2007 werd een stootbegrazing met schapen ingezet na het
kappen van berken en dennen in bestand 10e.
1996 is het jaar van de aanleg van een grote plas in bestand 9b, waarmee het gedeeltelijk herstel van de Lange
Linneput werd beoogd. De toplaag van het grasland werd afgegraven en op dijkjes gezet aan de randen van het
bestand. Er werd geen materiaal afgevoerd. De plas heeft twee aanvoerpunten, één vanaf het kanaal en één
vanaf de Ronde Put. In 2003 werd de aanvoer vanaf het kanaal afgesloten. De graslanden ten zuiden van de
grote plas (‘Lange Linneput’) worden sinds een tiental jaren begraasd door runderen.
Het graslandbeheer ten westen van de Ronde Put (perceel 10 en 11) evolueerde door de jaren heen. Waar er
aanvankelijk nog rundermest geïnjecteerd werd in functie van weidevogelbeheer (1995: bestand 10n) kiest
men sinds 2003 voor een geleidelijk verschralingbeheer; tweemaal maaien/jaar, vaak gevolgd door
nabegrazing. De brede afwateringsgracht met oevervegetaties in de bestanden 10n en 11b is het resultaat van
een natuurtechnische ingreep (afschuinen oevers, aanleg 7 vistrappen in steenpuin, …) verspreid over de
periode 1996-2006. Het vrijgekomen zand bij de aanleg van de brede gracht in grasland 10n werd uitgespreid in
het aangrenzende bestand 10o. Dit bestand wordt enkel begraasd.
De dennenbossen in het noorden van het deelgebied werden stelselmatig gedund (variabele hoogdunning). Op
natte, vaak venige bodems werd geopteerd voor een eindkap van de grove dennen (9k, 8g-zuid). Kaalkappen
beperkten zich tot bestand 8a (fijnspar) en 9e (populier). De gagelstruwelen in de bestanden 8f, 9a en 9m
werden grotendeels vrijgesteld (kappen berk en grove den) en het lorkenbestand in de zuidwestelijke
oeverzone van de Ronde Put (10k) werd grotendeels gekapt.Invasieve exoten zoals Amerikaanse eik en
Amerikaanse vogelkers werden gericht bestreden. In de bestanden 8e en 9d werden in 2003 locaal wildrasters
geplaatst met aanplanting van kleine groepen zomereik.
Onlangs werd de centrale weg in deelgebied Ronde Put gesaneeerd (vervuiling met zware metalen).

4.4.3. DEELGEBIED WATERING
Na de aankoop door de NV Ter Beuken begin jaren ’70 werd het gebied ingericht in functie van de jacht; in de
bossen werden brede paden aangelegd, eilanden werden aangelegd in de vijver, rond de vijvers werd bamboe
aangeplant, een jachthut werd opgetrokken in een vijver, … . Eind jaren ’90 kweekte de firma AquaBio steur in
de vijvers maar na 3 jaar werd hiermee gestopt wegens niet geschikt. In dezelfde periode werd bestand 2g
kaalgekapt (eindkap grove den) en doortrokken met diepe grachten en dijken. Het perceel beboste daarna
terug spontaan.
KADERTEKST: Werking van de vijvers van de watering
Via een watertap van het kanaal Dessel-Schoten t.h.v. de snelwegbrug komt kanaalwater in een aanvoergracht terecht. De nabijgelegen
private visvijver wateren af naar deze aanvoergracht. De aanvoergracht bevloeit de 2 grote vijvers (2c en 2d) in het noordoosten. De
aanvoer is regelbaar met schotten Het vijverniveau kan gestuurd worden m.b.v. een overloop- en schottensysteem met pvc-buizen.Beide
vijvers (2c en 2d) hebben langs de westkant een stop en een overloop. Met de overloop wordt het waterpeil bepaald en met het
verwijderen van de stop kunnen de vijvers droog gelegd worden. Het wegstromende water komt in een afvoergracht ten westen van de
vijvers terecht. Een pvc-buis onder de dijk verbindt de grote vijver 2d met de kleine vijvers 2e en 2f. Deze aanvoer is regelbaar. Het systeem
voorziet een verbinding tussen 2e en 2f alsook een afstroom naar de afvoergracht.
De afvoergracht vormt in het uiterste zuidwesten het Klein Neetje dat westwaarts doorheen het Reties Goor stroomt.
Bestand 2g is een nat boscomplex door dijken verdeeld in zes delen. Elk deel is begrensd door grachten die kwelwater afvoeren. Via
verbindingen onder de dijken is er een afvoer in zuidwestelijke richting waar het via een ondergronds buis naar een afvoergracht stroomt
en zo in het Klein Neetje terecht komt.
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Na de aankoop door Vlaamse Overheid in 2000 werden de grote vijvers afgelaten om de steur en andere
exoten af te vissen (2001). De vijvers hebben toen lange tijd droog gestaan zodat de dikke sliblaag kon
mineraliseren. Sindsdien werd het waterpeil geregeld in functie van het waterwild (jachtverpachting); het
waterpeil werd het ganse jaar hoog gehouden. De kleine vijver heeft enige tijd droog gestaan met een
spontane vestiging van wilgen tot gevolg. Na het oplaten van water is dit wilgenbos terug afgestorven.
In afwachting van de herinrichting van de vijvers beperkt het beheer zich tot het bestrijden van exoten
(bamboe) op de dijken. In de noordoostelijke hoek werd een rij populieren geveld.
Omstreeks 2005 werden de oevers van de kleine vijver in bestand 1b afgeschuind.

4.4.4. DEELGEBIED WURFT
In het zuidwestelijk deel van bestand 13a werd begin jaren 2000 lokaal geplagd, in totaal ca. 20 are. Het
aangrenzende bos (13b) werd in 2009 sterk gedund. De zuidwest georiënteerde bosrand werd meer open
gekapt.
Perceel 12 werd pas in 2007 aangekocht door het Vlaams Gewest. Hier werden sindsdien nog geen
beheermaatregelen uitgevoerd. Voorheen werden de grove dennenbestanden geleidelijk aan gedund.

4.5. OPBRENGSTEN EN DIENSTEN
Tabel 7: Overzicht opbrengsten door houtverkoop.

Dienstjaar
1995
1998
1999
2002
2002
2004
2009

Aard hout
Populier eindkap
Ps, am eik, lork
Am eik, ps,
Fijnspar
Populier
aE, ep, PS, pop
Ps, aE

Hoeveelheid (m3)
624
1200
676
188
533
1938
1303

Opbrengst
81.000 Bfr
56.000 Bfr
500.000 Bfr
22.500 €
22.000 €

4.6. BOSBOUWKUNDIGE GEGEVENS
In januari-maart 2009 werden in nagenoeg alle bosbestanden bestandsbeschrijvingen en dendrometrische
opnamen verricht door het bosinventarisatieteam. In totaal zijn 40 fiches opgemaakt (BIJLAGE 2). Merk op dat er
ondertussen nog een sterke dunning/ lichtingskap doorgevoerd werd in een aantal percelen ten noorden van
de Ronde Put.
De gezondheidstoestand van de bomen is over het algemeen goed maar populier en fijnspar scoren matig tot
slecht. Buiten enkele homogene deelbestanden (1c, 1d, en 7d) zijn alle bossen stamsgewijs gemengd en
ongelijkjarig. Bijna 90% van de bossen is jonger dan 80 jaar. Alleen de bestanden 9d, 10b, 10e, 10p, 10q, 10r,
11h en 13b zijn ouder. Bestand 13b wordt geschat op ca. 150 jaar, althans delen ervan.
De hoofdboomsoorten zijn grove den in de deelgebieden Ronde Put en Wurft en cultuurpopulier in deelgebied
Watering. Zwarte els en berk zijn de hoofdboomsoorten in de jonge bossen langs het kanaal en de
kaalkapvlakten in deelgebied Watering.
Het aandeel exoten in het VNR is vrij beperkt; enkel de bestanden 1c, 1d, 7d (telkens naaldhout) en 11h
(Amerikaanse eik) zijn homogene bestanden met exoten. Verder ligt er ruim 20 ha met cultuurpopulieren in
deelgebied Watering en enkele bestanden met witte els in het noordwesten van deelgebied Ronde Put (8b en
9e). Amerikaanse vogelkers haalt nergens grote bedekkingen (steeds <5%), noch in struiklaag, noch in de
kruidlaag.
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Figuur 4.3: Leeftijdsklassen van de bosbestanden in VNR Ronde Put en omgeving (oppervlakte in ha).
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Figuur 4.4: Leeftijd van de bossen in VNR Ronde Put en omgeving..

Figuur 4.7 geeft een overzicht van de sluitingsgraad van de bosbestanden. 85% van de bestanden heeft een
sluitingsgraad van meer dan 75%. Na de bosexploitatie medio 2009 is de toestand in het noorden van
deelgebied Ronde Put weliswaar wezenlijk veranderd.
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Figuur 4.5: Hoofdboomsoorten in VNR Ronde Put en omgeving (voorjaar 2009) (oppervlakte in ha).
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Over het volledige VNR bekeken wordt het grondvlak vooral ingenomen door groven den in de deelgebieden
Ronde Put en Wurft en populier in deelgebied Watering. Het grondvlak varieert van 1m2/ha in jonge bestanden
zoals 8a en 1e over 10m2/ha (1k, 1l, 1h, 2g, 9a, 9e en 9l) tot 30 à 40 m2/ha (1d, 4a, 8b, 9h). Bestand 10c haalt
meer dan 44 m2/ha.
Het stamtal van de meeste bestanden grove den schommelt tussen 200 en 500. Voor de bestanden 1h, 8a, 9a,
9l bedraagt het stamtal rond de 100 terwijl voor de bestanden 10c, 9e, 8b, 8f, 7d, 7k, 4e, 4a, 3a, 2g, 1i, 1j, 1c, 1d
en 1f het stamtal oploopt tot meer dan 1000.
Figuur 4.6: Algemene bestandsbeschrijving van de bossen in VNR Ronde Put en omgeving (voorjaar 2009).
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De grove dennenbestanden halen een volume van ca. 150-180 m3/ha. Hetzelfde geldt voor de meest vitale
populierbestanden. De zeer jonge bestanden 1e en 8a zijn goed voor minder dan 10 m3/ha. In de bestanden 9h
en 10c werd nog nooit hout geëxploiteerd na de verwerving, hier bedraagt het volume meer dan 250 m3/ha.
Figuur 4.7: Sluitingsgraad van de bosbestanden in VNR Ronde Put en omgeving (voorjaar 2009).
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De hoeveelheid staand dood hout is klein, vaak is er zelfs niets aanwezig. Her en der werden kleine
hoeveelheden (< 0.5m3) genoteerd. Lokaal is er wat meer staand hout te vinden: populier in 1h (1.5m3) en 1k
(0.8 m3) en grove den in 10r (1.5 m3). Cultuurpopulieren zorgen dus voor het grootste volume staand dood
hout. Grove den (8e, 9j, 10r, 13b) en berk (10r) leveren lokaal een substantiële bijdrage. Zeer dik, liggend dood
hout vindt lokaal men in de populierenbestanden in deelgebied Watering (slechts 1-3 stuks/ha in 1f, g, h, j, k,l)
en in het noordelijk deel van deelgebied Ronde Put (grove den in 8a, 8e, 8g, 8h, 9c, 9k).

4.7. ACTUEEL RECREATIEF MEDEGEBRUIK
Figuur 4.8 schetst het actueel recreatief medegebruik van het VNR Ronde Put en omgeving. Hieruit blijkt dat
het gebied grotendeels ontoegankelijk is voor het publiek. Enkel in deelgebied Ronde Put ligt er sinds 2009 een
permanent toegankelijk wandelpad. Langs dit wandelpad kan men 2 vogelkijkhutten bezoeken en het pad sluit
aan op een wandelroute van de VVV van de gemeente Mol (Klavertje Vijf). Ook op de brede bosweg die dwars
door het deelgebied Ronde Put loopt, worden vaak wandelaars en fietsers gesignaleerd.
Tijdens geleide wandelingen wordt meestal ook het oostelijke deel van deelgebied Ronde Put bezocht.
Op de kanaaldijk situeert zich een fietspad met een uitzicht over deelgebied Ronde Put. Dit fietspad maakt deel
uit van het fietsknooppuntennetwerk van de Toeristische Federatie Antwerpen.
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Figuur 4.8: Actueel (2011) recreatief gebruik VNR Ronde Put (blauw: vogelkijkhut).
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5.

ECOLOGISCHE BESCHRIJVING

5.1. FLORA EN VEGETATIE
5.1.1. SOCIO-ECOLOGISCHE GROEPEN
Een soortenlijst van het VNR is opgenomen in BIJLAGE 3. Een groot aantal soorten is niet terug te vinden in de
vegetatieopnamen. Het betreft vnl. planten van wegbermen, bosranden, akkers, sloten en houtkanten. De
soortenlijst is opgemaakt in de periode 2007-2010 en gegenereerd uit verslagen van locale natuurkenners, uit
de studie van Vanderhaeghe e.a. (2008) en uit eigen onderzoek. Verder is de lijst aangevuld met 19 soorten die
ondertussen verdwenen maar waarvan meldingen bekend zijn uit de 20ste eeuw. Actueel zouden er nog ca. 333
hogere plantensoorten voorkomen in het VNR. Dit is ongeveer een kwart van de wilde flora in Vlaanderen.
Het best vertegenwoordigd zijn de soorten van relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand (26
spp.), verlandingvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren
(dikwijls veenvormend) (20 spp.), matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond (32 spp.), matig
voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen (17 spp.), jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral
stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig vochtige tot droge grond (17spp.) en bossen op matig voedselarme,
droge zure grond (23 spp.).
Als we kijken naar het aantal geïnventariseerde soorten van een bepaalde socio-ecologische groep op het
totaal aantal dat in Vlaanderen tot deze groep behoort, krijgen we een idee van de ‘verzadiging’/mate van
ontwikkeling van de verschillende socio-ecologische groepen. Volgende groepen scoren dan goed: relatief
voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand (26/38), verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke,
stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend (20/32), matig voedselarme,
kalkarme, zure laagveenmoerassen (18/25), hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op natte, zeer
voedselarme, zure, humeuze grond (17/24) en bossen op matig voedselarme, droge zure grond (23/41). Er
dient op gewezen dat vooral socio-ecologische groep 7d de laatste decennia opvallend sterk achterging:
actueel worden slechts 12 soorten teruggevonden i.p.v. 17.
In een van oorsprong voedselarme, zandige regio is het grote aandeel soorten van (relatief) voedselrijke
bodems opmerkelijk. Hier heeft de bevloeiing met voedselrijk kanaalwater en het agrarisch verleden van een
aantal percelen uiteraard veel mee te maken. Het aandeel soorten van droge heiden (7e) en heischrale
graslanden (6e en 7f) is echter opvallend laag.
79% van de geïnventariseerde soorten is gebonden aan open of halfopen terreinen, de rest (74 spp.) is
gebonden aan bossen, struwelen en kapvlakten. Hiervan zijn wijfjesvaren, mannetjesvaren, smalle stekelvaren,
ijle zegge, boshavikskruid, hulst, wilde kamperfoelie, knopig helmkruid, blauwe bosbes en Geldese roos in
Vlaanderen gerelateerd aan oud-bos (>230 jaar bos).
Uit de literatuur en van locale deskundigen is bekend dat een aantal socio-ecologische groepen in het verleden
aanzienlijk beter ontwikkeld waren in het VNR. In deelgebied Ronde Put is dit bij uitstek zo voor de groep
‘hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op natte, zeer voedselarme, zure, humeuze grond’ waaruit
sinds de tweede helft van de 20ste eeuw éénarig wollegras, lavendelheide, kleine veenbes en heidekartelblad
verdwenen. Eénarig wollegras, lavendelheide en kleine veenbes worden in 1970 nog vermeld in een publicatie
van de dienst Waters en Bossen. Dezelfde soorten vinden we terug in de publicaties van Jacobs (1958) en
Vandenberghe (1948, 1951, 1952) waarin het toenmalige hoogveengebied De Moeren floristisch en
vegetatiekundig gekarakteriseerd wordt. Het ging om het laatste grote (ca. 250 ha) hoogveengebied in
Vlaanderen met overgangen naar vochtige en droge heide, vennen en landduinvegetaties. Eénarig wollegras en
lavendelheide kwamen slechts sporadisch voor en de auteurs noteerden ook een andere kenmerkende
hoogveensoort: wrattig veenmos (Sphagnum papillosum). Een recent onderzoek in de Reuselse Moeren door
Groenendijk & Bouwman (2006) citeert vindplaatsen van ondermeer het zeldzame hoogveenveenmos
(Sphagnum megallanicum) en fraai veenmos (S. fallax).
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TABEL 8: Overzicht van de socio-ecologische groepen (STIEPERAERE & FRANSEN, 1982) in VNR Ronde Put (incl. ondertussen
verdwenen soorten).
CODE

SOCIO-ECOLOGISCHE GROEP

AANTAL

SPP./

TOTAAL SPP.

1a
1c
1d
1e
1f
1g
2a
2b
2c
4a
4b
4c
4d
4e
5a
5b
6b
6e
7a
7c
7d
7e
7f
8a
8b
8d
9a
9d
9e
9f
9g

Akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond
Akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond
Regelmatig betreden plaatsen op voedrijke grond (tredplanten)
Ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge
grond
Ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond
Ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge grond
Relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand
Open, voedsel- (speciaal stikstof-) rijke, natte grond
Open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochtige grond
Zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend obligate waterplanten)
Zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers ervan
Verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot
diepe wateren; dikwijls veenvormend
Verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren;
niet veenvormend
Aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgenstruwelen van voedselrijk
milieu
Matig bemeste graslanden op (matig) vochtige grond
Matig bemeste graslanden op natte grond
Graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende,
neutrale tot zwak basische grond
Graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond
Matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen
Onbemeste graslanden op vochtige tot natte voedselarme, zwak zure grond
Hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op natte, zeer voedselarme, zure,
humeuze grond
Droge heiden op zeer voedselarme grond
Onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze
grond
Kaalslagen op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond
jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze matig
vochtige tot droge grond
Struwelen op matig vochtige tot droge, relatief voedselrijke grond
bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden
bossen op gerijpte, zwak zure tot kalkrijke, relatief droge grond
bossen op matig voedselarme, droge zure grond
bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond
bossen op jonge, weinig stabiele, matig vochtige puinbodems (ravijnbossen)

12/53 (22%)
3/30 (10%)
8/18 (44%)
14/54 (26%)
1/42 (2%)
6/27 (22%)
26/38 (68%)
11/23 (48%)
8/37 (22%)
15/51 (29%)
12/29 (41%)
20/32 (62%)
13/27 (48%)
11/33 (33%)
32/62 (51%)
12/30 (40%)
11/62 (18%)
8/22 (36%)
18/25 (72%)
5/26 (19%)
17/24 (71%)
3/14 (21%)
6/19 (31%)
7/24 (29%)
16/51 (31%)
3/33 (%)
11/27 (41%)
1/20 (5%)
23/41 (56%)
9/34 (26%)
1/9 (11%)

De historische beschrijvingen uit de jaren 1950 wijzen op het soortenrijk karakter van de omliggende vochtige
tot natte heiden (klokjesgentiaan, beenbreek, veenorchis, …) en een zekere grondwaterinvloed (veldrus, wilde
gagel, beenbreek, riet, …). In de verlandingsvegetaties op venoevers of langs afwateringsgrachten groeiden
naast snavelzegge ondermeer ook riet (locaal dominant samen met wrattig veenmos), brede lisdodde,
mattenbies, slangenwortel, wateraardbei en waterdrieblad. Van oeverkruidvegetaties was blijkbaar geen
sprake. Opmerkelijk is verder dat de droge heiden en landduinvegetaties soortenarm waren. Jacobs (1958)
omschrijft de landduinvegetaties als ‘fragmentair en niet zuiver’ De actuele geringe soortenrijkdom in droge
heiden, landduinvegetaties en oeverkruidvegetaties hangt hier wellicht mee samen (Tabel 8). Het blijft
enigszins verrassend dat in een streek die eeuwenlang ingenomen werd door uitgestrekte heiden en
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landduinen geen hogere soortenrijkdom werd genoteerd in de droge heiden en landduinvegetaties medio 20ste
eeuw.
Meesters (1982) maakt melding van een oude inventaris van De Langhe en Van Rompaey (1957) waarin
heischrale soorten zoals liggende vleugeltjesbloem, heidekartelblad, kleine ratelaar, kruipbrem en grondster
geciteerd worden voor deelgebied Ronde Put.
Aan de andere kant van het kanaal ging de groep van ‘zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren’
achteruit met het lokaal uitsterven van zannichellia, glanzig – en doorgroeid fonteinkruid in de wateringvijvers
(Anoniem, 2001; Gysels e.a., 2007). Verder groeide voorheen ook mattenbies frequent in de bevloeide vijvers.
Uit de ondertussen nagenoeg volledig beboste, historisch bevloeide hooilanden verdween o.a. herfsttijloos,
gladde vrouwenmantel en gulden sleutelbloem (F. Daemen, 2009: pers.med.).
Net na de aanleg van de slenken in grasland 10n verscheen hier drijvende waterweegbree (E. Feyen, 2009:
mond.med.). Deze soort van zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers ervan werd
nadien niet meer waargenomen.
De kamvarens die in 1996 groeiden ter hoogte van de zuidrand van bestand 9b werden na de aanleg van de
Lange Linneput niet meer teruggevonden (G. De Blust, 1998: schriftelijke mededeling).

5.1.2. KRUIDACHTIGE VEGETATIES EN STRUWELEN
Op basis van 154 opnamen werd een vegetatie-typologie opgesteld met 14 open vegetatietypen. Hiertoe
werden de opnamen geordend met het programma TWINSPAN en daarna werden de vegetatiegroepen met
behulp van Synbiosys (HENNEKENS, 2000) op naam gebracht. De opnamen dateren van juni-augustus 2005
(Vanderhaeghe e.a., 2008) en mei-augustus 2009.
Een groot aantal vegetatietypen zijn klasse-overschrijdende rompgemeenschappen. Rompgemeenschappen
zijn plantengemeenschappen waarin naast begeleidende soorten slechts ken- en differentiërende soorten
voorkomen van eenheden boven het niveau van de associatie; eventuele dominanten zijn klasse-eigen soorten.
Meestal gaat het om door verstoring verarmde, onvolledige gemeenschappen (Schaminée e.a., 1995).
Als algemene abiotische situering geeft Tabel 9 een interpretatie van de standplaats van de verschillende
vegetatietypen. Het betreft een globale indeling naar vochtigheidsgraad en voedselrijkdom. De interpretatie is
gebaseerd op beschrijvingen in de literatuur (vnl. Schaminée e.a., 1995 en volgende; Vanderhaeghe e.a., 2008)
en terreinexpertise. Voor een meer gedetailleerde interpretatie van standplaatsvariabelen van oever- en
heidevegetaties verwijzen we naar Vanderhaeghe e.a. (s.d.).
Tabel 9: Globale abiotische situering van de onderscheiden vegetatietypen.
Zeer droog
Zeer
voedserlrijk

Droog

Vochtig

RG grote waterweegbree-waterpostelein-wolfspoot
RG gestreepte witbol-witte klaver-pitrus
Ass. van geknikte vossenstaart
RG pinksterbloem-geknikte vossenstaart-ruw beemdgras
Ass. van moerasspirea en valeriaan
Veldrusassociatie

RG pitrus-pijpenstrootje-riet

RGgew. struisgras-pijpenstrootje-gestr. witbol

Voedselarm

Zeer
voedselarm

Zeer nat

Rietverbond

Voedselrijk
Matig
voedselrijk

Nat

Ass. draadrus en veenpluis
Naaldwaterbiesassociatie
RG wilde gagel
RG vochtige heide
Verbond van struikhei en kruipbrem

Ass. gewone dopheide
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We karakteriseren kort de door ons onderscheiden vegetatietypen. Dit doen we aan de hand van de
Twinspantabel.
Type 1: RG Gewoon struisgras – pijpenstrootje – gestreepte witbol
[Verbond van struikheide en kruipbrem – Verbond der heischrale graslanden]
Dit type omvat een vrij heterogene groep van vegetaties op vochtige tot droge, (vrij) schrale bodems. Pitrus en
gestreepte witbol maken meestal deel uit van de vegetatie en dit met vrij hoge bedekkingen. Differentiërend
t.o.v. andere grazige vegetatietypen is het veelvuldig voorkomen van pijpenstrootje, gewoon struisgras,
struikheide, bochtige smele, liggend walstro en schapenzuring. Differentiërende soorten met een lage
presentie zijn gewone dopheide, veldrus, tormentil, gewone veldbies, kleine leeuwentand, gewoon
biggenkruid, boshavikskruid, dichtbloemige veldbies, zandzegge, pilzegge, vroege haver, … . In het bijzonder
deze laatste soorten wijzen op droge tot vochtige, heischrale omstandigheden.
Het type werd enkel gekarteerd in deelgebied Ronde Put, meer bepaald op enkele bermen in het noordwesten
en op landduinen.
- Bwk: hp*; hn°; ha°
- Habitattype: elementen van 2310, 2330 en 6230_hn
- Natuurtype: RG Heischraal grasland
- Sleutelsoorten 6230_hn: liggend walstro, pilzegge, veelbloemige veldbies en tormentil
- Sleutelsoroten 2310: struikhei, zandzegge en vroege haver
- Rode Lijst: nee
Type 2: RG Gestreepte witbol – witte klaver [Weegbree-klasse]
Alle graslanden op vrij droge tot vochtige, soms periodiek natte, jarenlang bemeste bodems behoren tot dit
type. Gestreepte witbol, witte klaver, kruipende boterbloem en pitrus bepalen in de lente doorgaans het
vegetatiebeeld. Ook gewoon struisgras en Engels raaigras halen vaak hoge bedekkingen. Gewone hoornbloem,
kale jonker, mannagras en ridderzuring ontbreken zelden. Echt duidelijk differentiërende soorten zijn er niet al
halen gewoon timoteegras, veldereprijs, klein streepzaad, Jacobskruiskruid, speerdistel, zachte ooievaarsbek,
bleekgele droogbloem, gewone leeuwenklauw, gewone melkdistel en brede weegbree duidelijk hun optimum
in dit graslandtype.
Deze uitgesproken voedselrijke graslanden situeren zich in deelgebied Ronde Put, vooral op de flank van
landduinen maar ook in uitlopers naar meer natte locaties.
- Bwk: hp; lokaal hp* en hu°
- Habitattype: nee
- Natuurtype: RG Kamgrasland/Glanshavergrasland
- DEMOLDER (2008): overeenkomsten met Grote vossenstaarttype (relatief geringe natuurwaarde)
- Rode Lijst: nee
Type 3: RG Pinksterbloem – geknikte vossenstaart – ruw beemdgras
[Klasse der matig voedselrijke graslanden - Zilverschoonverbond]
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Dit graslandtype wordt gekenmerkt door een combinatie van de differentiërende soorten pinksterbloem,
geknikte vossenstaart, veldzuring, gewoon reukgras en ruw beemdgras. Verder zijn krulzuring en madeliefje
min of meer kenmerkend. Differentiërende soorten met een lage presentie zijn moerasmuur, lidrus, getand
vlotgras en hazenzegge. Volgende soorten halen vaak hoge bedekkingen en kunnen her en der het aspect
bepalen: gestreepte witbol, Engels raaigras, kruipende boterbloem, paardenbloem en pitrus. Zachte dravik,
gewone hoornbloem, kluwenhoornbloem, kale jonker, ridderzuring, witte klaver en mannagras zijn veel
voorkomende begeleidende soorten.
Het merendeel van de matig soortenrijke graslanden in het VNR kunnen tot dit type gerekend worden. Men
vindt ze op vochtige tot natte, (matig) voedselrijke bodems. Het gaat steeds om voormalige landbouwgronden,
in grofweg de helft van de gevallen om historisch permanent grasland. Het type omvat een breed spectrum aan
graslandvegetaties, overwegend van het Verbond van Grote Vossenstaart (Alopecurion pratensis) en het
Kamgrasverbond (Cynosurion cristati). Aan de relatief voedselarme kant van het spectrum kunnen we lokaal de
veldrusassociatie van het Verbond van biezenknoppen en pijpenstrootje (Junco-Molinion) onderscheiden. Aan
de andere kant van het spectrum -op voedselrijke, tijdelijk overstroomde standplaatsen- verschijnt het
Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion anserinae) met de associatie van geknikte vossenstaart (RanunculoAloperucetum geniculati).
- Bwk: hp* lokaal hj en hc°
- Habitattype: Meestal niet, lokaal 6410_ve
- Natuurtype: Zilverschoongrasland
- DEMOLDER (2008): overeenkomsten met het Grote vossenstaarttype, Reukgrastype en Veldrustype.
- Rode Lijst: grote ratelaar (4f)
T YPE 3 A : T YPICUM
T YPE 3 B : V ELDRUSASSOCIATIE (C REPIDO -J UNCETUM ACUTIFLORI )

Veldrus, echte koekoeksbloem, rietgras, gewone waterbies, holpijp, grote ratelaar, gewone
engelwortel zijn min of meer goede differentiërende soorten. Het betreft vegetaties van vochtige tot
natte, matig tot zwak zure, eerder matig voedselrijke omstandigheden. De locaties staan ‘s winters
veelal onder water en worden gekenmerkt door lateraal bewegend grondwater. Dit type werd enkel
gekarteerd in het uiterste westen van deelgebied Reties Goor.
* DEMOLDER (2008): Veldrustype. Relatief hoge natuurwaarde.
* Habitattype: 6410_ve
* Natuurtype: RG Dotterbloemgrasland
* Sleutelsoorten 6410_ve: veldrus, biezenknoppen en tormentil
T YPE 3 C : A SSOCIATIE VAN GEKNIKTE VOSSENSTAART (R ANUNCULO -A LOPERUCETUM GENICULATI )

De combinatie geknikte vossenstaart, mannagras, fioringras is kenmerkend. Verder zijn wolfspoot,
pitrus in zeer hoge bedekkingen, waterpeper, tijmereprijs, veldbeemdgras en beemdlangbloem
differentiërend voor dit graslandtype op relatief voedselrijke, langdurig overstroomde en begraasde
bodem. Het type komt verspreid voor als vlekken binnen type 3a en werd niet apart gekarteerd.
* DEMOLDER (2008): Geknikte vossenstaarttype. Eerder geringe natuurwaarde.
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Type 4: RG Grote waterweegbree – waterpostelein – gewone waterbies [Rietklasse –
Oeverkruidklasse]
Deze groep van oevervegetaties ontwikkelen zich op de zacht hellende oevers van slenken en grachten in
(matig) voedselrijke graslanden. De combinatie van grote waterweegbree, waterpostelein, wolfspoot en
gewone waterbies is kenmerkend. Klein kroos, grote lisdodde en sterrenkroos (spec.) behoren tot de min of
meer differentiërende planten die vaak present zijn. Zompvergeet-mij-nietje, dwergbies, kleine watereppe,
grote egelskop, moerasvergeet-mij-nietje, egelboterbloem, wolfspoot en drijvend fonteinkruid zijn
differentiërende soorten met een lage presentie.
Deze oevervegetaties worden doorgaans gedomineerd door pitrus. Ook zomprus, mannagras en
moerasrolklaver halen hoge bedekkingen en kunnen - al dan niet tijdelijk- het aspect bepalen. Lagere
bedekkingen zijn er voor moeraswalstro, waternavel, melkeppe, zompzegge, gewone wederik, grote
kattenstaart, kruipende boterbloem, knolrus, gestreepte witbol, snavelzegge, sterzegge, … .
We hebben hier duidelijk te maken met vegetaties van overgangsmilieus tussen zwak zure en eerder
voedselarme naar zwak basische, voedselrijke standplaatsen. Dit valt zondermeer op te maken door de
mengeling van diagnostische soorten van de rietklasse enerzijds en het oeverkruidverbond anderzijds. Zo zijn
ondermeer grote waterweegbree, grote egelskop, moeras-vergeet-mij-nietje, grote lisdodde en kleine
watereppe kenmerkend voor de Rietklasse. Knolrus (zwak), vlottende bies, duizendknoopfonteinkruid,
veelstengelige waterbies en pilvaren zijn typisch voor de Oeverkruidklasse. Ook schildereprijs, koningsvaren en
sterzegge wijzen op (matig) voedselarme standplaatsen.
Het vegetatietype werd aangetroffen langs de afgeschuinde grachten en greppels in de voedselrijke graslanden
ten zuidwesten van de Ronde Put en langs slenken in enkele graslanden in het westen van deelgebied Reties
Goor. Door het afschuinen van de oevers werd de voedselrijke bouwvoor in min of meerdere mate afgegraven
waardoor gradiënten ontstonden in voedselrijkdom. De wateren waarlangs de vegetaties zich ontwikkelen
hebben een meso- tot eutroof karakter.
- Bwk: ae; mr°
- Habitattype: lokaal elementen van 3130
- Natuurtype: Gemeenschap met pitrus en wolfspoot
- Sleutelsoorten 3130: vlottende bies, duizendknoopfonteinkruid en pilvaren
- Rode Lijst: geen
Type 5: Naaldwaterbiesassociatie (Eleocharition acicularis)
Deze associatie wordt in het VNR gekenmerkt door gesteeld glaskroos en naaldwaterbies, hier en daar in
combinatie met duizendknoopfonteinkruid en blaasjeskruid (Loos blaasjeskruid in 9b). Klein kroos, gewone
waterbies en knolrus komen vaak voor als begeleiders. Differentiërende soorten met een lage presentie zijn
klein fonteinkruid, stomp fonteinkruid en vensikkelmos.
De gemeenschap ontwikkelt zich op periodiek droogvallende oevers van wateren met een relatief hoge pHwaarde en alkaliniteit. De zandige of lemige bodem is vaak bedekt met een dun laagje organisch materiaal.
Weeda e.a. (1987 & 1994) vermelden dat de gemeenschap vooral wordt aangetroffen op plaatsen waar zuur,
voedsel- en basenarm (atmotroof) water in contact komt met voedselrijker, neutraal tot basisch grond- of
oppervlaktewater (concactmilieus). De waterbodem bestaat doorgaans uit minerale grond, bedekt met een
dun laagje organisch materiaal. Met name naaldwaterbies en gesteeld glaskroos zijn gespecialiseerd in het
uitbaten van de mineralisatie van het dunne, humeuze toplaagje.
Binnen het VNR werd de naaldwaterbiesassociatie locaal gekarteerd in de slenken in de graslanden ten zuiden
van de Ronde Put, de Lange Linneput en de plassen van de Ronde Put. Denys e.a. (2004) vermelden naast
naaldwaterbies, gesteeld glaskroos en loos blaasjeskruid ook de kranswieren buigzaam glanswier (Nitella
flexilis), sierlijk glanswier (Nitella gracilis) en doorschijnend glanswier (Nitella translucens) op deze locaties. Het
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doorschijnend glanswier werd enkel in de oostelijke vijver vastgesteld en sierlijk glanswier komt slechts zeer
sporadisch voor in de westelijke vijver van de Ronde Put. Jos Gysels noteerde het sierlijk glanswier ook in de
slenken in de graslanden ten zuiden van de Ronde Put. Zowel het sierlijk als het doorschijnend glanswier zijn
sleutelsoorten van habitat 3130. Eddy Feyen maakt melding van drijvende waterweegbree, een andere
sleutelsoort van habitat 3130, in de bovenvermelde slenken, meer specifiek in grasland 10n. Zowel sierlijk
glanswier als drijvende waterweegbree zijn typische pioniers, net als vele andere soorten van habitat 3130. In
2002 vonden Jo Packet, Luc Denys en Filiep ‘Tjollyn een waterranonkel in de oostelijke vijver van de Ronde Put.
Vermoedelijk ging het hier om witte waterranonkel, een andere sleutelsoort van habitat 3130 die actueel in
een gelijkaardig habitat in Postel (Koemook) nog hoge bedekkingen haalt.
Vooral in de Lange Linneput en de locaties ten zuidwesten van de Ronde Put werd vastgesteld dat er een
duidelijke bloei is van draadalgen tijdens de zomer. Andere soorten die hier op eutrofiëring wijzen zijn
waterpostelein, ijle zegge en klein kroos. Denys e.a. (2004) spreken eveneens van een abundantie aan
draadalgen in de Ronde Putvijvers.
In 2004 bracht een inventaris van de sieralgen (Desmidiales) in de slenken in de graslanden van de Ronde Put
meerdere zeldzame soorten van mesotroof tot (licht) eutroof en circumneutraal milieu (Closterium
archerianum en Cl. attenuatum) aan het licht. Dezelfde studie wijst op het oligo- tot mesotrafent karakter van
sieralgen die in de oostelijke plas van de Ronde Put werden aangetroffen (Gysels, 2009). Gysels (2005 &
schriftelijke mededeling, 2010) zocht ook naar ridderkruisen (Micrasterias spp.) in de Ronde Put-vijvers.
Ridderkruisen kunnen worden beschouwd als de orchideeën onder de microscopische groenalgen. Hij noteerde
3 typische soorten van overwegend mesotrofe wateren: franjeridderkruis (M. fimbriata), knopjesridderkruis
(M. papillifera) en Micrasterias apiculata. Van deze laatste soort is het de eerste waarneming in Vlaanderen
sinds 1934, de andere soorten zijn vrij zeldzaam.
De naaldwaterbiesassociatie is historisch ook bekend van de kleine vijvers in deelgebied De Watering (2e en
2f). In de periode 2002-2003 vermelden Gysels e.a. (2007) namelijk naaldwaterbies, gesteeld glaskroos en
(loos) blaasjeskruid op de droogvallende oevers van deze wateringvijvers. Hiervan werd in 2009 enkel gesteeld
glaskroos teruggevonden. In 2007 vonden Gysels e.a. in vijver 2f veel kranswieren (in hoofdzaak breekbaar
kransblad Chara globularis). De binnenste kleine vijver (2e) bevat veel slib en naast kranswieren (breekbaar
kransblad en puntdragend glanswier Nitella mucronata) groeit er gedoornd hoornblad en schedefonteinkruid,
beide eutrafente soorten. Gysels e.a. noteerden voor de kleine vijvers verscheidene soorten sieralgen die
typisch zijn voor een mesotroof milieu: Gonatozygon monotaenium, Staurastrum alternans en Cosmarium
subprotumidum var. pyramidale.
- Bwk: ao; ao°
- Habitattype: 3130
- Natuurtype: Gemeenschap met vlottende bies en pilvaren
- Sleutelsoorten habitat 3130: moerashertshooi, drijvende waterweegbree (†), sierlijk glanswier,
doorschijnend glanswier, duizendknoopfonteinkruid, witte waterranonkel en vlottende bies
- Rode Lijst: loos blaasjeskruid, klein blaasjeskruid (oostelijke plas Ronde Put), stomp fonteinkruid (z),
witte waterranonkel (†?)
Type 6: RG Pitrus – pijpenstrootje- riet [Rietorde – Draadzegge-verbond]
Net als type 4 worden deze oevervegetaties in regel gedomineerd door pitrus. De combinatie met
pijpenstrootje en/of riet onderscheidt type 6 grofweg van type 4. Maar eigenlijk zijn er geen echt duidelijke
differentiërende soorten. Melkeppe, waternavel, wolfspoot, wilg, blauw glidkruid , Canadese rus en
snavelzegge halen een vrij hoge presentie. Moerasstruisgras, moeraswalstro, gewone wederik en hennegras
komen minder frequent voor. De standplaats kan het best omschreven worden als matig voedelrijk en matig
zuur (overgangsmilieu). In vergelijking met type 4 zijn de standplaatsen gemiddeld minder voedselrijk en
zuurder. Wellicht gaat het deels om van nature oligo- tot mesotrofe milieus die aangerijkt werden met
nutriënten (aanvoer via oppervlaktewater). Soorten als wolfspoot, pitrus en waternavel wijzen alleszins op
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enige aanrijking en/of verstoring. Zompzegge, sterzegge, waternavel en moerasstruisgras indiceren vooral (vrij)
zure milieus.
Type 6 domineert de oevers van de Ronde Putvijvers en ook langs de Lange Linneput vindt men het type her en
der terug. Elders wordt het type zeer lokaal aangetroffen in deelgebied Reties Goor –langs enkele vijvers- en
langs een wateringgracht in deelgebied Wurft.
- Bwk: Ao; Ao°
- Habitattype: locaal 7140_meso
- Natuurtype: Gemeenschappen met pitrus en wolfspoot
- Rode Lijst: klein blaasjeskruid en draadzegge (zz)
T YPE 6 A : A SSOCIATIE VAN DRAADZEGGE EN VEENPLUIS (E RIOPHORO -C ARICETUM LASIOCARPAE )
Oligo- tot mesotrafente verlandingsgemeenschap gekenmerkt door draadzegge, snavelzegge, wateraardbei en
kleine egelskop. De standplaatsen staat gedurende het gehele jaar onder water, behalve in perioden van extreme
zomerdroogte. De associatie is typisch voor contactmilieus tussen oligotrofe en zure omstandigheden enerzijds,
en
meer
eutrofe
en
vooral
basenrijkere
omstandigheden
anderzijds.
* Habitattype: 7140_meso
* Natuurtype: Voedselarme vengemeenschappen met draadzegge
* Sleutelsoorten 7140_meso: snavelzegge, wateraardbei, veenpluis, holpijp, klein blaasjeskruid, draadzegge en
gewimperd veenmos
T YPE 6 B : V ARIANT MET DOMINANTIE VAN R IET

* Natuurtype: Verarmde mesotrofe laagveengemeenschappen
Type 7: RG Wilde gagel [Salicion cinereae]
Dit type omvat struwelen gedomineerd door wilde gagel. Het veelvuldig voorkomen van riet en het nagenoeg
ontbreken van heidesoorten zijn differentiërend. Pijpenstrootje is alom abundant tot dominant aanwezig.
Zachte berk en wilg komen verspreid tot occasioneel voor. Veenmos vormt hier en daar kleine tapijten.
De gagelstruwelen zijn beperkt tot deelgebied Ronde Put waar ze verspreid langs de grote vijvers en heiden
voorkomen op venige, mesotrofe standplaatsen. Via natuurlijke successie gaan ze geleidelijk aan over in het
bostype berken-elzenbos met wilde gagel en veenmos. De verspreiding van wilde gagel is overigens niet
beperkt tot deelgebied Ronde Put; ook in deelgebied Reties Goor groeit de soort lokaal in bosranden en
bermen, specifiek in de omgeving van bestand 7k.
- Bwk: sm
- Habitattype: geen, wel regionaal belangrijk biotoop
- Natuurtype: Gagelstruweel
- Rode Lijst: geen
Type 8: Associatie van gewone dopheide [Ericetum tetralicis]
Dit type omvat de typische natte heidevegetaties. Alle opnamen werden gemaakt langs de oostkant van de
Ronde Put. Pijpenstrootje is in regel abundant aanwezig en ook wilde gagel en riet halen nagenoeg altijd hoge
bedekkingen. Differentiërend t.o.v. type 7 zijn de vrij hoge bedekkingen van gewone dopheide en veenpluis.
Echt kenmerkende soorten zijn kleine en ronde zonnedauw, beenbreek, blauwe zegge en veldrus. Bijkomende
soorten die men niet terugvindt in vochtige heiden (type 9) zijn veenorchis, moeraswolfsklauw, veelstengelige
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waterbies, witte snavelbies, duizendknoopfonteinkruid en knolrus. Vanderhaeghe e.a. (s.d.) maken ook
melding van veenbies in deze vegetaties.
De verspreiding van de associatie van gewone dopheide beperkt zich in het VNR nagenoeg volledig tot de
natte, voedselarme veenbodems langs de oostkant van de Ronde Put. Enkel in bestand 12b, in deelgebied
Wurft, situeert zich eveneens een kleine oppervlakte natte heide in een kleine, permanent natte laagte
omgeven door gefixeerde landduinen.
Het type is gebonden aan plaatsen waar de grondwaterstanden niet sterk wisselen. In het geval van deelgebied
Wurft gaat het naar alle waarschijnlijkheid om sterk gepodzoliseerde bodems met een voor water
ondoorlatende oerbank waardoor een schijngrondwaterspiegel ontstond.
Tot slot is het vermeldenswaardig dat in het oostelijk deel van bestand 10f de subassociatie orchietosum kan
onderscheiden worden. De veenorchis is een differentiërende soort voor deze subassociatie. De vegetatie is
kenmerkend voor leemhoudende zandgronden en verzuurde leemgronden en is floristisch verwant aan de
heischrale graslanden (Nardo-Galion) (Schaminée, 1995).
Historische data wijzen op vindplaatsen van ondermeer heidekartelblad en liggende vleugeltjesbloem in de
jaren ’50 ( De Langhe & Van Rompaey, 1957) en kleine veenbes, lavendelhei en éénarig wollegras in de jaren
’60 (Waters en Bossen, 1970).
- Bwk: ce
- Habitattype: 4010, 7140_oli en 7150
- Natuurtype: Natte heide met gewone dopheide
- Sleutelsoorten habitat 4010: kleine zonnedauw, ronde zonnedauw, moeraswolfsklauw, veenpluis,
beenbreek, klokjesgentiaan, trekrus, witte snavelbies, veenbies (†?) en gewone dopheide
-Sleutelsoorten van habitat 7140_oli: draadzegge, snavelzegge, veenpluis, veenorchis, ronde
zonnedauw, beenbreek, witte snavelbies en inmiddels geruime tijd verdwenen: kleine veenbes (†),
lavendelhei (†) en éénarig wollegras (†)
- Sleutelsoorten van habitat 7150: kleine zonnedauw, ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw
- Rode Lijst: draadzegge (zz), veenorchis (zz), ronde zonnedauw, beenbreek, witte snavelbies en
klokjesgentiaan. Verdwenen inmiddels: kleine veenbes (zz) (†), lavendelhei (†) en éénarig wollegras
(zz) (†).
Type 9: RG Vochtige heide [Dopheide orde – Ericion tetralicis]
Dit is een rompgemeenschap van minder goed ontwikkelde, wellicht deels verdroogde en vaak sterk vergraste,
natte heiden. Gewone dopheide haalt meestal nog hoge bedekkingen maar soorten van permanent natte en/of
meer open vegetaties zoals beenbreek, veldrus, blauwe zegge, kleine en ronde zonnedauw ontbreken.
Pijpenstrootje domineert normaliter terwijl riet, wilde gagel en veenpluis vaak present zijn in lagere
bedekkingen. Verder is de aanwezigheid van struikheide en de opslag van houtige soorten (vnl. zachte berk)
differentiërend t.o.v. de overige heiden.
Het type werd over vrij grote oppervlakten gekarteerd langs de Ronde Put en zeer locaal in de duinpannen van
deelgebied Wurft. De vegetatie ontwikkelt zich in het VNR op (deels verdroogde) veenbodems en vochtige tot
natte (lemig) zandige bodems.
- Bwk: ce; cm
- Habitattype: 4010
- Natuurtype: RG Natte heide met gewone dopheide
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- Sleutelsoorten habitat 4010: veenpluis, veenbies (†?) en gewone dopheide
- Rode Lijst: geen
Type 10: Verbond van struikhei en kruipbrem [Calluno-Genistion pilosae]
Dit vegetatietype is niet betrokken in de vegetatie-analyse; er werden geen opnamen gemaakt in vegetaties
van dit type. Nochtans is deze heidevegetatie van droge locaties lokaal gekarteerd in deelgebied Wurft (perceel
13). Struikhei domineert deze vegetaties of is er op zijn minst abundant aanwezig. Bochtige smele en
pijpenstrootje zijn de belangrijkste begeleidende soorten. In perceel 12 komt dit type lokaal voor op
duinbodems onder een scherm van grove den, vooral in het zuidelijk deel van bestand 12c.
- Bwk: cg; cgb; cmb
- Habitattype: 4130; 2310
- Natuurtype: RG Droge heide met struikheide
- Sleutelsoorten habitat 4030: struikhei en blauwe bosbes (perceel 13)
- Sleutelsoorten habitat 2310: struikhei (perceel 12)
- Rode Lijst: geen
Type 11: Verlandingsgemeenschappen langs voedsel- en kalkrijk water
De vijvers van deelgebied Watering worden bevloeid met voedsel- en kalkrijk kanaalwater. De meerderheid van
de dijken en oevers is begroeid met houtkanten, vnl. spontane opslag van zwarte els, wilgen, berk, zomereik,
wilde lijsterbes, … en overschaduwen en verdringen veelal de oevervegetaties. De vegetaties zijn in regel dan
ook eerder fragmentair ontwikkeld. Langs de oevers en dijken werden verscheidene vegetatieopnamen
gemaakt maar deze geven een zeer heterogeen beeld. De opnamen omvatten zowel delen van de droge, lokaal
vrij schrale bovenzijde van de dijken als de watervegetaties in de vijvers. Als we ons beperken tot de
oevervegetaties die nagenoeg jaarrond met de voeten in het water staan, kunnen we volgende min of meer
differentiërende soorten t.o.v. de overige oevervegetaties in het gebied onderscheiden: koninginnekruid,
bitterzoet, grote kattenstaart, gele lis, watertorkruid, hoge cyperzegge, oeverzegge, moeraszegge, scherpe
zegge, zwart tandzaad, kleine duizendknoop, beklierde en viltige basterdwederik. Verder halen riet, gewone
wederik, wolfspoot, pitrus, klein kroos, moerasrolklaver en wijfjesvaren hoge bedekkingen. Lagere bedekkingen
zijn er o.a. voor grote lisdodde, blaartrekkende boterbloem, heelblaadjes, waterzuring, moerasandoorn, harig
wilgenroosje, grote waterweegbree en gewone engelwortel. Smal tandzaad, blauw glidkruid, watermuur,
zwanenbloem, puntkroos, klein sterrekroos en rosse vossenstaart zijn schaars aanwezig. In de waterkolom
werden o.a. tenger fonteinkruid, schedefonteinkruid, gekroesd fonteinkruid, gedoornd hoornblad en middelste
waterranonkel (2c) genoteerd.
Het blijft een zeer heterogene vegetatie met kenmerkende soorten uit verschillende klassen zoals de
eendekroos-klasse (klein kroos en puntkroos), de fonteinkruidklasse (tenger, schede en gekroesd fonteinkruid),
de rietklasse (riet, grote waterweegbree, waterzuring, wolfspoot, gele lis, watertorkruid, grote lisdodde, …) en
de klasse der natte strooiselruigten (haagwinde, koninginnekruid, echte valeriaan, moerasandoorn, harig
wilgenroosje, …). Nogal wat soorten zijn gebonden aan neutraal, hard, ionen- en voedselrijk water.
Verscheidene soorten komen binnen het VNR exclusief in deelgebied Watering voor. Dit geldt ook voor soorten
van vochtige ruigten op dijken zoals grote bevernel en heggedoornzaad.
Gysels e.a. (2007) onderzochten de sieralgen in de vijvers en vonden een klein aantal soorten. In hoofdzaak
gaat het om triviale soorten met een breed ecologisch bereik of soorten van voedselrijk water (o.a. Closterium
moniliferum, C. leibleinii, Cosmarium laeve). Uit een vergelijking met de periode 2002-2003 bleek dat de
situatie in 2007 duidelijk minder florissant was. Uit de grote vijvers is Cosmarium protractum wel het
vermelden waard. Het is een zeldzame soort van vrij voedselrijk water (enkele bekende vindplaatsen in
Limburgs vijvergebied). In vijver 2e groeien enkele kranswieren: breekbaar kransblad (Chara globularis) en
puntdragend glanswier (Nitella mucronata).
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In vijver 2c is vroeger zannichellia aangetroffen, in het binnenland een zeldzame soort van ionenrijk water
(enige bekende vindplaats in het Kempisch district).
- Bwk: ae; mr
- Habitattype: geen
- Natuurtype: grotendeels Gemeenschappen met kroos en schedefonteinkruid
- Rode Lijst: klein sterrenkroos (zz)
Type 12: Rietverbond [Phragmition australis]
Dit vegetatietype bestaat in het VNR en meer specifiek in deelgebied Watering uit dichte, nagenoeg homogene
begroeiingen van riet. De rietlanden ontwikkelen zich op ondiepe plaatsen en langs de oevers van voedselrijke
vijvers. Er werden geen vegetatieopnamen in deze rietlanden gemaakt.
- Bwk: mr
- Habitattype: geen; wel regionaal belangrijk biotoop
- Natuurtype: Rietmoerassen
- Rode Lijst: geen
Type 13: Associatie van moerasspirea en valeriaan [Valeriano-Filipenduletum]
In deze vegetaties werd evenmin een vegetatieopname gemaakt. Toch zijn deze bloemrijke, natte
strooiselruigten lokaal terug te vinden in deelgebied Watering, op voormalige heidebodems die enkele
tientallen jaren bevloeid werden met kanaalwater. Typische soortencombinaties zijn moerasspirea,
koninginnekruid, rietgras, scherpe zegge, smeerwortel, gewone wederik, bitterzoet, wilde bertram, bosbies,
echte valeriaan, gewone engelwortel, moerasandoorn, kale jonker en melkeppe. Meestal schemert het
hooilandverleden nog door in de vegetatiesamenstelling (gestreepte witbol, gewoon reukgras, rood zwenkgras,
tweerijige zegge, echte koekoeksbloem, moeraswalstro, moerasrolklaver, zeegroene rus, kruipend zenegroen,
veldzuring, penningkruid, …). Dotterbloemen en slanke sleutelbloemen worden slechts her en der
teruggevonden.
De invloed van het kanaalwater laat zich nog steeds gelden, ook al worden de percelen geruime tijd niet meer
bevloeid. Heelblaadjes, watermuur en slanke sleutelbloem behoren tot de soorten die zonder de
wateringhistoriek hier niet zouden groeien. Van de jaren zeventig zijn vindplaatsen bekend van ondermeer
herfsttijloos en gulden sleutelbloem (F. Daemen, 2009: mond. med.). De vegetaties van dit type zijn spontaan
aan het verbossen en verruigen met o.a. braam en grote brandnetel.
- Bwk: hf
- Habitattype: geen; wel regionaal belangrijk biotoop
- Natuurtype: Natte ruigte van het moerasspireaverbond
- Rode Lijst: geen

5.1.3. BOSVEGETATIES
De bosvegetatie werd in kaart gebracht met behulp van de 71 vegetatieopnamen. Elk van deze opnamen is
gelokaliseerd met een GPS. Om een lokale vegetatietypologie op te maken werden de opnamen geordend met
het programma TWINSPAN. Op basis van een geordende opnametabel werden vegetatietypen afgelijnd (BIJLAGE
4). Per vegetatietype is de standplaats gekarakteriseerd met behulp van een ecogram en de naamgeving
volgens de typologie opgenomen in Bosgemeenschappen van Vlaanderen (Cornelis, 2009) bepaald.
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Deze typologie samen met de ruimtelijke situering van de proefvlakken werden gebruikt om een vegetatiekaart
van de bosvegetaties op te stellen. Figuur 5.3 geeft de ruimtelijke verspreiding van het vegetatietype per
opnamepunt weer. Op basis van bovenstaande analyse komen we tot 6 bosvegetatietypen.
Tabel 10: Alternatieve benamingen voor de onderscheiden bostypen (*: habitat indien oud = uiterlijk ontstaan tussen 1775
en 1850) (naar De Saeger e.a., 2008).

Naamgeving CORNELIS e.a. (2009)

Aantal
opnamen

BWK

Habitat

Bostype 1: Elzenbroekbos met hop en moerasspirea
Bostype 2: Berken-elzenbos met zomereik
Bostype 3: Dennen-eikenbos met bochtige smele en pijpenstrootje, subtype
met dominantie van bochtige smele
Bostype 4: Dennen-eikenbos met bochtige smele en pijpenstrootje, subtype
met dominantie van blauwe bosbes
Bostype 5: Dennen-eikenbos met bochtige smele en pijpenstrootje, subtype
met dominantie van pijpenstrootje
Bostype 6: Berken-elzenbos met wilde gagel en veenmos

17
13
6

Vm – vm°
qb – vm°
ppms

91EO
9190-91EO
(9190)*

5

ppms - ppmb

(9190)*

22

ppms - ppmb

(9190)*

8

vo

91EO

Per vegetatietype worden volgende punten beschreven:
- Soortenlijst / synoptische tabel
Een soortenlijst van de kruidlaag werd opgemaakt vertrekkende vanuit de 71 opnamen die gebruikt
werden voor het opstellen van de lokale typologie. Bij elke soort wordt de presentie P (%) en de
karakteristieke bedekking gegeven. De synoptische tabellen zijn opgenomen in BIJLAGE 5.
- Identificatiesterdiagram
Aan de hand van een sterdiagram wordt het vegetatietype binnen de typologie opgenomen in
Bosgemeenschappen van Vlaanderen (CORNELIS, 2009) gesitueerd.
- Lokaaltypische soorten
Een lijst met lokaaltypische soorten werd bepaald met behulp van de IndVal-score vertrekkende vanuit
de synoptische gegevens van de lokale typologie.

Indval ak = T ak × Pak =
Met

N ak N
×
× Pak
Nk Na

Indvalak

=

Indvalscore voor soort k behorende tot bostype a

Tak

=

Trouw van soort k aan bostype a

Pak

=

presentie van soort k behorende tot bostype a

Na

=

Aantal opnamen behorende tot bostype a

N

=

Totaal aantal opnamen in de dataset

Nak

=

Aantal opnamen met soort k behorende tot bostype a

Nk

=

Aantal opnamen met soort k in de dataset

- Ecogram
Voor elk vegetatietype werd een RF-ecogram op basis van de Ellenberg-indicatiegetallen opgesteld.
Dergelijk ecogram geeft een goede indicatie van de standplaats van het bostype en wordt berekend op
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basis van de soorten uit de kruidlaag. De respectievelijke ecogrammen van de vegetatietypen en de
individuele opnamen zien er als volgt uit:

Tabel 11: Ecogram van de vegetatietypen.
Bostype
1
2
3
4
5
6

mRxmN_txt
Mull-moder
Moder
Mor (andere dan heide-mor)
Mor (heide-mor: Ericacae)
Mor (andere dan heide-mor)
Mor (andere dan heide-mor)

mF_txt
hygroclien
hygroclien
hygroclien
hygroclien
hygroclien
hygroclien

mR_txt
Acidoclien
acidofiel-acidoclien
Acidofiel
Acidofiel
Acidofiel
acidofiel-acidoclien

mN_txt
matige of normale tot sterke nitrificatie
matige of normale nitrificatie
zwakke nitrificatie
zwakke nitrificatie
uiterst zwakke tot zwakke nitrificatie
uiterst zwakke tot zwakke nitrificatie

Figuur 5.1: Ecogram van de bosvegetatietypen.
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Figuur 5.2: Ecogram van de vegetatie-opnamen.
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Figuur 5.3: Vegetatietype per opnamepunt geprojecteerd op de bodemkaart.
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5.1.3.1. Bostype 1 / Elzenbroekbos met hop en moerasspirea
Dit vegetatietype is nagenoeg beperkt tot het deelgebied Watering. Het betreft jonge bossen op voormalige
hooilanden die in het verleden vaak tientallen jaren bevloeid zijn geweest met kanaalwater. De spontane
bosvegetatie ontwikkelde zich op alle locaties onder een scherm van cultuurpopulieren. In ongeveer de helft
van de gevallen is de boomlaag van populier reeds gekapt of spontaan afgestorven. 17 opnamen worden
gerekend tot dit type.
Hoge bedekkingen van cultuurpopulier, zwarte els, wilg en zomereik zijn karakteristiek voor de boomlaag. In de
struiklaag vinden we veel wilg en verspreid met lage bedekkingen ook Gelderse roos, éénstijlige meidoorn en
gewone vlier. In de kruidlaag wijzen veel soorten op het hooilandverleden; pitrus, penningkruid, kruipend
zenegroen, glanshaver, gestreepte en gladde witbol, moerasrolklaver en kruipende boterbloem. Het abundant
tot lokaal dominant voorkomen van ruigtesoorten is het meest opvallend en karakteristiek. Vooral braam,
rietgras en pitrus halen hoge bedekkingen. Andere typische ruigtesoorten die veelvuldig in dit bostype groeien,
zijn grote brandnetel, gewone hennepnetel, kleefkruid, koninginnekruid, gewone wederik, grote kattenstaart,
smeerwortel, gewone engelwortel, hondsdraf, moerasspirea, wolfspoot, moerasandoorn, bitterzoet en kale
jonker. Ook smalle en brede stekelvaren zijn vaak aanwezig.
Op open, natte locaties komen verspreid verbossende moerasspirearuigten voor. Deze zijn vaak erg bloemrijk
met grote bedekkingen gewone engelwortel, gewone wederik, koninginnekruid, smeerwortel, moerasandoorn
en lokaal een facies van moeraszegge of bosbies. Veldrus, dotterbloem en echte koekoeksbloem komen
verspreid met lage bedekkingen voor, meer specifiek in de zuidoosthoek van deelgebied Watering.
Van de karakteristieke wateringsoorten –soorten die ingebracht werden na de aanleg van de wateringen- is
enkel slanke sleutelbloem op een aantal locaties teruggevonden.
Figuur 5.4: Identificatie-sterdiagram van het Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea
(identificatie t.o.v. typologie van CORNELIS (2009).
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Het bostype behoort volgens de typologie van CORNELIS e.a. (2009) tot de elzenbroekbossen met hop en
moerasspirea (Type C3). Het gaat om een relatief droog type broekbos. Hoge presenties van braam, grote
brandnetel, brede en smalle stekelvaren wijzen op het relatief droge karakter, al blijft het een bostype van
vochtige bodems. Verder is het type kenmerkend voor (matig) stikstofrijke, zwak zure standplaatsen.
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- Bwk: vm° (vm)
- Habitattype: deels 91EO
- Natuurtype: Ruigt-elzenbos
- Rode Lijst: geen
5.1.3.2. Bostype 2 / Berken-Elzenbos met zomereik
Dit bostype komt vooral voor in het noordwesten van het Vlaams natuurreservaat, verspreid over de
deelgebieden Watering, Reties Goor en Ronde Put. 13 opnamen behoren tot dit type dat een overgang vormt
tussen de bossen op voedselarme grond (dennen-eikenbossen) en de elzenbroekbossen. Vaak gaat het om
bossen die op rabatten liggen waardoor men een combinatie krijgt van vochtminnende soorten van
elzenbroekbos in de greppels en soorten van meer droge, zure omstandigheden op de rabatten.
Kenmerkend is de dominantie van zwarte els en zachte berk in de boomlaag, de hoge bedekkingen van wilde
lijsterbes en zachte berk in de struiklaag en de combinatie van braam, pitrus, brede en smalle stekelvaren,
zomereik, wilde lijsterbes –alle met een hoge presentie-, gewone wederik, gewone kamperfoelie, gewone
zegge, sporkehout en blauwe bosbes in de kruidlaag. Lokaal kunnen veenmossen voorkomen, alsook sterzegge
en zompzegge. Hier gaat het type over naar het berken-elzenbos met wilde gagel en veenmos.
Volgens de typologie van CORNELIS e.a. (2009) moet dit bostype tot het berken-elzenbos met zomereik (Type J1)
gerekend worden. De standplaats van dit type zijn echte overgangssituaties zoals die van nature voorkomen in
een terreingradiënt van vochtig naar droog, ofwel om bossen op rabatten. Binnen het VNR ontwikkelen ze zich
op natte zandbodems en in deelgebied Watering markeren zij de zones die in het verleden niet of nauwelijks
bevloeid werden met kanaalwater.
Figuur 5.5: Identificatie-sterdiagram van het Berken-elzenbos met zomereik (J1)
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- Bwk: qb
- Habitattype: deels 9190
- Natuurtype: Elzen-eikenbos
- Rode Lijst: geen
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5.1.3.3. Bostype 3 - Dennen-Eikenbos met bochtige smele & pijpenstrootje - subtype met
dominantie bochtige smele
Dit bostype beperkt zich tot deelgebied Wurft en het noordoosten van deelgebied Ronde Put. Het gaat om de
droogste standplaatsen binnen het VNR. Er werden 6 vegetatie-opnamen binnen deze bossen gemaakt.
Grove den domineert de boomlaag. Andere boomsoorten zoals berk en zomereik halen slechts lage
bedekkingen in de boomlaag. In de struiklaag is bijna steeds zowel berk, sporkehout als grove den present en in
de struiklaag ontbreken bochtige smele, zomereik, smalle stekelvaren, sporkehout, wilde lijsterbes,
Amerikaanse vogelkers en grove den zelden. Verder is de zeer hoge bedekking met bochtige smele
karakteristiek. Lokaal groeit er ondermeer struikheide, zandzegge, schapenzuring, valse salie en gladde witbol.
Pijpenstrootje is vaak aanwezig met eerder lage bedekkingen.
CORNELIS e.a. (2009) rekenen dit bostype tot het dennen-eikenbos met bochtige smele en pijpenstrootje, meer
bepaald het subtype met dominantie van bochtige smele. Het is typisch voor voedselarme, droge en zure
zandgronden en ontwikkelt zich vaak op podzolbodems. Binnen het VNR zijn de landduinen die ingenomen
worden door dit type dennen-eikenbos, zowel in deelgebied Wurft als deelgebied Ronde Put.
Figuur 5.6: Identificatie-sterdiagram van het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje – subtype met
dominantie van Bochtige smele (Type L2c).
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- Bwk: ppms (lokaal ppmb en qb)
- Habitattype: elementen van 9190
- Natuurtype: Zomereiken-berkenbos
- Rode Lijst: geen
5.1.3.4. Bostype 4/ Dennen-Eikenbos met bochtige smele & pijpenstrootje - subtype met
dominantie van blauwe bosbes
Vijf opnamen kunnen tot dit type gerekend worden. Ze situeren zich op één na in deelgebied Wurft. Net als
binnen de andere dennen-eikenbossen binnen het VNR domineert grove den de boomlaag. Berk en zomereik
halen hogere bedekkingen in de boomlaag t.o.v. het vorige bostype. Kenmerkend zijn de hoge bedekkingen die
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blauwe bosbes haalt. Pijpenstrootje en bochtige smele zijn altijd aanwezig maar halen globaal geen hoge
bedekking. Ook struikheide groeit vaak in dit bostype.
CORNELIS e.a. (2009) rekenen dit bostype tot het dennen-eikenbos met bochtige smele en pijpenstrootje,
subtype met dominantie van blauwe bosbes. Het is typisch voor voedselarme, droge en zure zandgronden.
Binnen Vlaanderen komt dit subtype met blauwe bosbes het meeste voor op het Kempisch plateau.
- Bwk: ppms (lokaal ppmb en qb)
- Habitattype: elementen van 9190
- Natuurtype: Zomereiken-berkenbos
- Rode Lijst: geen
Figuur 5.7: Identificatie-sterdiagram van het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje – subtype met
dominantie van Blauwe bosbes (Type L2b).
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5.1.3.5. Bostype 5 / Dennen-Eikenbos met bochtige smele & pijpenstrootje - subtype met
dominantie van Pijpenstrootje
Het zwaartepunt van dit bostype binnen het VNR ligt in deelgebied Ronde Put (19 van de 22 opnamen). Grove
den domineert weer de boomlaag en zomereik haalt hier de hoogste bedekkingen in de boomlaag binnen de
dennen-eikenbossen van het VNR . In de struiklaag doet zomereik het ook goed, net als sporkehout. Het meest
kenmerkend zijn de hoge bedekkingen die pijpenstrootje haalt. Bochtige smele komt vaak met lage bedekking
voor.
CORNELIS e.a. (2009) rekenen dit bostype tot het dennen-eikenbos met bochtige smele en pijpenstrootje,
subtype met dominantie van pijpenstrootje. Het is typisch voor voedselarme en zure zandgronden. Binnen het
VNR vinden we deze bossen terug op vochtige zandgronden en landduinen.
- Bwk: ppms (lokaal ppmb en qb)
- Habitattype: elementen van 9190
- Natuurtype: Zomereiken-berkenbos
- Rode Lijst: geen
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Figuur 5.8: Identificatie-sterdiagram van het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje – subtype met
dominantie van Pijpenstrootje (Type L2d).
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5.1.3.6. Bostype 6/ Berken-Elzenbos met wilde gagel en veenmos
Dit broekbostype vinden we uitsluitend net ten oosten van het kanaal in deelgebied Ronde Put (8 opnamen).
Het gaat om jonge bossen, deels spontaan bebossende gagelstruwelen. Zachte berk en aangeplante grove den
bepalen het aspect van de boomlaag. Zwarte els speelt slechts een zeer beperkte rol, vaak ontbreekt de soort.
Dit in tegenstelling tot type 1 en 2. De combinatie van berk, wilg en wilde gagel is de typische struiklaag terwijl
we in de kruidlaag in de regel een dominantie van pijpenstrootje terugzien. Andere vaak terugkerende soorten
uit de kruidlaag zijn brede stekelvaren, zomereik, sporkehout, gewone zegge, zompzegge, moerasstruisgras en
sterzegge. Verder zijn lokaal zeer uitgebreide veenmostapijten karakteristiek. Hier en daar komen overgangen
naar natte heide voor met frequent gewone dopheide en veenpluis.
De typologie van CORNELIS e.a. (2009) kenmerkt dit bostype als het berken-elzenbos met wilde gagel en
veenmos. Deze bossen groeien op zeer natte, stikstofarme, zure zand- tot zandleembodems.
- Bwk: vo
- Habitattype:91EO
- Natuurtype: Elzenbroekbos
- Rode Lijst: veenpluis
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Figuur 5.9: Identificatie-sterdiagram van het Berken-Elzenbos met wilde gagel en veenmos (J2).
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5.1.4. PATRONEN IN DE VEGETATIE –-ECOHYDROLOGISCHE SYSTEEMANALYSE
Soortkarteringen worden vaak aanvullend op andere methoden (vegetatiekarteringen, streeplijsten, … )
gebruikt om een beter beeld te verkrijgen van de verspreiding van bijzondere soorten. De soortkartering die in
het VNR doorgevoerd werd in de periode 2008-2010 is beperkt tot een aantal minder frequent voorkomende
soorten die volgens de literatuur een zekere indicatieve waarde hebben voor bepaalde milieu-omstandigheden
en/of een hoge natuurwaarde vertegenwoordigen. Meestal worden deze soorten aangeduid als
indicatorsoorten of aandachtsoorten.
In aanvulling op of bij gebrek aan hydrologische en hydrochemische meetgegevens kunnen indicatorsoorten,
als fijnmazig van nature aanwezig meetnet, worden gebruikt. Het gebruik van indicatorsoorten biedt de
mogelijkheid indirect een beeld te krijgen van de patronen en processen in een landschap. Op basis van
verspreidingspatronen van plantengemeenschappen en van soorten kan geprobeerd worden de werking van
een gebied als systeem te verklaren. Vegetatie- en soortverspreidingkaarten dienen hierbij als informatiebron
(GROOTJANS e.a., 1988; VEGTER e.a., 1993). Geologische, hydrologische en hydrochemische gegevens kunnen
worden gebruikt voor het aanvullen of toetsen van het beeld van het systeem. Het geheel van verklarende
ideeën kan in de vorm van een landschapsschets weergegeven worden (JALINK & JANSEN, 1995). De figuren 5.10
tot 5.14 dienen in deze optiek beschouwd te worden.
Tabel 12: Ecologische groepen van indicatorsoorten.
Kwelsoort

Bosbies
Dotterbloem
Holpijp
Veldrus

Soorten van lokale (zwak)
zure kwel

Duizendknoopfonteinkruid
Draadzegge
Beenbreek
Wateraardbei
Vlottende bies
Wilde gagel
Snavelzegge

Soorten van (nagenoeg)
permanent natte, oligo- tot
mesotrofe, (zwak) zure
omstandigheden
Veenpluis
Zompzegge
Gewone zegge
Sterzegge
Veenmos

Soorten van (zeer) natte,
meso- tot eutrofe, matig zure
tot neutrale standplaatsen
Elzenzegge
Pluimzegge
Tweerijige zegge
Moeraszegge
Ijle zegge
Scherpe zegge
Gewone waterbies
Kleine watereppe
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Tabel 12 geeft een overzicht van de gekarteerde indicatorsoorten, ingedeeld in 4 ecologische groepen. Piet De
Becker (mond.med., 2010) ziet voor het Kempisch ecodistrict enkel holpijp, waterviolier, dotterbloem en
veldrus als goede kwelindicatoren. Voor het VNR voegden we bosbies daar nog aan toe. Andere soorten die
vaak als kwelindicator worden beschouwd, zijn dit in de ruime omgeving van het VNR wellicht niet. Wel kunnen
ze locaties indiceren met geringe schommelingen in de grondwatertafel, dit dankzij toestroom van grondwater
maar daarom nog niet met een directe grondwaterinvloed in de wortelzone. Om deze reden is de lijst met
kwelindicatoren van Vanderhaeghe e.a. (2008) niet gevolgd.
Er dient opgemerkt dat een aantal van de uitgekozen indicatorsoorten zoals wilde gagel, bosbies en pluimzegge
overblijvende planten zijn die jarenlang kunnen ‘naijlen’ in de vegetatie en als dusdanig mogelijk geen goede
indicatie meer geven van de actuele milieucondities. Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat
grote delen van het VNR jarenlang een intensief agrarisch gebruik kenden. Het al dan niet optreden van
bepaalde plantensoorten wordt hier nagenoeg volledig bepaald door de nutriëntenbeschikbaarheid en niet
door hydrologische processen. Deze terreinen geven in dit kader dus geen waardevolle informatie.
In de regel werden zowel soorten die t.h.v. het maaiveld groeien als vindplaatsen in laagten en ondiepe sloten
genoteerd. Het verspreidingpatroon is gekarteerd in de polygonen van de vegetatiekaart.
Uit de kartering blijkt dat de kwel overwegend (zwak) zuur is; het aantal (zwak) zure kwelindicatoren neemt
doorgaans het grootste deel in van het totale aantal kwelindicatoren. Vanderhaeghe e.a. (2008) stellen dat in
deelgebied Ronde Put het aantal zwak zure kwelindicatoren toeneemt naar het westen, dit mogelijk als gevolg
van een toegenomen invloed van regionale (meer gebufferde) kwel. Uit onze kartering komt dit niet naar voor;
indicatoren van locale zwak zure kwel zijn vooral goed vertegenwoordigd in de venige heide langs de oostkant
van de Ronde Put. Verder beperken ze zich nagenoeg volledig tot (historische) laagten waar ze wellicht locale
kwel ontvangen vanuit landduinen. Uit het verspreidingspatroon van de echte kwelindicatoren holpijp, bosbies,
veldrus en dotterbloem blijkt dat er in hoofdlijnen twee verschillende types kwelstroom te onderscheiden zijn:
-

Een regionaal kwelsysteem dat vooral het westen van het VNR beïnvloedt. Grote hoeveelheden
(regionale) kwel treden uit in de westrand van het Kempisch plateau. Binnen het VNR is hier pas het
begin van te vinden in deelgebied Reties Goor en het westelijk deel van deelgebied Ronde Put.

-

Kwel in locale depressies: hierbij kan het zowel gaan om regionale (oudere) als om lokale (jonge) kwel;
deze laatste vanuit aanliggende duinen of langs de kanaaldijk. Voorbeelden zijn de Ronde Put en de
historische Lange Linneput en Gemulput.

Locaties die minimaal in de winter onder invloed staan van kwel (Figuur 3.8) komen in grote lijnen overeen met
plaatsen waar kwelindicerende vegetatietypes zijn gekarteerd (zie hydrologisch model). Door de
indicatiewaarden van de soorten te betrekken op de delen van het gebied waar ze voorkomen, ontstaat een
beeld aan de verspreiding van standplaatstypen (GROOTJANS e.a., 1988; JALINK, 1993).
5.1.4.1. Groep met echte kwelsoorten (holpijp, bosbies, veldrus en dotterbloem)
Ten oosten van het kanaal wordt enkel veldrus teruggevonden –op een marginale vindplaats van wat holpijp
na. Holpijp geeft kwel van mesotroof grondwater aan en treedt binnen het VNR enkel op de voorgrond in
bestand 4b in het uiterste noordwesten en bestand 7h.
Veldrus duidt op een relatief sterke horizontale toestroming van lokaal, basenarm grondwater. De veldrusassociatie is een hooilandgemeenschap die gebonden is aan de toestroming van lokaal grondwater. De
associatie komt vooral voor aan beekdalranden, op de overgang naar de hogere zandgronden, en daarnaast
ook in het dal zelf, waar lokale zandopduikingen een zeer lokale grondwaterstroom sturen. De veldrusassociatie is duidelijk aan grenssituaties (gradiënten) gebonden en vertoont daardoor qua
soortensamenstelling overlappingen met de aangrenzende gemeenschappen, veelal gemeenschappen uit het
Biezenknoppen-Pijpestrootjesverbond, Zwarte zeggeverbond, Borstelgras-verbond en Dotterbloemverbond.
In vergelijking met de associatie van zompzegge en sterzegge komt de veldrusassociatie op minder natte en
basenrijkere standplaatsen voor. Niet zelden treedt een gelaagdheid op van zuur water op neutraal water wat
kan zorgen voor het gezamenlijk voorkomen van soorten met tegenstrijdige indicatiewaarden. Deze planten
kunnen op dergelijke plekken naast elkaar voorkomen doordat zij op verschillende diepte wortelen. AGGENBACH
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e.a.( 1998) maken tussen de associatie van zompzegge en sterzegge en de veldrusassociatie een onderscheid,
ondermeer op basis van de inundatieduur. Ze geven een inundatieduur van respectievelijk 0-70% van het jaar
en 0-30% van het jaar op.
In deelgebied Watering groeien bosbies, dotterbloem en veldrus in een sterk verruigde ruigte, samen met o.a.
zeegroene rus, slanke sleutelbloem en tweerijige zegge.
Figuur 5.10: Verspreiding van echte kwelsoorten.

5.1.4.2. Groep met soorten van locale, (zwak) zure kwel (beenbreek, vlottende bies, draadzegge,
wateraardbei, duizendknoopfonteinkruid, snavelzegge en wilde gagel)
De verspreiding is beperkt tot historische depressies (Gemulput, Lange Linneput, Ronde Put en Schoonjans
Put). Het betreft kenmerkende soorten voor carbonaatarme, mesotrofe standplaatsen die beïnvloed worden
door (ijzerrijke) kwel, vaak op de overgang tussen verschillende grondwatertypen. De standplaatscondities van
de populatie beenbreek komen overeen met deze die door Vercoutere & De Becker (2004) werden beschreven
voor andere vlaamse populaties: licht hellende terrein met natte, venige heide waar het grondwater niet diep
wegzakt onder het maaiveld en waar het water zo goed als nooit boven het maaiveld uitstijgt. Het grondwater
is er vaak iets mineraalrijker dan de voedsel- en mineraalarme omgeving.
5.1.4.3. Groep van soorten van (nagenoeg) permanent natte, oligo- tot mesotrofe, zure
omstandigheden (veenpluis, sterzegge, zompzegge, gewone zegge en veenmos)
Deze groep vindt men op nagenoeg permanent zeer natte, (zeer) zure locaties. In de al eerder vermelde
historische laagten stagneert het regenwater in lenzen boven het grondwater (regenwaterlens). Elders gaat het
vooral om hangvennen en natte, verzurende podsolbodems. Veenmos en veenpluis indiceren sterk zure en
oligo-minerotrofe (regenwaterlenzen) condities.
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Figuur 5.11: Verspreiding van soorten van lokale, (zwak) zure.

Figuur 5.12: Verspreiding van soorten van permanent natte, oligo- tot mesotrofe, zure omstandigheden.
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Figuur 5.13: Verspreiding van veenmossen.

5.1.4.4. Groep met soorten van zeer natte, (matig) voedselrijke, matig zure tot neutrale
standplaatsen (bosbies, pluimzegge, moeraszegge, scherpe zegge, elzenzegge, ijle zegge, gewone
waterbies en kleine watereppe)
De standplaatsen van deze groep staan – of stonden tot voor enkele decennia- bijna allemaal onder invloed van
voedselrijk, hard kanaalwater. Ofwel gaat het om oeverzones langs grachten die kanaalwater vervoeren of in
het verleden tijdelijk vervoerd hebben, ofwel gaat het om oude vloeibeemden. Langs het kanaal sijpelt er
lokaal water naar aanliggende percelen; typische soorten die hier groeien zijn kleine watereppe en pluimzegge.
Figuur 5.14: Verspreiding soorten van zeer natte, (matig) voedselrijke, matig zure tot neutrale standplaatsen.
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5.1.5. POTENTIËLE VEGETATIE
5.1.5.1. Potentieel Natuurlijke Vegetatie
Volgens de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart (DE KEERSMAEKER e.a., 2001) bestaat de potentieel natuurlijke
vegetatie in het VNR en omgeving vermoedelijk uit een complex van arme eiken-beukenbossen, zowel de droge
als de natte variant, en elzenbroekbos. In de omgeving van het VNR zijn er lokaal ook potenties voor typische
eiken-beukenbossen. De PNV -kaart werd gemaakt als een afgeleide van de bodemkaart.
Bij een vergelijking tussen de potentiële en actuele vegetatiekaart vallen grote verschillen op. Deze zijn in grote
lijnen terug te brengen tot twee fenomenen:
•

de actuele (bos)vegetatie is ten oosten van het kanaal zeer sterk bepaald door het systematisch
aanplanten van grove den in gelijkjarige bestanden. Hier zijn de te verwachten ontwikkelingen in de
richting van hoofdzakelijk arme eiken-beukenbossen sterk afhankelijk van beheeringrepen of externe
factoren zoals windval en ziekte. Ook abiotische omstandigheden zoals humusgehalte, humustoestand
en vochttoestand zijn sterk bepalend.

•

De historische bevloeiingen met kanaalwater maken dat de bodems in deelgebied Watering
aanzienlijk voedselrijker en natter zijn dan de bodemkaart doet vermoeden. Dit zorgt ervoor dat zich
hier elzenbroekbos en berken-elzenbos kan ontwikkelen.
Figuur 5.15: Potentieel Natuurlijke Vegetatie (DE KEERSMAEKER e.a., 2001).
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5.1.5.2. Model Duraveg: potentiële vegetatie onder actuele hydrologische omstandigheden
Vanderhaeghe e.a. (s.d.) maakten voor de deelgebieden ten oosten van het kanaal een grondwatermodel. Met
de resultaten hiervan voorspelden zij de potentiële vegetatie in het actuele hydrologische systeem. De
koppeling van de hydrologische standplaatsvereisten van vegetaties aan grondwaterstanden gebeurde aan de
hand van zogenaamde duurlijnen. Een duurlijn geeft de tijd weer dat het grondwaterniveau in de loop van het
jaar boven een bepaalde diepte staat. Onderzoek heeft aangetoond dat veel natte vegetatietypen
karakteristieke duurlijnen hebben. Een zeer belangrijke bemerking is dat er bij de vegetatievoorspelling geen
rekening is gehouden met bemestingsgiften (in het verleden). Anderzijds is bij de voorspelling uitgegaan van de
huidige configuratie van bossen en open vegetatietypen. Hierdoor zijn de potenties voor bos op actuele niet
beboste locaties niet nagegaan en omgekeerd.
Als algemene conclusie zien Vanderhaeghe e.a. (s.d.) in deelgebied Ronde Put de volgende potenties:
•

Veenmosrijke dopheide: oosten Ronde Put (op lange termijn kunnen zich hieruit mogelijk
hoogveenachtige vegetaties vormen)

•

Vochtige heide: randen van Ronde Put, ten zuiden van Lange Linneput en deels ten zuidwesten van de
Ronde Put

•

Gedegradeerde vochtige heide: deels ten zuidwesten van Ronde Put

•

Droge tot vochtige struikheidevegetatie: net ten zuidwesten van Ronde Put en t.h.v. toponiem Hoge
Heide

•

Elzenberkenbroek (historische Lange Linneput)

•

Berken-zomereikenbos (landduinen)

•

Elzen-eikenbos (langs kanaal)

•

Veldrusschraalland (graslanden ten zuidoosten van Lange Linneput en ten zuidwesten van Ronde Put)

Het fytosociologisch onderzoek van Jacobs (1958) schetst voor De Moeren een natuurlijke vegetatiesuccessie
vanuit vennen met waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) tot hoogveenachtige gemeenschappen (Ericetum
tetralicis sphagnetosum).

5.2. FAUNA
In dit hoofdstuk wordt de beschikbare informatie over de fauna van het VNR toegelicht. De meeste gegevens
van broedvogels, amfibieën en reptielen, libellen en dagvlinders zijn afkomstig van gerichte inventarisaties in
de periode 2008-2009. Hier werkten zowel personeel van het ANB als externe deskundigen aan mee. De
gegevens werden rijkelijk aangevuld door de jarenlange inventarisaties van Frans Daemen.
De volledige soortenlijsten van de verschillende taxonomische groepen zijn opgenomen in BIJLAGE 6. In wat
volgt, wordt voornamelijk gefocust op een algemene karakterisatie van de aanwezige fauna (habitatvoorkeur).
Voor groepen die niet gebiedsdekkend geïnventariseerd werden, wordt ook nagegaan of ze vermeld worden op
de rode lijst. Voor de overige groepen wordt dat in het volgende hoofdstuk bekeken.

5.2.1. GEWERVELDEN
5.2.1.1. Zoogdieren
Er is geen gerichte inventarisatie uitgevoerd naar zoogdieren. Uit navraag bij terreinexperten en uit het
onderzoek van Verkem e.a. (2003) blijkt dat er van het VNR en omgeving naast algemene soorten als ree, vos,
bunzing, hermelijn, wezel, haas, … ook (occasionele) waarnemingen bekend zijn van (voor de streek) minder
algemene soorten als steenmarter, das, wasbeerhond, wasbeer, otter (in/langs kanaal) en waterspitsmuis
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(BIJLAGE 6.4). Waterspitsmuis werd alleszins waargenomen in een soortenrijk nat grasland van de vzw
Natuurpunt, gelegen op de grens van de deelgebieden Reties Goor en Watering. Van de vleermuizen zijn
laatvlieger, watervleermuis, ingekorven vleermuis, rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis en grote
grootoorvleermuis gekend.
In welke mate zeldzamere soorten zich in het gebied ook effectief voortplanten is onduidelijk en vaak weinig
waarschijnlijk. In het geval van otter en das gaat het om zwervende exemplaren.
5.2.1.2. vogels
 H ISTORISCHE GEGEVENS

Deelgebied Reties Goor was jarenlang gekend als weidevogelgebied De Graaf. Vooral in de jaren zeventig
noteerde men er een grote populatie grutto en andere weidevogels. Met 49 koppels grutto spreken Devocht
e.a. (1974) over het dichtstbevolkte gruttogebied van de Turnhoutse Kempen. Binnen het weidegebied van
enkele tientallen hectaren concentreerde de broedpopulatie zich binnen een ruimte van ca. 5 ha, voornamelijk
in lagergelegen gebied en bij voorkeur in de nabijheid van greppels met stromend water. Naast grutto deed
ook wulp (7 koppels) het goed. Reeds in 1978 werd een gevoelige vermindering van het aantal broedparen
grutto vastgesteld, het gevolg van het verdwijnen van een groot moerassig terrein midden in het gebied. Met
23 broedkoppels bleef het weliswaar de grootste concentratie grutto binnen de Turnhoutse Kempen (Meeus
e.a., 1979). Als gevolg van de intensivering van de landbouw ging het nadien verder steil bergaf met de
gruttopopulatie. Ook de kievitpopulatie kende een spectaculaire achteruitgang. Frans Daemen (1994) meldt
een 250-tal broedparen in de jaren zestig.
Andere broedvogels die ondertussen al enige tijd verdwenen uit het de omgeving zijn klapekster (laatste bp
1977), watersnip (zestal bp in jaren zestig; laatste bp in 1984), tureluur (onregelmatige broedvogel in jaren
1960) en korhoen (jaren 1960-1970) (F. Daemen, 1994). Wulp, geelgors, roodborsttapuit en veldleeuwerik
zagen hun populatie decimeren.
Tabel 14: Lijst met verdwenen en sterk afgenomen broedvogelpopulaties in het VNR én onmiddellijke omgeving (WT:
Watering; RG: Reties Goor; RP: Ronde Put).
Soort

Max. # bp

Habitat (Sierdsema, 1995)

Rode Lijststatus
(Vermeersch e.a. 2004)

Zwarte stern
Porseleinhoen
Watersnip

5 WT; 32 RP
1 WT
6 WT-RG

Uitgestorven
Bedreigd
Met uitsterven bedreigd

Roerdomp
Woudaap
Snor
Grote karekiet
Zomertaling

3 RP
3 WT
2 RP
4 WT; 4 RP
1 WT

Klapekster

1 WT-RG

Geelgors

3 RG

Korhoen

>1

Grauwe klauwier

15 WT-RG

Grutto
Tureluur
Kievit
Wulp
Veldleeuwerik

49 RG
1 RG
250 RG-RP
7 RG-RP
? RG-RP

Voedselarm, matig voedselrijk water
Natte, lage vegetaties (vnl. zeggen, gemaaid riet)
Natte, lage vegetaties (vnl. zeggen, gemaaid riet); open
heide
Nat, vnl. overjarig riet
Nat, vnl. overjarig riet
Nat, vnl. overjarig riet
Nat, vnl. overjarig riet
Kleinschalig, ondiep (matig) voedselrijk open water;
drassig, structuurrijk grasland
Open bos, bosranden, boomgroepen met kale, zandige
bodem
Open bos, bosranden, boomgroepen met kale, zandige
bodem
Open, structuurrijke heide en hoogveen grenzend aan
cultuurland
Lage struwelen, opslag, bosranden met struiken, hoge
ruigten
Vochtig tot drassig grasland
Vochtig tot drassig grasland
Akkers; nat tot droog grasland
Akkers; nat tot droog grasland
Akkers; nat tot droog grasland

Met uitsterven bedreigd
Met uitsterven bedreigd
Met uitsterven bedreigd
Met uitsterven bedreigd
Bedreigd
Met uitsterven bedreigd
Bedreigd
Uitgestorven
Met uitsterven bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Kwetsbaar
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Kwetsbaar
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Voormalige broedvogels van deelgebied Watering zijn zomertaling, grote karekiet (tot 4 bp), snor, zwarte stern
(5-tal bp), porseleinhoen, woudaap, (2-3 bp), klapekster, … . De laatste broedgevallen van deze soorten
dateren ruwweg van de jaren 1970-1980. In 1987 waren er nog 2 broedparen grote karekiet in deelgebied
Watering (Frans Daemen, 2009: mond. med.).
In deelgebied Ronde Put deden verscheidene riet- en watervogels het goed tijdens de periode van viskweek
door de provinciale visserijcommissie (eind jaren 1960 tot eind jaren 1980). Tijdens deze periode werd de
westelijke vijver bevloeid met kanaalwater. Roerdomp, grote karekiet, snor en zwarte stern hadden meerdere
broedkoppels. Zwarte stern broedde aanvankelijk op aanspoelend organisch materiaal, later op kunstmatige
rietmatjes.
In de jaren 1960 waren er ook nog broedgevallen van geoorde fuut, blauwe kiekendief, goudvink, korhoen en
grauwe kiekendief (nesten in Reuselse Moeren, Nl) in de ruime omgeving van het VNR (Bosmans 1968, 1969).
Geoorde fuut en goudvink waren ook later nog onregelmatige broedvogels; goudvink in de jaren 1980 in
deelgebied Watering en geoorde fuut in de jaren 1990-2000 in deelgebied Ronde Put in de periode toen de
Lange Linneput met kanaalwater gevoed werd. Voor nachtegaal werd begin jaren 2000 het laatste broedgeval
genoteerd in deelgebied Watering.
De overgrote meerderheid van de soorten die verdwenen, zijn kritische soorten; ze stellen hoge eisen aan hun
leefomgeving. Ze hebben vaak een grote variatie aan vegetaties of structuren nodig, alsook specifiek voedsel
(Sierdsema, 1995). Opmerkelijk is dat in de graslanden en akkers ook vrij kritische (grutto, tureluur en wulp) en
zelfs weinig kritische soorten (kievit, veldleeuwerik en graspieper) zeer sterk achteruit gingen.
De oorzaken van de achteruitgang van kritische soorten zijn meervoudig; gaande van de sterke verlanding en
verbossing van moerassen en oeverzones, een veranderd hydrologisch beheer (o.a. drainage), het scheuren en
bemesten van permanente graslanden en de toename van monoculturen in de landbouw (aardappelen, maïs,
…) met een verminderd voedselaanbod en onvoldoende broedgelegenheid als gevolg.
I NVENTARISATIEMETHODE 2009

In 2009 werd in de deelgebieden Ronde Put en Watering een broedvogelkartering uitgevoerd door Manuel
Vermeulen en Eddy Feyen. In beide deelgebieden werd hierbij een traject gevolgd en speciale aandacht ging uit
naar rode lijstsoorten. De kartering is niet gebiedsdekkend maar werd aangevuld met gegevens van
gebiedsexpert Frans Daemen en voor deelgebied Wurft door gebiedsexpert Yves Lesseliers.
R ESULTATEN

In de waterpartijen zijn de slobeend-groep en kuifeend-groep de belangrijkste ecologische vogelgroepen
(Sierdsema, 1995), dit met overwegend weinig kritische broedvogels (wilde eend en meerkoet) en de exoten
Canadese gans, Nijlgans en Knobbelzwaan. De dodaars-groep is nauwelijks vertegenwoordigd. Krakeend en
kuifeend zijn vrij kritische broedvogels; ze hebben een vrij breed voedselspectrum maar stellen toch tamelijk
strenge eisen aan hun leefomgeving.
De aangrenzende moerassige zones zijn goed voor vertegenwoordigers van de blauwborst-groep (blauwborst
en sprinkhaanzanger), de rietgorsgroep (rietgors, sprinkhaanzanger en blauwborst), de roodborsttapuitgroep
(roodborsttapuit, fitis, kneu en grasmus) en in mindere mate ook van de rietzanger-groep (bruine kiekendief,
waterral en rietgors), de roerdomp-groep (kleine karekiet) en de porseleinhoen-groep (waterhoen). Hiervan is
enkel bruine kiekendief een kritische broedvogel. Deze roofvogel is een onregelmatige broedvogel in het VNR.
Waterral, blauwborst, kneu, grasmus, roodborsttapuit en sprinkhaanzanger worden beschouwd als vrij
kritische broedvogels. De zangposten van sprinkhaanzanger zijn erg beperkt; wellicht gaat het slechts om 1
koppel langs de oostkant van de Ronde Put, mogelijk een extra koppel centraal in deelgebied Watering. Ook
waterral is een erg zeldzame broedvogel (1-3 bp). Blauwborst (9 à 14 bp) broedt verspreid over de
verschillende licht verbossende moerasvegetaties in de deelgebieden Watering en Ronde Put. Roodborsttapuit
haalt ca. 10bp, vooral langs de Ronde Put en in de graslandzone ten zuidwesten ervan. De broedpopulatie kneu
(3-tal bp) en grasmus (4-tal bp) is klein.
De soortenrijkste moerassige zones zijn de oostkant van de Ronde Put, de randen van de wateringvijvers en de
moerassige enclaves in de graslandzone ten zuidwesten van de Ronde Put.
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Sinds eind jaren negentig heeft grauwe gans zich gevestigd als broedvogel. Actueel broeden er 10 à 15 koppels
in het VNR.
De graslandcomplexen in het VNR zijn goed voor enkele vertegenwoordigers van de veldleeuwerik-groep
(scholekster, wulp, kievit en graspieper), dit steeds in lage aantallen (1-2 bp). In deelgebied Reties Goor
broeden nabij de percelen van het VNR 1-3 bp grutto (grutto-groep).
Al naargelang de ouderdom, structuur en samenstelling (naaldhout/loofhout) worden de bossen ingenomen
door kenmerkende soorten van de winterkoning-groep, de putter-groep, de zwartkop-groep (o.a. zwartkop en
zomertortel), de vink-groep, de kruisbek-groep en de appelvink-groep (o.a. wielewaal). Holenbroeders zoals
bonte en grauwe vliegenvanger, boomkruiper, kleine bonte specht en zwarte specht behoren tot de grote
bonte specht-groep, de kleine bonte specht-groep en de boomklever-groep.
De overgangszones (ruigten en struwelen, zomen) tussen bossen en open ruimten vormen het leefgebied van
de grasmus-groep (grasmus, bosrietzanger, fitis, tuinfluiter, spotvogel, braamsluiper, …) en de geelgors-groep
(geelgors, boomleeuwerik, boompieper, nachtzwaluw, gekraagde roodstaart). De brede overgangszones tussen
bos en heide ten oosten van de Ronde Put scoren hierbij het best (12 bp boompieper, 1 bp nachtzwaluw en 1-3
bp gekraagde roodstaart) maar ook het westelijk deel van deelgebied Wurft herbergt verscheidene typische
soorten (0-1 bp nachtzwaluw, 0-1 bp boomleeuwerik en verscheidene koppels boompieper). Geelgors broedt
niet in het VNR maar is wel een onregelmatige broedvogel van het Reties Goor. Een andere onregelmatige
broedvogel is braamsluiper (in bosschage langs vijvers van Watering). Occasioneel is er een broedgeval van
Cetti’s zanger langs de vijvers van de Watering.
Van onze roofvogelfauna broeden naast de al vermelde bruine kiekendief zowel buizerd (2-4 bp), wespendief
(0-1 bp), havik (1 bp), sperwer (1-2 bp), boomvalk (1-2 bp) als torenvalk (1 bp) in het VNR en onmiddellijke
omgeving.
Doortrekkende en overwinterende vogels
Soorten die niet in het VNR broeden maar er overwinteren of tijdens de trek het gebied aandoen zijn o.a.
blauwe kiekendief, visarend, rode wouw, zwarte wouw, smelleken, slechtvalk, krakeend, smient, wintertaling,
slobend, pijlstaart, nonnetje, grote zaagbek, roodkeelduiker, rietgans, roerdomp en klapekster.
5.2.1.3. Vissen
Stilstaande wateren
Begin juni 2003 werd een detailopname gemaakt van de visstand in de vijvers van de Ronde Put. Dit gebeurde
met behulp van 161 flessenvallen langs de noordelijke oevers van de 2 vijvers en het elektrisch afvissen van de
noordkant van de grote vijver. Amerikaanse zonnebaars bleek het talrijkst tijdens de bemonstering. Verder
werden zeelt, snoek, baars, Amerikaanse dwergmeerval en paling genoteerd (Van Liefferinge & Meire, 2003).
Visserijbiologisch kan men de vijvers van de Ronde Put tot het snoek-zeeltwatertype rekenen.
Dit is meteen de enige gedocumenteerde afvissing die ons gekend is. Tijdens het gebruik als viskweekvijver in
de 20ste eeuw werd er naast karper vooral blankvoorn, bruine Amerikaanse dwergmeerval en zeelt afgevangen.
Bij het afvissen lukte men er niet in alle grote karpers weg te vangen, in het bijzonder in de oostelijke vijver van
de Ronde Put. Hier zwemmen momenteel nog verscheidene zeer grote karpers rond.
In de poelen in bestand 8c werd recent Amerikaanse hondsvis waargenomen (Machielsen & Goosens, 2009).
De wateringvijvers werden tijdens de periode van viskweek minimaal om de 2 jaar afgelaten. Naast karper is er
op deze vijvers ook enkele jaren steur gekweekt. Van de oploopgracht van de wateringvijvers is kleine
modderkruiper bekend (E. Feyen, 2010: mond. med.). In de Arendonkse Watering (ten noorden van E34) werd
naast kleine modderkruiper ook rivierdonderpad geïnventariseerd (Anoniem, 2001).
Stromende wateren
In 2003 en 2007 is stroomafwaarts het VNR de visindex bepaald van de Zwarte Neet en het Klein Neetje (cfr.
Visdatabank). De Zwarte Neet (barbeelzone) behaalt een goede (0.70) en de Kleine Neet (Brasemzone) een
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matige visindex (0.58). In de onmiddellijke omgeving van het VNR zijn geen inventarisaties gebeurd. In de
Zwarte Neet inventariseerden Breine e.a. (2003) ondermeer snoek, riviergrondel, baars, paling, blankvoorn,
bempje, rivierdonderpad en kleine modderkruiper.
5.2.1.4. Amfibieën en Reptielen
Methode
In 2009 is een systematische inventarisatie uitgevoerd op kansrijke locaties door Ward Machielsen en Greet
Goosens. Tijdens het inventarisatieproject werden naast visuele en auditieve waarnemingen ook
amfibieënfuiken gebruikt. Voor het waarnemen
van reptielen werd o.a. een plaatjesroute in een
deel van het gebied uitgelegd. Dit zijn metalen
damwandprofielen (golfplaten) met een afmeting
van ongeveer 60 X 50 cm. Ze werden 20 meter uit
elkaar gelegd. Tijdens het voorjaar en de zomer
van 2009 werd het onderzoeksgebied 25 maal
bezocht. De uitgestrektheid van het VNR liet niet
toe om alle percelen grondig te doorzoeken.
Resultaten
Gewone pad en bruine kikker kennen een ruime
verspreiding in het VNR. Alpenwatersalamander
werd genoteerd in de bestanden 7a, 8c, 2e en 9g
en waarnemingen van kleine watersalamander
bleven beperkt tot bestand 8c. Eerder onderzoek
wijst op waarnemingen van kleine en
alpenwatersalamander in het ENR De Graaf
(Anoniem, 2000).
Het is opmerkelijk dat er ondanks de vele waterpartijen maar enkele locaties met salamanders worden
gevonden. De grootste concentraties situeren zich in de Ronde Put en in de poelen in bestand 8c. Oorzaak van
dit lage salamanderbestand is de aanwezigheid van vis (vooral roofvis zoals snoek en zonnebaars). Vele
waterpartijen staan met elkaar in verbinding waardoor vis vrij gemakkelijk kan migreren door heel het gebied.
Gewone pad is niet gevoelig aan visbestanden en wordt in nagenoeg alle sloten, poelen, vijvers en de grotere
watercomplexen waargenomen.
Groene kikkers komen in gans het gebied voor en het betreft voornamelijk middelste groene kikker en mogelijk
ook poelkikker maar deze laatste werd niet met zekerheid vastgesteld.
In bestand 10h lag eind maart 2010 heikikkerdril. Volwassen heikikkers werden niet waargenomen. Frans
Daemen meldt een roepkoren van Heikikker op locaties 10h en 10j in het voorjaar van 2008. Ook elders langs
de Ronde Put (10g en 10f) zouden nog heikikkers voorkomen. Yves Lesseliers (2011: mond.med.) meldt dat er
vroeger ook heikikkers gezien werden in de vennentjes deelgebied Wurft.
Reptielen werden enkel langs de noordelijke en oostelijke randzone van de Ronde Put (10c, 10e en 10f)
waargenomen. Concreet betreft het vooral waarnemingen van levendbarende hagedis maar op perceel 10e en
10f ook 3 waarnemingen van hazelworm. In de loop der jaren werd hazelworm ook op andere locaties in het
noorden van deelgebied Ronde Put waargenomen. Yves Lesseliers wijst op waarnemingen van levendbarende
hagedis en hazelworm ter hoogte van de open plekken in de bestanden 12b en 13a.
Ondanks gerichte inventarisaties werden geen gladde slangen gezien. Er zijn evenmin historische
waarnemingen van bekend. Net over de landsgrens zijn er populaties in natuurgebied Reuselse Moeren en
verderop in natuurgebied Cartierheide (van Delft & van Rijsewijk, 2006).
Voor een gedetailleerd overzicht van het inventarisatieproject verwijzen we naar Machielsen & Goosens
(2009).
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5.2.2. ONGEWERVELDEN
In het kader van de opstelling van het uitgebreid beheerplan is, behalve voor libellen en dagvlinders geen
systematische inventarisatie naar ongewervelden uitgevoerd. Wel werden er In 2009 in de deelgebieden
Watering en Ronde Put punt-transecttellingen uitgevoerd van libellen en dagvlinders door Manuel Vermeulen
en Luc Van Assche. In 2005 gebeurde dit eveneens op enkele locaties verspreid over deelgebied Ronde put
(Vanderhaeghe e.a., 2008). Op meerdere momenten in het seizoen werden op vaste locaties (punten en
transecten) alle waarnemingen genoteerd. Dit resulteert weliswaar niet in een grondige inventaris maar geeft
wel een behoorlijk en gestandaardiseerd beeld van de soortenrijkdom in het gebied. De resultaten werden
rijkelijk aangevuld door inventarissen van gebiedsexpert Frans Daemen en voor deelgebied Wurft door
gebiedsexpert Yves Lesseliers. Ook van sprinkhanen is het beeld vrij volledig voor het ganse VNR (gegevens
Frans Daemen) maar van andere taxonomische groepen zijn er slechts een beperkt aantal gegevens
voorhanden.
5.2.2.1. Libellen
In totaal zijn 50 soorten libellen vastgesteld in het VNR (BIJLAGE 6.1). Dit is meer dan 70% van de Belgische
libellenfauna. Samen met enkele natuurterreinen in Postel vormt het VNR het belangrijkste libellenleefgebied
van de provincie Antwerpen (Beckers e.a., 2009). Alle 50 soorten werden gezien in deelgebied Ronde Put, voor
deelgebied Watering vermeldt Frans Daemen (2009: schriftelijke mededeling) 40 soorten. De grote
soortenrijkdom is te danken aan de grote variatie aan voorplanting- en foerageerbiotopen. Het hele gamma
aan oligotrofe tot eutrofe stilstaande en stromende wateren, van extreem zure vennen tot goed gebufferde
plassen met kanaalwater, slenken in venige heiden, … is aanwezig.
Vermeldenswaardig is dat er opmerkelijk veel kenmerkende soorten voor stromende wateren een leefgebied
hebben in het VNR en omgeving. Zowel weidebeekjuffer, bosbeekjuffer, metaalglanslibel als beekrombout en
gewone bronlibel werden geïnventariseerd. Andere leefgebieden met veel karakteristieke soorten zijn de
oligotrofe plassen en hoogveenachtige systemen. Hier vinden we o.a. koraaljuffer, noordse- en
venwitsnuitlibel, hoogveenglanslibel, gevlekte glanslibel en Kempense heidelibel.
Glassnijder, variabele waterjuffer, smaragdlibel, grote roodoogjuffer, tangpantserjuffer, gevlekte witsnuitlibel,
bruine korenbout en bruine winterjuffer zijn dan weer typisch voor mesotrofe plassen en moerassen.
De meest bijzondere soorten voor deelgebied Watering zijn venwitsnuitlibel, Kempense heidelibel,
beekoeverlibel, gevlekte glanslibel, venglazenmaker, tengere pantserjuffer, tangpantserjuffer en bosbeekjuffer.
Men kan ze ook aantreffen in deelgebied Ronde Put. Een aantal soorten werd tot op heden enkel in deelgebied
Ronde Put opgemerkt. Het betreft vaak zeer bijzondere soorten zoals gevlekte witsnuitlibel, noordse
witsnuitlibel, hoogveenglanslibel, bruine korenbout en variabele waterjuffer. Variabele waterjuffer vloog begin
jaren 2000 ook rond in deelgebied Watering (Anoniem, 2001) maar werd nadien niet meer waargenomen.
Gevlekte glanslibel, glassnijder, bos- en weidebeekjuffer, beekoeverlibel, Kempense heidelibel,
venglazenmaker, tangpantserjuffer en tengere pantserjuffer kan men ook (foeragerend) aantreffen in
deelgebied Reties Goor.
Gemeenschappelijke bijzondere soorten voor de deelgebieden Ronde Put en Wurft zijn beekrombout, gewone
bronlibel, beekoeverlibel en Kempense heidelibel. Hierbij zijn nogal wat soorten van stromende, zuurstofrijke
wateren (vaak wateringgrachten). In de onmiddellijke nabijheid van deelgebied Wurft bevindt zich een natte
heide met onder meer hoogveenglanslibel (Koemook).
De punt-transecttellingen in Reties Goor en Watering leverden uitsluitend (vrij) algemene soorten op. In
deelgebied Ronde Put werden regelmatig zeldzamere soorten genoteerd waardoor een beeld verkregen wordt
van de locaties met de meeste zeldzame soorten. Hoogveenglanslibel, gevlekte glanslibel, gevlekte
witsnuitlibel, Noordse witsnuitlibel, bruine korenbout en tengere pantserjuffer zijn zeer tot uiterst zeldzaam in
Vlaanderen (De Knijf e.a., 2006). Binnen het VNR vinden we deze soorten vooral langs de (noord)oostelijke en
zuidelijke oevers van de Ronde Put. Andere soortenrijke locaties waar zich ook de bijzondere soorten
voortplanten, zijn de vijvers van deelgebied Watering, de Lange Linneput en de stromende waterloopjes
verspreid over het VNR.
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5.2.2.2. Dagvlinders
Sinds 2005 werden verspreid over het VNR 28 soorten genoteerd (BIJLAGE 6.2). De grote meerderheid hiervan
komt (vrij) algemeen voor in Vlaanderen (Maes & Van Dyck, 1999). Ze werden verspreid over het VNR
opgemerkt en zijn niet meteen karakteristiek voor een specifiek biotoop. Op basis van een langdurige
monitoring van 20 algemene dagvlinders in Nederland en Vlaanderen blijkt overigens dat een aantal voorheen
algemene soorten momenteel zeer sterk achteruitgaan (Van Dyck & Maes, 2010). Voorbeelden hiervan die
actueel in het VNR nog voorkomen zijn citroenvlinder, dagpauwoog, zwartsprietdikkopje, groot dikkopje en
kleine vos.
Een aantal soorten is karakteristiek voor een bepaald biotoop. Bont dikkopje, eikepage en kleine ijsvogelvlinder
zijn typisch voor bossen en struwelen, groentje en heideblauwtje voor heiden en hoogvenen en
veldparelmoervlinder voor droge, schrale, kruidenrijke graslanden.
Bont dikkopje en eikepage komen verspreid voor in de deelgebieden Ronde Put, Watering en Wurft. Kleine
ijsvogelvlinder werd slechts éénmaal opgemerkt, centraal langs de zuidrand van deelgebied Watering, op de
overgang naar deelgebied Reties Goor. Ook het heideblauwtje is beperkt tot één locatie, de natte heide langs
de oost- en zuidrand van de Ronde Put. Hier situeert zich ook een populatie groentje. Zeer occasioneel wordt
groentje ook in deelgebied Wurft waargenomen. Een derde soort van heiden en hoogvenen, het
gentiaanblauwtje, verdween ondertussen ruim 20 jaar geleden uit de omgeving; zowel uit deelgebied Ronde
Put als uit de zone Koemook (nabij deelgebied Wurft).
De waarnemingen van veldparelmoervlinder zijn terug te brengen op een geïntroduceerde populatie net ten
zuiden van deelgebied Wurft.
5.2.2.3. Sprinkhanen & krekels
De inventarisatie komt uit op 18 soorten voor het VNR (BIJLAGE 6.3). In deelgebied Ronde Put alleen al worden
17 soorten genoteerd. In onmiddellijk aangrenzende terreinen zijn nog een aantal extra soorten te vinden:
zompsprinkhaan, veenmol, huiskrekel, boskrekel en bramensprinkhaan (www.saltabel.org). Dit maakt het VNR
en omgeving het meest soortenrijke gebied van de provincie Antwerpen en één van de beste
sprinkhanengebieden van Vlaanderen (Decleer e.a., 2000). Deelgebied Ronde Put is het soortenrijkst en kent
een aantal voor het VNR exclusieve soorten zoals zanddoorntje, moerassprinkhaan en negertje. Een aantal
soorten komt slechts zeer lokaal voor en is karakteristiek voor specifieke biotopen. Negertje en duindoorntje
zijn hier voorbeelden van. Hun verspreiding is beperkt tot open oeverzones en heiden langs de Ronde Put.
Moerassprinkhaan komt verspreid voor in pijpenstrootjesvegetaties.
Typische soorten van vochtige graslanden en moerassen zijn gewoon spitskopje, gewoon doorntje,
zeggendoorntje, wekkertje en kustsprinkhaan. De verspreiding van wekkertje is beperkt tot deelgebied Reties
Goor, die van moerassprinkhaan tot deelgebied Ronde Put. Kustsprinkhaan kan men in beide deelgebieden
terugvinden. Boom- en struiksprinkhaan zijn (vrij) algemeen in het volledige VNR. Droge heischrale plekken
(bermen, heide, bosranden, …) vormen het habitat van knopsprietje, snortikker en sikkelsprinkhaan. In
vochtige tot natte heiden kan men dan weer heidesabelsprinkhaan en negertje aantreffen.
5.2.2.4. Overige ongewervelden
Buiten de hierboven beschreven taxonomische groepen bestaan er geen andere gebiedsdekkende
inventarissen van ongewervelden. We beperken ons tot een korte omschrijving van enkele occasionele
inventarisaties en een aantal waarnemingen van vermeldenswaardige soorten.
Spinnen
Uit een selectie van prioritaire spinnensoorten voor de provincie Antwerpen (Beckers e.a., 2009) blijkt dat er 3
soorten voorkomen in het VNR en (ruime) omgeving: stekelrugje, heidespoorspin en waterspin. De waterspin
is een kwetsbare soort in Vlaanderen en heeft een voorkeur voor zuivere wateren met veel ondergedoken
waterplanten. Het stekelrugje en de heidespoorspin leven in heiden en bosranden.
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Robert Bosmans determineerde 53 spinnensoorten in deelgebied Ronde Put. Hiervan zijn er verscheidene
opgenomen in de rode lijst (Maelfait e.a., 1998). Kwetsbare soorten zijn moswolfspin (Arctosa leopardus),
zwartstaartboswolfspin (Pardosa lugubris), oeverwolfspin (Pardosa prativaga), klein kamstaartje (Hahnia
helveola), geelvlekjachtkogelspin (Euryopis flavomaculata), gestekelde nachtwolfspin (Trochosa spinipalpis),
Metopobractus prominulus en sikkelpalpje (Taranucnus setosus). Haakhangmatspin (Drepanotylus uncatus) is
bedreigd en heidepiraat (Trochosa spinipalpis) is met uitsterven bedreigd.
Water-, en oppervlaktewantsen en waterkevers
Een inventarisatie van water- en oppervlaktewantsen en waterkevers in de vijvers van de Ronde Put (Bosmans,
1996) resulteerde in een beeld van een grote soortendiversiteit. Opmerkelijk is de vaststelling dat het
voornamelijk soorten van meso- tot eutrofe stilstaande wateren en van zuiver stromend water betreft. Er
werden nauwelijks soorten van oligo- tot dystrofe wateren aangetroffen. Buiten de vensigaar, een
karakteristieke soort van meso- tot oligotrofe wateren en kwetsbaar in Vlaanderen (Bonte e.a., 2001), werden
er geen indicatorsoorten van voedselarm water genoteerd.
De Beekschaatsenrijder komt verspreid voor in het VNR en omgeving, zowel nabij deelgebied Ronde Put (in een
wateringgracht ten oosten van Ronde Put), in deelgebied Watering als in deelgebied Wurft. Het is een weinig
mobiele kensoort van zuiver stromend water en heeft een hoofdverspreiding in het Kempisch distrikt
(Bosmans, 1996; Gysels & Puls, 2009; Yves Lesseliers, 2008: schriftelijke mededeling). De soort is in Vlaanderen
met uitsterven bedreigd (Bonte e.a., 2001) en voldoet aan de criteria van de prioriteitenlijst van provinciale
aandachtssoorten.
Andere Rode Lijstsoorten zijn venduikerwants, venmoerwants, zwart bootsmannetje, bosschaatsenrijder,
moslopertje en slank dwerglopertje. De laatste 2 zijn bedreigd, de overige kwetsbaar (Bonte e.a., s.d.)
Overige waarnemingen deelgebied Wurft
Yves Lesseliers (s.d.) wijst op waarnemingen van grijze zandbij, vliegendoder, pluimvoetbij, gewone wegwesp,
grijze spinnendoder, graafbijendoder, mierenleeuw, gouden tor, groene- en bastaardzandloopkever in
deelgebied Wurft.

5.3. PADDESTOELEN
De enige gegevens ons bekend zijn deze van Vandeven e.a. (1992). Tijdens een excursie van de Antwerpse
Mycologische Kring in november 1992 lijstten ze 74 soorten op. Hiervan wordt één soort vermeld als bedreigd
op de gedocumenteerde rode lijst van enkele paddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen, de braakrussula
(Walleyn & Verbeken, 1999). Het is een soort van berkenbroekbos en naaldbos op vochtige, zure bodem.
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6.

ECOLOGISCHE WAARDERING

In dit hoofdstuk wordt een evaluatie gemaakt van de belangrijkste ecologische waarden van het VNR. De
verhouding tot het Europees, gewestelijk en provinciaal natuur- en bosbeleidskader wordt geschetst.

6.1. FLORA
De overgrote meerderheid van de actueel voorkomende plantensoorten is momenteel niet bedreigd in
Vlaanderen (VAN LANDUYT e.a., 2007). De rode lijstsoorten (categorie vrij zeldzaam tot en met met uitsterven
bedreigd) zijn vooral te vinden in de socio-ecologische groepen 7d (7 soorten van hoogvenen, natte heiden en
onbemeste graslanden op natte, zeer voedselarme, zure, humeuze grond) en 4b (4 soorten van zoete,
voedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers ervan). De venige natte heide herbergt actueel de
meeste rode lijstsoorten. Opmerkelijk is dat álle rode lijstsoorten kenmerkend zijn voor open terreinen: heiden,
plassen en moerassen.
Tabel 15: Overzicht Rode Lijstsoorten hogere planten VNR Ronde Put en omgeving (incl. verdwenen soorten).
Soort

Status Rode Lijst

Glanzig fonteinkruid (†)
Doorgroeid fonteinkruid (†)
Loos blaasjeskruid
Klein blaasjeskruid
Witte waterranonkel (?†)
Pilvaren
Drijvende waterweegbree (†)
Klein sterrenkroos
Mattenbies (†)
Kleine ratelaar (†)
Grote ratelaar
Kamvaren (†)
Draadzegge
Dwergzegge
Lavendelheide (†)
Veenorchis
Ronde zonnedauw
Veenpluis
Beenbreek
Witte snavelbies
Klokjesgentiaan
Heidekartelblad (†)
Veenbies (†?)
Éénarig wollegras (†)
Kleine veenbes (†)
Kruipbrem (†)
Liggende vleugeltjesbloem (†)

Bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeldzaam
Vrij zeldzaam
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer zeldzaam
Zeldzaam
Bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeer zeldzaam
Zeer zeldzaam
Kwetsbaar
Kwetsbaar

Socio-ecologische groep
4a
4a
4a
4b
4b
4b
4b
4b
4c
5a
5b
7a
7a
7c
7d
7d
7d
7d
7d
7d
7d
7d
7d
7d
7d
7f
7f

Provinciaal prioritair
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Van de 27 rode lijstsoorten die sinds de jaren 1960 in het VNR werden waargenomen, zijn er ondertussen 14
verdwenen. Uit de bovenvermelde socio-ecologische groepen verdwenen de laatste decennia respectievelijk
nog 4 (éénarig wollegras, lavendelheide, heidekartelblad en kleine veenbes) en 1 (drijvende waterweegbree)
rode lijstsoorten. Ook uit de groepen 4a (zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke wateren) en 7f
(onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze grond)
verdwenen telkens nog 2 rode lijstsoorten. Voor groep 4a gaat het om glanzig en doorgroeid fonteinkruid, voor
groep 7f om kruipbrem en liggende vleugeltjesbloem.
Op de kaart met de verspreiding van het aantal rode lijstsoorten springen vooral de locaties van de natte
heiden, heiderelicten en mesotrofe plassen in het oog.
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Figuur 6.1: Verspreiding van het aantal rode lijstsoorten hogere planten (situatie anno 2010).

Drijvende waterweegbree is opgenomen in bijlage II van de Habitatrichtlijn. De enige voor ons bekende
melding van deze soort dateert van eind jaren negentig, vlak na de aanleg van de brede sloten in de graslanden
ten zuidwesten van de Ronde Put. De soort is ook gekend uit de onmiddellijke omgeving (ENR Goorbossen).

6.2. FAUNA
Onder dit punt worden de soorten die vermeld worden op de Bijlagen II en IV van de Europese Habitatrichtlijn
opgesomd. Voor soorten van Bijlage II dient Vlaanderen beschermde gebieden aan te wijzen. Dit is ook het
geval voor Bijlage IV-soorten en hun voortplantings- en rustplaatsen. Verder is er voor de best onderzochte
taxonomische groepen een opsomming gemaakt van de status op de Vlaamse Rode Lijsten. Er werd
gecontroleerd of het prioritaire provinciale soorten betreft en de habitatvoorkeur wordt kort omschreven.

6.2.1. ZOOGDIEREN
Tabel 16: Waargenomen zoogdieren uit de rode lijstcategorieën zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en met uitsterven bedreigd
(Naamgeving etc. naar CRIEL E.A., 1994).
Soort

Status Rode Lijst

EU-richtlijn

Provinciaal
prioritair

Gewone grootoorvleermuis

Waarschijnlijk bedreigd

Bijl. IV HR

X

Ingekorven vleermuis

Met uitsterven bedreigd

Bijl. II en IV HR

X

Laatvlieger

Momenteel niet bedreigd

Bijl. IV HR

-

Rosse vleermuis

Momenteel niet bedreigd

Bijl. IV HR

-

Watervleermuis

Momenteel niet bedreigd

Bijl. IV HR

-

Gewone dwergvleermuis

Momenteel niet bedreigd

Bijl. IV HR

-

Waterspitsmuis

Bedreigd

-

X
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6.2.2. AVIFAUNA
Als we naar de rode lijstcategorieën achteruitgaand tot bedreigd kijken, zijn het in het VNR vooral de soorten
van overgangen tussen open terreinen en bos, soorten van ruigten en struwelen en soorten van (jonge)
loofbossen die goed vertegenwoordigd zijn. Kenmerkende vogels van nat, overjarig rietland zoals roerdomp,
woudaap, snor en grote karekiet verdwenen enkele decennia geleden uit het gebied en zijn heden in gans
Vlaanderen met uitsterven bedreigd (Tabel 17). Net als nachtzwaluw en boomleeuwerik zijn ook blauwborst,
bruine kiekendief, ijsvogel, wespendief en zwarte specht actuele broedvogels van het VNR die opgenomen zijn
in bijlage I van de vogelrichtlijn.
Tabel 17: Broedvogels uit de rode lijstcategorieën achteruitgaand, zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en met uitsterven
bedreigd (Naamgeving etc. naar Vermeersch e.a., 2004) *: onregelmatige broedvogel.
Soort

Ecologische vogelgroep (Sierdsema, 1995)

Status Rode
Lijst

EUProvinciaal
richtlijn prioritair

Graspieper

Nat tot droog grasland

Bedreigd

-

Koekoek

(broedparasitair)

Achteruitgaand

-

-

Boomleeuwerik*

Open bos, bosranden, boomgroepen met kale zandige bodem

Kwetsbaar

Bijl I VRL

X

Boompieper

Open bos, bosranden, boomgroepen met kale zandige bodem

Bedreigd

-

X

Geelgors

Open bos, bosranden, boomgroepen met kale zandige bodem

Bedreigd

-

-

Gekraagde roodstaart

Open bos, bosranden, boomgroepen met kale zandige bodem

Kwetsbaar

-

X

Nachtzwaluw

Open bos, bosranden, boomgroepen met kale zandige bodem

Kwetsbaar

Bijl I VRL

-

Kneu

Struwelen, opslag en zeer jong bos, bosranden met struiken

Achteruitgaand

-

-

Rietgors

Ruigten en lage struwelen, veelal nat tot vochtig

Bedreigd

-

-

Graszanger *

Ruigten en lage struwelen, veelal nat tot vochtig

Zeldzaam

-

-

Matkop

Jong bos, struiklaag in bossen

Kwetsbaar

-

X

Goudvink*

Jong bos, struiklaag in bossen

Bedreigd

-

-

Zomertortel

Jong bos, struiklaag in bossen

Bedreigd

-

-

Wielewaal

Opgaand bos met loofbomen

Bedreigd

-

X

-

6.2.3. VISSEN
De bovenlopen van de Kleine Nete behoren tot de soortenrijkste visgebieden in de provincie Antwerpen
(Beckers e.a., 2009).
Tabel 18: Vissen uit de rode lijstcategorieën zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en met uitsterven bedreigd (Naamgeving etc.
naar VANDELANNOOTE & COECK, 1998).
Soort

Habitat

Status Rode
Lijst

EUPrioritaire
richtlijn provinciale
soort

Amerikaanse hondsvis

Sloten, poelen, vennen

Zeldzaam

-

-

Kleine modderkruiper

Beken, sloten en vijvers

Zeldzaam

Bijl. II HR

X

Rivierdonderpad

Ondiepe, snelstromende beken

Zeldzaam

Bijl. II HR

X

6.2.4. AMFIBIEËN EN REPTIELEN
Tabel 19: Amfibieën en reptielen uit de rode lijstcategorieën zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en met uitsterven bedreigd
(Naamgeving etc. naar BAUWENS & CLAUS, 1996).
Soort

Habitat

Status Rode
Lijst

EUProvinciaal
richtlijn prioritair

Hazelworm

Overgangszones (broek-)bos en open vegetaties

Zeldzaam

-

-

Heikikker

Vochtige veen- en moerasgebieden

Zeldzaam

Bijl. IV HR

X

Levendbarende hagedis

Vochtige heidevelden, heischrale graslanden, duinen

Zeldzaam

-

-
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6.2.5. ONGEWERVELDEN
Voor drie groepen van ongewervelden -libellen, dagvlinders en sprinkhanen- bestaat er een vrij goed
gebiedsdekkend beeld van hun verspreiding. Hieruit blijkt dat het VNR en meer specifiek deelgebied Ronde Put
een uitgesproken topgebied is, in het bijzonder voor libellen en sprinkhanen.
Voor sprinkhanen is het VNR en omgeving het meest soortenrijke gebied van de provincie Antwerpen en één
van de beste sprinkhanengebieden van Vlaanderen (Decleer e.a., 2000).
Tabel 20: Waargenomen libellen, dagvlinders en sprinkhanen uit de rode lijstcategorieën zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd en
met uitsterven bedreigd (DE KNIJF e.a., 2006; MAES & VAN DYCK, 1999; DECLEER e.a., 2000).
Soort

Habitat

Status Rode
lijst

EUrichtlijn

Beekoeverlibel
Beekrombout
Bosbeekjuffer

Kleine langzaam stromende kwelbeken
Overwegend beschaduwd, stromend water
Natuurlijke, zuurstofrijke, veelal beschaduwde
beektrajecten
Stilstaand of stromend water met goede oevervegetatie
(o.a. riet)
Moerassen met ijle riet en/of zeggenvegetaties in
bosomgeving
Mesotrofe tot licht eutrofe, vrij heldere, ondiepe,
beschutte plassen

Kwetsbaar
Bedreigd
Bedreigd

-

X
X
X

Bedreigd

-

X

Kwetsbaar

-

-

Met
uitsterven
bedreigd
Bedreigd

Bijl. IV HR

X

-

-

Kwetsbaar
Bedreigd

-

X
-

Kwetsbaar
Zeldzaam
Kwetsbaar

-

X
X

Kwetsbaar
Zeldzaam
Bedreigd
Kwetsbaar
Zeldzaam
Kwetsbaar

-

X
X
X
X

Bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Met
uitsterven
bedreigd
Zeldzaam
Zeldzaam
Kwetsbaar
Zeldzaam
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar

-

X
X
X
x

-

X
X
X
-

Bruine korenbout
Gevlekte glanslibel
Gevlekte witsnuitlibel

Gewone bronlibel

Gentiaanblauwtje (†)
Groentje
Heideblauwtje
Kleine ijsvogelvlinder
Veldparelmoervlinder

Bovenlopen van heldere, zuurstofrijke beken, overwegend
beschaduwd
Vijvers met goed ontwikkelde oevervegetatie
Kleine, ondiepe vennen, hoogveen en veenslenken met ijle
boomopslag
Mesotrofe plassen met ondiepe moerassige zones
Oligo- tot mesotrofe plassen
Oligo- tot mesotrofe wateren met drijvende planten (vaak
veenmos)
Mesotrofe vegetatierijke plassen
Mesotrofe, vrij zure, vegetatierijke plassen
Meso- tot eutrofe laagveenplassen
Oligo- tot mesotrofe plassen
Voedselarme, zure plassen met drijvende tapijten veenmos
Overgang vochtige grasland/bos, open plekken in
broekbossen; heiden
Vochtige heide, veengebeiden, heischrale graslanden
Droge en vochtige heide
Droge en vochtige heide
Vrij open bossen en bosranden met wilde kamperfoelie
Droge, schrale, kruidenrijke graslanden

Heidesabelsprinkhaan
Kustsprinkhaan
Moerassprinkhaan
Negertje
Snortikker
Wekkertje
Duindoorntje

Vrij droge tot natte heide, hoogveen
Vochtige, dichte, lage tot halfhoge grazige vegetaties
Nat hooiland, zeggenmoeras, licht begraasd nat grasland
Warme, droge open plekken langs bosranden, heiden
Droge heide, heischrale bermen
Vrij vochtige tot natte, vrij hoge, dichte grasvegetatie
Natte pioniervegetaties; kale plekken in moerassen

Glassnijder
Hoogveenglanslibel
Kempense heidelibel
Koraaljuffer
Noordse witsnuitlibel
Tangpantserjuffer
Tengere pantserjuffer
Variabele waterjuffer
Venglazenmaker
Venwitsnuitlibel
Bont dikkopje

Provinciaal
prioritair

In deelgebied Ronde Put worden 17 rode lijstsoorten libellen waargenomen, een naar Vlaamse normen zeer
uitzonderlijk hoog aantal (absolute ‘hot-spot’ op Vlaams niveau). De populatie hoogveenglanslibel in
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deelgebied Ronde Put maakt deel uit van een metapopulatie die zich ophoopt in de gebieden Reuselse Moeren
– Ronde Put –Koemook. De populatie in de Reuselse Moeren is klein maar levensvatbaar. Het is één van de vijf
bekende Nederlandse populaties (Groenendijk & Bouwman, 2006).

6.3. VERSPREIDING VAN RODE LIJST- EN EUROPESE AANDACHTSSOORTEN
Om een beeld te krijgen van de locaties met de grootste concentratie aan bijzondere soorten nemen we die
soortengroepen in beschouwing waarvan een gebiedsdekkend beeld van hun verspreiding gekend is. Dit zijn
broedvogels, amfibieën, reptielen, libellen, dagvlinders en sprinkhanen. Onder Europese aandachtssoorten
verstaan we de soorten vermeld op bijlage I van de Vogelrichtlijn en bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn.
Concreet houdt dit in dat er buiten de hierboven opgesomde rode lijstsoorten een aantal extra soorten van
bijlage I van de Vogelrichtlijn in beschouwing worden genomen; wespendief, ijsvogel, blauwborst en zwarte
specht. In totaal gaat het om 49 diersoorten (BIJLAGE 7). Figuur 6.2 geeft de verspreiding van het aantal rode
lijst- en Europese aandachtssoorten weer. De afgebakende polygonen zijn ecologisch min of meer homogene
gebieden.
Uit figuur 6.2 blijkt dat de actueel open gebieden echte ‘hot-spots’ zijn voor rode lijstsoorten. We genereren
meer informatie over de aard van de beschouwde soorten indien we de habitatvoorkeur in rekening brengen.
Dit gebeurt door elke soort in te delen bij een groep met een duidelijke voorkeur voor bossen enerzijds en een
voorkeur voor (half-) open terreinen anderzijds (BIJLAGE 7).
Figuur 6.2: Verspreiding van het aantal rode lijst- en aandachtssoorten broedvogels, amfibieën, reptielen, libellen,
dagvlinders en sprinkhanen (situatie anno 2010).

Uiteraard is dit een zeer arbitraire indeling en zijn er nogal wat soorten die beide nodig hebben in hun
levenscyclus. Desondanks is het een opdeling die in grote lijnen aangeeft in welk terreintype de beschouwde
soorten zich overwegend ophouden. Hieruit blijkt dat bijna 70% van de rode lijst- en Europese
aandachtssoorten gebonden is aan open terreintypes (open wateren, graslanden, heiden, ruigten, rietlanden
en ijle struwelen).
Het aantal rode lijst- of aandachtssoorten dat een duidelijke habitatvoorkeur heeft voor bossen of bosrijke
gebieden, is beperkt. Het gaat om zes soorten; goudvink, matkop, wielewaal, wespendief, zomertortel en
zwarte specht. Andere soorten verkiezen open plekken in bossen, bosranden en een mozaïek van bos en open
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terreintypes. Kleine ijsvogelvlinder, bont dikkopje, bosbeekjuffer en beekrombout zijn hiervan voorbeelden.
Deze soortengroep is het best vertegenwoordigd in de broekbossen langs het kanaal, het centrale deel van de
Watering en de grove dennenbestanden ten noorden van de Ronde Putvijvers (Figuur 6.4).
Figuur 6.3: Verspreiding van het aantal rode lijst- en aandachtssoorten broedvogels, amfibieën, reptielen, libellen,
dagvlinders en sprinkhanen met een voorkeur voor (half-) open terreinen (situatie anno 2010).

Figuur 6.4: Verspreiding van het aantal rode lijst- en aandachtssoorten broedvogels, amfibieën, reptielen, libellen,
dagvlinders en sprinkhanen met een voorkeur voor bos (situatie anno 2010).
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6.4. EUROPESE HABITATS EN REGIONAAL BELANGRIJKE BIOTOPEN
6.4.1. HABITATKAART
Op basis van de vegetatiekaart, bijkomende veldopnamen en met behulp van de “Sleutel voor het karteren van
natura2000 habitattypen in Vlaanderen” (De Saeger e.a., 2008) werd een habitatkaart voor het VNR
samengesteld. Hieruit blijkt dat ca. 61 ha van het VNR als actueel habitatwaardig kan beschouwd worden. Dit is
ruim 20% van de totale oppervlakte. Figuur 6.5 situeert de habitats (meer gedetailleerd beeld in kaartenset in
bijlage).
Twee habitattypen hebben een prioritair karakter; de soortenrijke heischrale graslanden (6230) en de
broekbossen (91EO). De gekarteerde heischrale vegetatie beperkt zich tot een grazige bosweg. De best
ontwikkelde broekbossen liggen langs het kanaal.
Op basis van de vegetatiesamenstelling is de lokale staat van instandhouding van de habitats beoordeeld; ruim
32 ha van de 61 ha gekarteerd habitat is in slechte staat van instandhouding. Een meer gedetailleerde bepaling
van de lokale staat van instandhouding volgens de methodologie van T’Jollyn & Paelinckx (2008) volgt
verderop.
Naast de habitats werd nog 47 ha regionaal belangrijk biotoop gekarteerd. Dit zijn zeldzame vegetaties met een
hoge natuurwaarde die niet vervat zijn in de Natura 2000 habitattypen.
Tabel 21: Overzicht van de habitattypen die in het VNR voorkomen, met opgave van de oppervlakte (totaal(goede staat/
slechte staat)).
Code

Habitat

Opp. (ha) in VNR

2310
2330
3110

Psammofiele heide met Calluna- en Genistasooten
Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met
amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes
Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met
Littorella- of Isoëtesvegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen
oevers (Nanocyperetalia)
Van nature eutrofe meren met vegetaties van Magnopotamion of
Hydrocharition
Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
Droge heide (alle subtypen)
Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
Voedselrijke ruigten
Overgangsveen – verlandingsgemeenschap met draadzegge (Caricion
lasiocarpae)
Overgangsveen – venige heide
Overgangs- en trilveen
Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Totaal:

0.3 (0/ 0.3)
0
0

3130

3150
4010
4030
6230_hmo*
6430
7140_cl
7140_oli
7140_meso
7150
9190
91EO*

20.5 (0/20.5)

0.7 (0/0.7)
15.3 (4.1/11.2)
2 (0.4/1.6)
0.35 (0/0.35)
0
0.4
1.7
3.3
- (zie 4010)
2.1
14.2
60.8 (26.2/32.5)
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Figuur 6.5: Verspreiding van Europees beschermde habitats en Regionaal Belangrijke Biotopen in het VNR. (lokale staat van
instandhouding: enkel op basis van vegetatiesamenstelling)

Tabel 22: Overzicht van de regionaal belangrijke biotopen die in het VNR voorkomen.
Code

Regionaal Belangrijk Biotoop

Opp. (ha) in VNR

Rbbzil
Rbbhc
Rbbhf
Rbbmr
Rbbms
Rbbsm
Rbbppm

Zilverschoongrasland
Dotterbloemgrasland
Moerasspirearuigte met graslandkenmerken
Rietland en andere Phragmition-vegetaties
Kleine zeggenvegetaties (niet vervat in overgangsveen)
Gagelstruweel
Structuurrijke, oude aanplanten van grove den
Totaal:

4.5
1.2
1.8
4.9
0.2
8
26.5
47.1

6.4.2. LOKALE STAAT VAN INSTANDHOUDING
Voor het beoordelen van de lokale staat van instandhouding zijn beoordelingstabellen beschikbaar. Deze
tabellen - ontworpen voor de beoordeling van afzonderlijke habitatvlekken en leefgebieden van soorten worden verder LSVI-tabellen genoemd (T’Jollyn et al. 2009). De LSVI-tabellen bevatten een aantal criteria en
indicatoren aan de hand waarvan een evaluatie van de lokale staat van instandhouding kan worden gemaakt.
Voor de soorten kunnen zowel de toestand van de lokale populatie als de kwaliteit van de leefomgeving aan de
hand van indicatoren getoetst worden aan weloverwogen drempelwaarden.
In het kader van de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen voor habitatrichtlijngebied BE2100026
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden werden LSVI-tabellen opgemaakt voor
het volledige habitatrichtlijngebied, zowel voor de soorten als voor de habitats (Bosmans e.a., 2010). Voor de
soorten worden de resultaten van deze analyse integraal overgenomen, voor de habitats is op basis van de
voorliggende inventaris een aparte beoordeling van de lokale staat van instandhouding bepaald.
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6.4.2.1. Habitats
Uit de analyse van het ANB (2011) voor het volledige habitatrichtlijngebied BE2100026 blijkt dat nagenoeg alle
habitats zich in een deels aangetaste tot gedegradeerde staat bevinden. Enkel de habitats 3130 en 7140_oli
scoren voldoende. Meestal is dit omwille van het geringe aantal sleutelsoorten, de geringe bedekking van de
sleutelsoorten, de (zeer) kleine oppervlakte, vergrassing, eutrofiëring en in het geval van de boshabitats de
geringe leeftijd.
De analyse van de habitats in het VNR geeft een gelijkaardig beeld, al scoren hier niet enkel de habitat 3130 en
7140_oli voldoende maar ook de habitats 4010i en 7140_meso (BIJLAGE 8). Geen enkel habitat verkeert in een
goede staat van instandhouding. Merk op dat habitat 3130 voldoende scoort op basis van de criteria in de lsvitabel (T’Jollyn, e.a., 2009) maar in slechte staat verkeerd volgens de richtlijnen van De Saeger e.a. (s.d.), waarbij
enkel gekeken wordt naar de vegetatiesamenstelling.
Tabel 23: Lokale staat van instandhouding van de habitats in VNR Ronde Put en omgeving en in habitatrichtlijngebied
BE2100026.
Habitat

VNR Ronde Put en omgeving
LSVI
Motivering

BE2100026 (ANB, 2011)
LSVI

Motivering

2310

Gedegradeerd

Deels aangetast

Slechte score habitatstructuur en
soortensamenstelling

2330
3130

Gedegradeerd
Voldoende

Deels aangetast
Goed

Sterk vergrast

3150

Gedegradeerd

Deels aangetast

Eutrofiëring & invasieve exoten

3260
4010
4030
6230_ve

Gedegradeerd
Voldoende
Gedegradeerd
Gedegradeerd

Deels aangetast
Deels aangetast
Deels aangetast
Deels aangetast

6410

N.v.t.

Slechte ouderdomstructuur;
zeer klein aantal sleutelsoorten,
minieme oppervlakte en
bebossing
Slechte score op alle indicatoren
Doch gering aantal
sleutelsoorten, lage bedekking
ervan en eutrofiëring
Miniem aantal sleutelsoorten;
eutrofiëring
Eutrofiëring; weinig sleutelspp.
Doch sterk vergrassing
Slechte score op alle indicatoren
Weinig sleutelsoorten en lage
bedekking ervan; minieme opp.
N.v.t.

7140_oli

Voldoende

Goed

7140_mes

Voldoende

7150
9190
91EO_vo/ vm

Gedegradeerd
Gedegradeerd
Gedegradeerd

Doch geringe bedekking
sleutelsoorten
Doch geringe bedekking
sleutelsoorten en verruiging
Te kleine oppervlakte
Te kleine oppervlakte
Jonge bosleeftijd, geringe opp.

Eutrofiëring, weinig sleutelsoorten
Sterk vergrast; te weinig dwergstruiken
Slechte score op alle indicatoren
Weinig sleutelsoorten; zeer kleine opp.,
verbossing, verstruweling, …
Te klein, verzuurd en te lage bedekking
lage schijngrassen
Aandeel drijflaag en open water te klein;
lage bedekking sleutelsoorten
-

Deels aangetast

Deels aangetast
Deels aangetast
Deels aangetast

Te kleine oppervlakte
Te kleine opp., geringe biodiversiteit
Onvoldoende score habitatstructuur en
vegetatiesamenstelling

Vanderhaeghe e.a. (2008) concluderen na een multisoorten-evaluatie dat de natte heide langs de oostkant van
de Ronde Put van hoge kwaliteit is. Bij deze evaluatie gaat men de kwaliteit van een bepaalde
levensgemeenschap na door de aanwezigheid van meerdere taxa te controleren.
De taxa zijn zo geselecteerd dat ze de verschillende kwaliteitskenmerken van de habitat op een
complementaire manier weerspiegelen. De evaluatie maakt duidelijk dat de natte heide ten oosten van de
Ronde Put het best ontwikkelde natte heiderelict is in Postel, zowel kwantitatief als kwalitatief.
6.4.2.2. Soorten
De analyse geeft aan dat op enkele vleermuissoorten na alle soorten zich in een gedegradeerde staat van
instandhouding bevinden (ANB, 2011).
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Tabel 24: Lokale staat van instandhouding van de soorten in habitatrichtlijngebied BE2100026 (naar ANB, 2011).
LSVI in BE2100026
Onbekend
Poelkikker
Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad
Beekprik
Bittervoorn

Goed

Voldoende

Deels aangetast/ Gedegradeerd

Laatvlieger
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis

Rosse vleermuis

Zwarte stern
Roerdomp
Porseleinhoen
Bruine kiekendief
Zwarte specht
Ijsvogel
Boomleeuwerik
Wespendief
Blauwborst
Drijvende waterweegbree
Gladde slang
Heikikker
Gevlekte witsnuitlibel

6.4.2.3. Abiotiek
Voor een aantal habitats bekijken we de abiotische parameters om de lokale staat van instandhouding globaal
in te schatten. We beperken ons tot die habitats waarvoor gegevens beschikbaar zijn. We gaan niet in op het
grondwaterregime (schommelingen waterpeilen); hiervoor verwijzen we naar de modelmatige inschatting van
de vegetatiepotenties onder de actuele hydrologische omstandigheden (hoofdstuk 5).
H ABITAT 3130

Het oppervlaktewater van de Ronde Put werd sinds de jaren zeventig meermaals geanalyseerd. In de
onderstaande tabellen kan men de evolutie van de waterkwaliteit aflezen.
Tabel 25: Evolutie van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Ronde Put-plassen.
AFLOOP WESTELIJKE PLAS RONDE PUT (10G)
Parameter
Goede LSVI
Van
Genechten
1975-‘79
Tot. fosfor
< 40 μg/l
Fosfaat (mg/l) 0.01-0.02
Tot. stikstof
< 0.8 mg/l
Nitraat
0-1 mg/l
pH
5-7.5
Conductiviteit <250
Bicarbonaat
Fe (mg/l)
Ca (mg/l)
OOSTELIJKE PLAS RONDE PUT (10H)
Totaal fosfor
< 40 μg/l
Fosfaat (mg/l)
0.01-0.02
Totaal stikstof
< 0.8 mg/l
pH
5-7.5
Conductiviteit
<250
Bicarbonaat
Fe (mg/l)
Ca (mg/l)

Vanderborght
1979-1984

Boeye
1984

0.003 – 0.040

0.004 – 0.016

0.007

5.2 – 6.1
106 - 139
5
0.05 - 1
6.4

4.65 - 5.75
122 – 178

5 – 12

Denys
2000-2001

Vanderhaeghe
2005

INBO
2010

0.011 – 0.084
0.05 – 0.5

< 0.1

5.1
179

5.5 – 7.2
168 – 292

20

0.3 – 1
12 – 14

5.6 -5.8
168 – 176
13 -16 mg/l
1.2
7

0.016
0.065
0.015
6.0
256
6.4
0.2
16.2

0.005

0.005

0.016 – 0.063

<0.1

6.8
110
3

5.1
178

6.1 – 7.3
184 – 222

4.6

0.1

0.5 - 0.8
15

5.7 – 7
180-250
7 – 16 mg/l
0.06 – 0.09
13 - 16

De normering voor een goede kwaliteit is overgenomen uit de LSVI-tabellen (T’Jollyn et al. 2009), de
natuurtypologie voor stilstaande wateren (Anoniem, 2003b) en het BVR van 1 juni 1985 houdende algemene en
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sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (basismilieukwaliteitdoelstellingen voor oppervlaktewater –
circumneutraal, zwak gebufferd meer).
Het grachtwater in het grasland 9g is (licht) eutroof (0.066 mg/l fosfaat), in de grachten van bestand 11b
mesotroof. Dit blijkt uit analysen uitgevoerd door het INBO in 2010.
H ABITAT 3150

Voor de inschatting van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de vijvers van deelgebied Watering
vergelijken we de kwaliteit van het aangevoerde kanaalwater met de normering opgenomen in de LSVI-tabel en
de basismilieukwaliteitdoelstellingen voor oppervlaktewater (circumneutraal, sterk gebufferd meer). De
kwaliteit van het kanaalwater voldoet actueel niet aan de basiskwaliteitdoelstellingen. Het aangevoerde water
is hypertroof.
Tabel 26: Oppervlaktewaterkwaliteit van het kanaalwater (en vijvers in Watering?) t.h.v. VMM-meetpunt 842600. (BZV:
biologisch zuurstofverbruik).
Parameter

Goede lsvi 3150

VMM, 2007

VMM, 2010

Totaal fosfor (mg/l)
pH
Nitraat (winter) (mg/l)
Conductiviteit

< 0.1
6.5-8.5
<2
< 750
<6

0.15 – 0.34
7.5 – 8.4
3.5
330 – 460
<2

0.19
7.1
3.2
371

BZV

H ABITAT 3260

We vergelijken de waterkwaliteit van het Klein Neetje (VMM-meetpunt 307400) met de normering opgenomen
in de LSVI-tabel en de basismilieukwaliteitdoelstellingen voor oppervlaktewater ( kleine beek Kempen). De VMM
geeft aan dat de kwaliteit van het beekwater actueel niet voldoet aan de basiskwaliteitdoelstellingen.
Tabel 27: Oppervlaktewaterkwaliteit van Klein Neetje (VMM-meetpunt 307400).
Parameter

Goede lsvi

VMM, 2008

VMM, 2010

Orthofosfaat (mg/l)
Totaal fosfor (mg/l)
Totaal stikstof (zomer) (mg/l)
Nitraat (mg/l)
Conductiviteit
pH

< 0.07 – 0.1
0.14
< 4-6 mg/l
10
< 600
5.5 – 8.5
< 30

0.08
0.20
1.44
1.18
283
7.2
2.4

0.06

BZV

2.97
2.8
261
6.8

H EISCHRALE GRASLANDEN EN HEIDE

Gezien het belang van een lage nutriëntenbeschikbaarheid voor de ontwikkeling van heischrale habitats lijsten
we in Tabel 28 een aantal drempelwaarden op.
Met uitgesproken mineraalarm grondwater (EC25 ~ 180-250 μS/cm) en grondwaterfluctuaties in de orde van
grootte van 30-50 cm op jaarbasis worden de hydrologische variabelen geschikt geacht voor de ontwikkeling
van natte heide (Vanderhaeghe e.a., 2010) op heel wat locaties in deelgebied Ronde Put. Voor een duurzame
instandhouding van de natte heidehabitats moeten de grachten in het noorden, zuiden en oosten van de
Ronde Put in de toekomst gedempt worden. Deze grachten vangen een deel van het toestromend grondwater
op en voeren het versneld af. Het geohydrologisch model (Vanderhaeghe e.a., 2008) geeft aan dat de effecten
van deze grachten in de grootte-orde liggen tot ca. 10cm grondwaterpeilverlaging jaargemiddeld. Vooral voor
het vergroten van de potentiële oppervlakte venige heide is deze maatregel cruciaal.
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Tabel 28: Fosfaatgehaltes en gemiddelde pH in de bodem van enkele natuurdoeltypen
(Bobbink e.a., 2009) (Weeijters & Bobbink, 2010).
Natuurdoeltype

pH-H2O

Olsen-P (μmol/l fw)

Totaal-P (mmol/l fw)

GHG

GLG

Natte heide
Nat heischraal grasland
Hoogveen
Kleine zeggenvegetatie
Berkenbroekbos
Elzenbroekbos

4–6
4.5 – 6
3.5 - 5
4.5 – 6.5
<5
4.5 – 6.5

260 (100-500)
150-400
100-300
270 (120-680)
200-600
300 (100-800)

5 (2-6)
0.5 – 2.5
7 (1-11)
-

10+ tot 20- mv
0 tot 40- mv
10+ mv
20+ tot 20- mv
10+ tot 0 mv
20+ tot 20+ mv

20- tot 50- mv
40- tot 120- mv
5 - mv
40- tot 80- mv
40- tot 80- mv
40- tot 80- mv

Kwalitatief stellen er zich geen acute problemen met het grondwater in deelgebied Ronde Put. Momenteel zijn
er onvoldoende aanwijzingen dat er zich problemen voordoen met interne eutrofiëring. Dit maakt dat het
aangewezen is een constant oppervlaktewaterpeil (stuw) aan te houden om de grondwaterfluctuaties te
beperken. Hoger opstuwen wordt afgeraden om verlies van goed ontwikkelde natte heide te voorkomen
(Vanderhaeghe e.a., 2010).
Wat de fosfaataanrijking in de voormalige landbouwenclaves betreft verwijzen we naar punt 3.6.2. De
natuurlijke achtergrondconcentratie aan plantbeschikbaar P bedraagt in de onderzochte percelen zo’n 14-17
mg Olsen P/kg. Globaal neemt de P-aanrijking in bestanden 9f-9g toe van west naar oost, met een ondiepe,
matige P-aanrijking centraal in bestand 9f (20-30 mg P/kg tot op een diepte van 20cm) tot een diepere en
sterke P-aanrijking in het oosten van perceel 9g (40-96 mg P/kg en aanrijkingsdiepten tot 40-50cm).
Een beperkte staalname in de graslanden ten zuidwesten van de Ronde Put gaf een sterke en diepe Paanrijking (40- >60 mg P/kg tot op 35 à 80 cm diepte) in perceel 11a. Ten oosten hiervan, in het oostelijk deel
van perceel 10n, situeert de P-aanrijking zich op 0-25 cm diepte. Op de locatie “Ref” is er geen
noemenswaardige P-aanrijking.

6.5. BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART
De Biologische Waarderingskaart versie 5.2 (2008) illustreert het biologisch waardevol tot zeer waardevol
karakter van de verschillende deelgebieden van het VNR. Grote delen hebben een belangrijke faunistische
waarde (KAART 6.1 ). Met behulp van de bwk-typologie is een geactualiseerde kaart (toestand 2010)
aangemaakt (KAART 6.2).

6.6. BESLUIT ECOLOGISCHE WAARDERING
Actueel is het VNR Ronde Put en omgeving op gewestelijk niveau van groot natuurbelang omwille van de
uitzonderlijk diverse libellen- en sprinkhanenfauna. Met ruim 15 ha vochtige tot venige heide ligt hier één van
de grootste arealen natte heide binnen de provincie Antwerpen. Bovendien is deze heide deels van hoge
kwaliteit en zijn de abiotische potenties voor een aanzienlijke uitbreiding van vochtige tot venige heide
aangetoond. Voor het behoud en de ontwikkeling van oligo- tot mesotroof overgangsveen in Vlaanderen is het
VNR essentieel (Anoniem, 2008).
Voor de avifauna is de waarde momenteel van locaal belang maar in vergelijking met de historische situatie
eerder gering. Dit heeft veel te maken met het achterstallige en onaangepaste beheer in voedselrijke
moerascomplexen. Veel wijst erop dat het herstel van moerasvogelpopulaties mogelijk is.
De bossen binnen het VNR zijn jong maar lokaal wel vrij structuurrijk. De grootste natuurwaarden situeren zich
in de open sfeer. Alleen de bossen met hoge bedekkingen blauwe bosbes en de natste broekbossen zijn van
bovenlokaal belang.
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7.

VISIEVORMING - NATUURSTREEFBEELD

7.1. BASISELEMENTEN VOOR VISIEVORMING
De NATURA2000-doelstellingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vormen het belangrijkste kader voor
het uitwerken van de gebiedsvisie. Dit kader is al grotendeels uitgewerkt onder de vorm van een
ontwerprapport over de instandhoudingdoelstellingen voor de speciale beschermingszones BE2100026
Valleigebied van de Kleine nete met brongebieden, moerassen en heiden, BE2100424 De Zegge en BE2101639
De Ronde Put (ANB, 2012).
Grote delen van het VNR maken deel uit van deelgebied nr. 5 van Habitatrichtlijngebied BE2100026. We
overlopen eerst welke instandhoudingdoelen voor dit deelgebied en omgeving zijn uitgewerkt. Vervolgens
gaan we na of deze doelen afdoende zijn om de populaties van de meeste aandachtssoorten (cfr. hoofdstuk 6)
gunstig te beïnvloeden en in welke deelgebieden van het VNR de doelen het best kunnen gerealiseerd worden.

7.1.1. INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN
Voor alle duidelijkheid benadrukken we dat de contouren van deelgebied 5 van habitatrichtlijngebied
BE2100026 niet overeenstemmen met deze van het VNR Ronde Put en omgeving. De doelen die vooropgesteld
worden in bovenvermeld ontwerprapport (ANB, 2012) moeten dus niet per definitie allemaal binnen het VNR
gerealiseerd te worden.
Figuur 7.1: Situering van de deelgebieden van habitatrichtlijngebied BE2100026 (3: Zomerzorg; 5: Ronde Put en Hoge Moer;
6: Bovenlopen van de Kleine, Zwarte en Desselse Nete met Maat en Koemook).
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7.1.1.1. Specifieke doelstellingen voor SBZ-H BE2100026 en SBZ-V BE2101639
In onderstaande tabel worden de doelstellingen voor de speciale beschermingszones SBZ-H BE2100026 en SBZV BE2101639 zoals opgenomen in het ontwerprapport (ANB, 2012) opgelijst.
Tabel 29: Doelstellingen S-IHD.
Habitat / Soort

Doel

2310+2330

Uitbreiding van de bestaande oppervlakte van 3 ha in SBZ-V tot een totale oppervlakte van 13 –
23 ha door omvorming van 10-20 ha in complex met habitattypes 2310/2330 en 4030 (9190).
Voor het behoud en versterking van verschillende habitattypische soorten (Boomleeuwerik,
Nachtzwaluw en Gladde slang) is uitbreiding van en interne verbinding (stapstenen) tussen
voldoende grote leefgebieden noodzakelijk.

3130

Uitbreiding van de bestaande oppervlakte van ca. 29 ha tot een minimumoppervlakte van 32 ha
door 3 ha effectieve inrichting van oevers (omvorming). Behoud van niet-habitatwaardige
oppervlaktewaterlichamen.

3150

Uitbreiding van 25 ha actueel habitat tot een minimumoppervlakte van 28 ha door 3 ha
effectieve inrichting (omvorming).Behoud van niet-habitatwaardige oppervlaktewaterlichamen.

3260

Bereiken van de goede ecologische toestand in het Goorneetje in deelgebied 5, de Zwarte Nete,
de Desselse Nete en de Voorste Nete in deelgebied 6.

4010+7150

Uitbreiding van de bestaande oppervlakte 4010 van ca. 15 ha in SBZ-H en ca. 12 ha in SBZ-V tot
een totaaloppervlakte van 72 - 82 ha door omvorming van 45 - 55 ha. Uitbreiding van HT 7150
door cyclische plagwerken in HT 4010.

4030

Uitbreiding van de bestaande oppervlakte van ca. 15 ha in SBZ-H en ca. 15 ha in SBZ-V met een
oppervlakte van 10 – 20 ha (omvorming) tot een totale oppervlakte van 40 - 50 ha.
Er zijn belangrijke potenties in deelgebieden 5, 6 en 9. Voor Gladde slang en verschillende
habitattypische soorten (Veldkrekel, …) is een uitbreiding en een interne verbinding van open
droge heideterreinen noodzakelijk. Het gebied vormt een belangrijke Oost-West as voor een
aantal heidesoorten.

6230

Creatie van een oppervlakte door omvorming van 3 - 5 ha in complex met habitattypes
2310/2330 en 4030 (9190). Creëren van voldoende grote en gebufferde graslanden met
aanwezigheid van habitattypische soorten. Behoud en versterking van migratiemogelijkheden
tussen habitatfragmenten door beheer van wegbermen, bospaden, open plekken, …

6410

Uitbreiding van de bestaande oppervlakte veldrusgrasland van 2 ha tot een totale oppervlakte
van 15-30 ha door omvorming van 13-28 ha rond bestaande relicten. De grootste potenties zijn
aanwezig in de deelgebieden 1, 2, 6, 10 & 11.

7140_oli

Omvorming van 1.5-4 ha in de Koemook en de Ronde Put.

7110/7120

Behoud van de ontwikkelingsmogelijkheden in HT 7140.

9190/9120

Minstens 3 boskernen van elk groter dan 150ha. Omvorming van niet habitatwaardige bossen
(Kwaliteitsverbetering)

91EO

Uitbreiding van 30 ha actueel aanwezig tot een totaaloppervlakte van 50 - 70 ha door 20-40 ha
omvorming.

Poelkikker

Behoud van de actuele populaties tussen de Koemook en Ronde Put met toename van de
aanwezige aantallen (> 200 roepende mannetjes).

Heikikker

Behoud van de actuele populaties in Ronde Put en Koemook met toename van de aanwezige
aantallen (> 200 roepende mannetjes). Uitgaande van de LSVI-tabellen voor Heikkikker (100 ha)
is een aaneengesloten open heidelandschap van > 100 ha noodzakelijk. Voor de soort is het
noodzakelijk dat er een landschappelijk samenhangend leefgebied ontstaat waarin
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waterhabitat en landhabitat vervat zitten. Er dient een complex van geschikte waterhabitats te
worden gerealiseerd in de omgeving van de Ronde Put en de Koemook. Dit dient een complex
te zijn van vochtige heide, oligotroof vochtig bos en oligotrofe wateren. Als richtcijfers moeten
al deze habitats, inclusief het complex aan vennen, gelegen zijn op een afstand van minder dan
1 km.
Gladde slang

Uitbreiding en verbinding (binnen SBZ) van de huidige populatie in deelgebied 6 (De Maat-Den
Diel) tot meer dan 50 adulte dieren. Voldoende grote en voldoende verbonden (max. afstand
500m) leefgebieden: een kern van > 50 ha mozaïek van droge open terreinen.

Boomleeuwerik

Behoud of uitbreiding van de huidige populatie (12-15 broedparen).

Zwarte specht

Behoud tot uitbreiding van de bestaande populatie (10-15 broedparen). Verbetering van de
kwaliteit van het leefgebied (> 200 ha per broedpaar).

Nachtzwaluw

Behoud of uitbreiding van de huidige populatie (1-3 broedparen). Verbetering van de kwaliteit
van het leefgebied (> 50 ha per broedpaar).

Wespendief

Behoud of uitbreiding van de huidige populatie van ca 2 broedparen. Voor elk broedpaar is
minstens een kern van 100 ha aaneengesloten en kwaliteitsvol bos nodig.Voor wat betreft leefen foerageergebied is > 2500 ha geschikt mozaïeklandschap van 30-60% bosbedekking in open
landschap (m.i.b.v. landbouwgrond) per broedpaar nodig.

Vleermuizen 3

Instandhouding van de aanwezige populaties.

Roerdomp

Uitbreiding van het aantal broedparen naar 3-4 koppels. Realisatie van 90-200 ha geschikt
leefgebied bestaande uit moerasvegetaties (rbbmr, rbbmc) en open water (> 30%) met helder
water en een hoog voedselaanbod in de Moeren (Postel), het Hoge Moer en de Watering van
Arendonk.

Bruine kiekendief

Behoud van de bestaande pleister- en overwinteringpopulatie. Herstel van 1 broedpaar voor
het volledige studiegebied (SBZ-V en SBZ-H).

Blauwborst

Behoud van de actuele populatie van 5 - 10 broedparen. Uitbreiding van het lokale areaal naar
de bovenloop van de Witte Nete, de Maat en de waterplassen van Campina/het Goor door een
aangepast beheer van elzenbroekbossen. Ook het creëren van een natuurcomplex in de
Moeren zal bijkomende broedgelegenheden opleveren.

IJsvogel

Behoud van de actuele populatie van 4-10 broedparen.

Woudaap

Behoud van de bestaande pleister- en overwinteringpopulatie. 1 (mogelijk onregelmatig)
broedpaar in het volledige studiegebied.

Zwarte stern

Behoud van de bestaande foerageergebieden voor doortrekkers.

Gevlekte witsnuitlibel

Uitbreiding van de populatie tot een kernpopulatie van deze soort (> 10 adulten en bewijs voor
voortplanting per plas per jaar). Verspreid over het volledige stroomgebied met deelpopulaties
in deelgebieden 1, 2, 11 en 12.

Kleine modderkruiper

Uitbreiding van omvang van de populatie.

Rivierdonderpad

Uitbreiding van omvang van de populatie.

Drijvende
waterweegbree

Herstel van recent verdwenen populaties en beheer van spontaan gevestigde populaties.

Samengevat verdient in het VNR Ronde Put en omgeving een viertal landschapstypen bijzondere aandacht:

3

(Brandt’s vleermuis, Gewone dwergvleermuis, Gewone baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Grijze grootoorvleermuis,
Ingekorven vleermuis, Laatvlieger)
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-

HEIDELANDSCHAP:

-

BEEKLANDSCHAP:

-

voedselarm)

cluster van habitatypes 3130, 4010, 4030, 6230, 7140 en 7150 (overwegend

cluster van habitats 3260; 6410, 91EO en de regionaal belangrijke biotopen rbbzil en
rbbhc (overwegend matig voedselrijk)

VOEDSELRIJK MOERASLANDSCHAP:

voedselrijk)

3150 en de regionaal belangrijke biotopen rbbmr en rbbhf (overwegend

BOSLANDSCHAP: 9190 en 9120 (aansluitend op boslandschap in SBZ-V)

Deze landschapstypen clusteren habitats die onder gelijkaardige milieuomstandigheden ontwikkelen en/of
soorten bevoordelen die geassocieerd zijn met verschillende habitats (voortplantinggebied en foerageergebied,
winter- en zomerhabitat, … ) en grote oppervlaktebehoeften hebben. Doordat verwante habitats in een
aaneengesloten kernzone aanwezig zijn, is er een betere buffering en wordt versnippering tegengegaan. Kleine
populaties hebben een verhoogde kans op uitsterven vanwege een grotere gevoeligheid voor demografische
variatie, omgevingsvariatie en/of genetische risico’s. In kleine en geïsoleerde populaties zal diversiteit verloren
gaan doordat het toevallig niet overerft.
7.1.1.2. Prioritaire inspanningen IHD
Tabel 30 geeft aan voor welke habitats en soorten habitatrichtlijngebied BE2100026 binnen de Vlaamse
context prioritair is. Hieruit blijkt dat er prioritair aandacht moet gaan naar de habitats 3130 en 7140 en naar
de soorten gevlekte witsnuitlibel en kleine modderkruiper. Deze habitats bevinden zich op gewestelijk niveau
in een zeer ongunstige staat van instandhouding.
Tabel 30: Prioriteitstelling gebied BE2100026 binnen G-IHD. De soorten/habitats die niet of nauwelijks voorkomen in het
VNR RONDE PUT EN OMGEVING zijn schuin gedrukt.
Essentieel

Zeer belangrijk

Belangrijk

3130
3140
3260
7140
Kleine modderkruiper
Gevlekte witsnuitlibel
Zwarte stern

2330
3150
3160
4010
4030
6410
7150
9190
91EO
Drijvende waterweegbree
Heikikker
Gladde slang

2310
6230
7110
Roerdomp
Bruine kiekendief
Zwarte specht
Blauwborst
Wespendief

Gevlekte witsnuitlibel wordt aangetroffen in gebufferde, rijk begroeide heidevennen bij gevarieerde
verlandingsvegetaties (De Knijf et al. 2008). Vanuit de G-IHD wordt een uitbreiding van het aantal populaties
tot doel gesteld. Hiervoor is het vooral noodzakelijk het aantal vennen (en de kwaliteit ervan) van het type
3130 te vergroten. Deze doelstelling vervult ook grotendeels de doelstellingen voor heikikker.
Voor de essentiële soort kleine modderkruiper en essentieel habitat 3260 moeten inspanningen gedaan
worden langs bovenlopen van de Kleine Nete.
Voor SBZ-H BE2100026 en SBZ-V BE2101639 is een lijst met prioritaire inspanningen met het oog op het
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen opgemaakt (ANB, 2012). Hiervan zijn specifiek voor het VNR
Ronde Put en omgeving de volgende prioriteiten relevant:
→ H ERSTEL VAN DE NATUURLIJKE HYDROLOGIE

Het herstel van de natuurlijke hydrologie is een essentiële randvoorwaarde voor het bereiken van een goede
staat van instandhouding van de tot doel gestelde habitattypes en soorten.
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→ C REATIE VAN VOLDOENDE LEEFGEBIED VOOR H EIKIKKER

Duurzame populaties van deze soort komen enkel voor in voldoende grote heidekernen. Het SBZ moet voor
deze soort een belangrijke verbindingsfunctie kunnen vervullen tussen de kerngebieden voor deze soorten in
Antwerpen (Kalmthoutse Heide, Groot Schietveld), Limburg (…) en Nederland. Een uitbreiding van het
leefgebied van deze soorten in verschillende deelgebieden is vereist. Binnen het SBZ zijn bijkomende
ontsnipperingsmaatregelen in functie van heidefauna nodig.
Hiervoor wordt in deelgebied 5 –Ronde Put- gestreefd naar 100 ha leefgebied voor Heikikker. In deze kern
wordt bovendien het herstel van hoogveen (habitattype 7140) nagestreefd. Maatregelen die genomen dienen
te worden in deze gebieden betreffen vooral kwaliteitsverbeteringen en omvormingen.
→ C REËREN VAN PAAI - EN OPGROEIHABITAT VOOR VISSOORTEN

Creatie van bijkomend paai- en opgroeihabitat in de zijlopen van de Kleine Nete zal de populaties van deze
vissoorten versterken. Hiervoor is ook het verwijderen van vismigratieknelpunten noodzakelijk.
Voor Rivierdonderpad is het bijkomend van belang om voldoende harde substraten in de waterloopbedding
van de Kleine Nete en de Zwarte Nete voorzien. In de waterlopen met Beekprik en Kleine Modderkruiper
(Kleine Nete, Zwarte Nete) dienen ruimingen zoveel mogelijk vermeden te worden.
→ R EDDINGSMAATREGELEN VOOR VEENHABITATS ALS HABITAT VOOR G EVLEKTE WITSNUITLIBEL

Gevlekte witsnuitlibel is afhankelijk van verlandingsvegetaties en veenhabitats (7140). Prioritair moet de
kwaliteit van de bestaande veenrelicten verbeteren. Rondom elk veenrelict dient de lokale hydrologie hersteld
te worden. Dit vereist dempen of verondiepen van afwateringsgrachten e.d.. Boomopslag op en rondom de
veenhabitats wordt verwijderd waarbij een open veenmoeras van circa 30 ha ontstaat. Ook nabijgelegen
naaldbossen worden omgevormd omdat deze veel grondwater verdampen. Daarnaast dient men de venen te
bufferen tegen het inwaaien van nutriënten en tegen aanvoer van nutriënten via grondwater.
→ O MVORMING VAN NIET - HABITATWAARDIG BOS NAAR BOSHABITATS

Er dient een belangrijke omvorming van naaldhout naar droge boshabitats (9190 en 9120) plaats te vinden in
deelgebied De Ronde Put. De belangrijkste omvormingen naar alluviaal bos gebeuren elders in het SBZ-H. In
het vogelrichtlijngebied De Ronde Put dienen de bossen optimaal ingericht voor Boomleeuwerik, Nachtzwaluw,
Wespendief en Zwarte specht. Voor de bossen beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos of een
terreinbeherende vereniging, wordt er van uitgegaan dat op termijn minstens 80% van de bosoppervlakte zal
evolueren naar het gewenste bostype door de uitvoering van beheerplannen.
→ O NTWIKKELEN VAN EEN MOERASCOMPLEX IN HET

NOORDEN VAN

P OSTEL

Door het realiseren van een bijkomende moerascomplex in het noorden van Postel (SBZ-V Ronde Put) wordt er
bijkomend foerageergebied voor Blauwborst, Bruine kiekendief, IJsvogel, Roerdomp en Woudaap gerealiseerd.
Deze actie is al voorzien in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos (Anoniem, 2006). Het stopzetten
van de ontwatering doet een moerascomplex van 150 ha (rbbmr, rbbmc, rbbms, …) ontstaan, aansluitend bij
Nederlandse natuurgebieden in het noorden en De Ronde Put (sensu stricto) in het zuiden. Bijkomend
broedgebied wordt gerealiseerd langs het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten door optimalisatie van de
bestaande plassen en het aanleggen van nieuwe plassen, deels ook bestemd voor viskweek.

7.1.2. RELATIEF BELANG VAN BIOTOPEN VOOR AANDACHTSSOORTEN 4
Onder aandachtssoorten verstaan we hier alle rode lijstsoorten van de categorieën ‘zeldzaam’ tot en met ‘met
uitsterven bedreigd’ alsook alle soorten die vermeld worden in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Ook

4

Analyse in analogie met deze in Sterckx & De Blust (2008).
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soorten die ondertussen lokaal zijn uitgestorven worden in beschouwing genomen. Ten slotte zijn een aantal
typische weidevogels opgenomen in de analyse, dit om het relatief belang van deze groep te achterhalen.
7.1.2.1. Soortenprioriteit-score
Voor elke aandachtssoort wordt het relatief belang voor het natuurbeleid onderzocht. Dit gebeurt door aan
elke soort een prioriteitscore toe te kennen. Dit gebeurt op basis van juridische, zeldzaamheid- en
soortkarakteristieke criteria. Tabel 31 geeft een overzicht van de criteria en de respectievelijke scores. Merk op
dat er relatief veel gewicht wordt gegeven aan de Europese richtlijnen en de rode lijststatus (combinatie van
zeldzaamheid & tendens).
Tabel 31: Criteria voor de bepaling van de soortprioriteitenlijst.
Juridisch criterium
Europees niveau
Zeldzaamheidscriterium
Rode Lijstcategorie

Kenmerkend voor prioritair habitat (6230 en 91EO)
Prioritaire provinciale soorten
Soortkarakteristiek criterium
Soorten die jaarlijks in het gebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Andere soorten

Score
4
4
1

Uitgestorven
Met uitsterven bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Zeldzaam
Andere soorten
Kenmerkende soort
Andere soorten
Prioritaire provinciale soort
Andere soorten

5
5
4
3
2
1
2
1
2
1

Jaarlijks voortplanten
Onregelmatig voortplanten
Uitgestorven

3
2
1

Tabel 32 geeft een overzicht van de 30 soorten die het hoogste scoren. De volledige lijst is opgenomen in
BIJLAGE 9. De soorten met de grootste prioriteit zijn geassocieerd met vennen, natte heide, bosranden en open,
structuurrijk bos, zuiver stromend water en rietlanden. Typische weidevogels halen de laagste prioriteit.
Tabel 32: Soortenprioriteitenmatrix van aandachtssoorten.
Soort

EU-richtlijn

prio habitatEU Rode Lijst

PPS

Jaarlijks

Score

Gevlekte witsnuitlibel

4

1

5

2

3

120

Boomleeuwerik

4

1

3

2

3

72

Gewone grootoorvleermuis

4

1

4

2

2

64

Heikikker

4

1

2

2

3

48

Ingekorven vleermuis

4

1

5

1

2

40

Veldparelmoervlinder

1

2

5

2

2

40

Matkop

1

2

3

2

3

36

Nachtzwaluw

4

1

3

1

3

36

Groentje

1

2

3

2

3

36

Bont dikkopje

1

2

3

2

3

36

Heideblauwtje

1

2

3

2

3

36

Wekkertje

1

2

3

2

3

36

Klokjesgentiaan

1

2

3

2

3

36

Kleine modderkruiper

4

1

2

2

2

32

Rivierdonderpad

4

1

2

2

2

32

Boompieper

1

1

4

2

3

24

Wielewaal

1

1

4

2

3

24
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Beekrombout

1

1

4

2

3

24

Hoogveenglanslibel

1

2

4

1

3

24

Bruine korenbout

1

1

4

2

3

24

Tangpantserjuffer

1

1

4

2

3

24

Variabele waterjuffer

1

1

4

2

3

24

Klein blaasjeskruid

1

1

4

2

3

24

Heidesabelsprinkhaan

1

2

2

2

3

24

Zwarte stern

4

1

5

1

1

20

Woudaap

4

1

5

1

1

20

Roerdomp

4

1

5

1

1

20

Korhoen

4

1

5

1

1

20

Grauwe klauwier

4

1

5

1

1

20

Gekraagde roodstaart

1

1

3

2

3

18

Beekoeverlibel

1

1

3

2

3

18

7.1.2.2. Soorten-habitatprioriteit
In een volgende stap is nagegaan welke habitats voor de aandachtsoorten van belang zijn als voortplanting -,
rust - en/of foerageerbiotoop. BIJLAGE 10 geeft een overzicht van de algemene habitatvereisten van de
aandachtssoorten. Door voor elk habitattype de soortprioriteit-score van de relevante aandachtsoorten op te
tellen, komt men tot een gezamenlijke prioriteitsscore (Tabel 33). Het relatief belang van de verschillende
habitats voor de geselecteerde aandachtsoorten wordt bepaald door het produkt van het aantal soorten per
habitat met de gezamenlijke prioriteitscore.
Tabel 33: Habitat-soortenmatrix.

Biotoop

Aantal
soorten

Gezamenlijke
prioriteitsscore

Soorten-habitatprioriteit

Natte heide
Oligo tot mesotrofe wateren
Extensief grasland
Heischraal grasland
Meso- tot eutrofe wateren
Overgang heide/bos
Droge heide
Rietmoeras & nat struweel
Stromend water
Duin
Bos
Moerasbos
Akker
Intensief grasland

48
24
21
19
17
14
17
18
9
9
9
8
5
4

850
508
388
354
325
302
236
216
182
179
162
132
46
20

40800
12192
8148
6726
5525
4228
4012
3888
1638
1611
1458
1056
230
80

Uit deze analyse komt naar voor dat natte heide, oligo- tot mesotrofe wateren, extensief grasland, heischraal
grasland, meso- tot eutrofe wateren, overgangen van heide en bos, droge heide en rietmoeras en nat struweel
de belangrijkste habitats voor aandachtsoorten zijn. Het belang van akkers en intensief grasland is zeer klein.
Het grote relatieve belang van extensief grasland als foerageer, rust- of voortplantingsgebied voor
aandachtssoorten is opmerkelijk. Bossen scoren dan weer verrassend laag, wat wellicht te verklaren is door de
geringe leeftijd en de te geringe oppervlakte goed ontwikkeld habitat voor aandachtsoorten. Waarschijnlijk is
ook de analysemethode een verklarende factor; er werden enkel taxonomische groepen in beschouwing
genomen die gebiedsdekkend zijn geïnventariseerd. Hierdoor krijgen groepen met relatief weinig typische
bossoorten zoals libellen en sprinkhanen een groot gewicht in de analyse. We dienen er dus rekening mee te
houden dat het belang van bossen in deze analyse onderschat wordt.
Algemene, niet bedreigde soorten spelen in voorgaande analyse geen rol. De analyse heeft als doel de globale
visievorming te ondersteunen. Dit betekent niet dat er bij de uitwerking van de beheermaatregelen geen
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specifieke aandacht kan gaan andere soorten, bijvoorbeeld soorten die achteruitgaan in Vlaanderen maar (nog)
niet bedreigd zijn (bv oranjetip).

7.1.3. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN M.B.T. DE ONTWIKKELING VAN DE GEBIEDSVISIE
7.1.3.1. Combineren doelstellingen habitats – EU-richtlijnsoorten
De ontwikkeling van een heidelandschap in deelgebied Ronde Put begunstigt de populatie van nachtzwaluw,
boomleeuwerik, heikikker en mogelijk ook drijvende waterweegbree en gladde slang. Het
soortbeschermingplan voor gladde slang in Noord-Brabant (Nl) voorziet het herstel van verbindingen tussen
populaties in Nederland en Belgische natuurterreinen (Van Delft & van Rijsewijk, 2006). Voor nachtzwaluw,
boomleeuwerik en heikikker zijn er ook duidelijk mogelijkheden binnen deelgebied Wurft.
Woudaap, roerdomp, bruine kiekendief, porseleinhoen en blauwborst zijn gebaat met de ontwikkeling van het
voedselrijk moeraslandschap in deelgebied Watering. Ook het verder te ontwikkelen heidelandschap in
deelgebied Ronde Put biedt broed- en foerageerbiotoop voor de soorten van moerassen en wateren. Een
belangrijk aandachtspunt is de invulling van omliggende zones als foerageergebied voor een aantal soorten
(bruine kiekendief, roerdomp, …).
De potenties voor zwarte stern zijn onduidelijk. De soort verdween als broedvogel in Vlaanderen, dit in
tegenstelling tot de populaties van de overige aangemelde broedvogelsoorten in SBZ-V Ronde Put, die
momenteel een positieve tendens vertonen in Vlaanderen (Van Reeth & De Bruyn, 2005).
Voor de deelgebieden Ronde Put en Wurft zijn de doelstellingen heidelandschap en boslandschap
tegengesteld. Bij het vastleggen van locaties voor uitbreiding van heiden s.l. moet hier in de mate van het
mogelijke rekening mee gehouden worden. Wespendief, zwarte specht en meerdere vleermuissoorten hebben
belang bij het behoud van het boslandschap.
7.1.3.2. Regionaal belangrijke biotopen
De prioritaire inspanningen van de instandhoudingdoelen voor deelgebied 5 van habitatrichtlijngebied
BE2100026 impliceren o.a. de ontwikkeling van een heidelandschap in deelgebied Ronde Put. Het regionaal
belangrijke biotoop (RBB) gagelstruweel en in mindere mate ook het RBB rietland maken hier deel van uit.
Het RBB oude structuurrijke bestanden grove den beperkt zich tot het noordelijk deel van deelgebied Ronde
Put. Dit RBB moet maximaal gespaard worden bij de realisatie van het heidelandschap. Door omvorming zal het
op termijn evolueren tot habitat 9190 (prioriteit IHD). Uitbreiding van dit RBB wordt hier niet nagestreefd en
inkrimping van het areaal kan enkel voor het creëren van functionele corridors tussen heidekernen (eveneens
prioriteit IHD). In deelgebied Wurft wordt op middellange termijn gestreefd naar de omvorming van homogeen
dennenbos tot RBB oude structuurrijke bestanden grove den. Binnen deze bossen wordt ter hoogte van de
heiderelicten plaats gemaakt voor ruime open plekken.
Het RBB kleine zeggenvegetaties is actueel slechts fragmentair ontwikkeld in het VNR (deelgebied Ronde Put).
Een beperkte uitbreiding in het verder te ontwikkelen heidelandschap is wenselijk.
De IHD-doelen voor de moerasvogels roerdomp, woudaap, bruine kiekendief, porseleinhoen en blauwborst
impliceren een uitbreiding van het RBB rietland in deelgebied Watering. Voor de RBB moerasspirearuigte en
dotterbloemgrasland zijn er abiotisch gezien enkel potenties in deelgebied Watering. Deelgebied Reties Goor is
ongeschikt of suboptimaal voor deze biotopen. Locaal liggen hier wel mogelijkheden voor de ontwikkeling van
habitat 6410 (veldrusgrasland). Gezien het belang als foerageerhabitat voor talrijke aandachtssoorten van het
te ontwikkelen voedselrijke moeraslandschap in deelgebied Watering wordt geopteerd een lichte uitbreiding
van het RBB moerasspirearuigte te voorzien, dit aansluitend op de bestaande oppervlakte.
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7.1.3.3. Abiotische randvoorwaarden
Het ecohydrologisch onderzoek van het VNR en omgeving (Vanderhaeghe e.a., 2008) komt tot een aantal
algemene conclusies/richtlijnen m.b.t. standplaatsfactoren:
-

geen bemesting in deelgebied Ronde Put en de intrekgebieden ervan

-

vermijden van landbouwwater- en kanaalwaterinvloed op voedselarme (deel)gebieden

-

natuurlijker peilschommeling van Lange Linnenput en deze herinrichten zonder dijken in combinatie
met afgraving en vernatting

-

waterlopen verondiepen of dempen en/of opstuwen (al naargelang meest aangewezen of meest
haalbaar)

-

plaggen in functie van heide- en hoogveenherstel, in drogere situaties gecombineerd met éénmalige
herstelbekalking van het lokale intrekgebied (te beschouwen per geval en best op basis van metingen)

Met het grondwatermodel werd een aantal scenario’s berekend. Dit gaf ondermeer volgende resultaten:
-

kappen van naaldbossen geeft slechts een zeer geringe stijging van de grondwatertafel (minder dan
5cm)

-

het verwijderen van de dijken rond de Lange Linneput en het getrapt opstuwen van de grachten in het
noordwesten van deelgebied Ronde Put geeft aanleiding tot een vernatting tussen 5 en 30 cm

-

het dempen van de gracht (“bovenloop Zwarte Neet”) in de maïsakker ten noordoosten van bestand 8
(Hoge Moer) geeft een zeer locale vernatting tot 20cm

-

het aanleggen van vijvers langs het kanaal in deelgebied Reties Goor heeft geen merkbaar effect op
hun omgeving

-

het dempen van grachten ten zuiden, oosten en zuidoosten van de Ronde Put geeft een vernatting tot
10 à 20 cm

-

de combinatie van het dempen van grachten in deelgebied Ronde Put, het verondiepen van de
afloopgracht van de Ronde Put en de bovenloop van de Zwarte Neet, het afgraven van de weilanden
ter hoogte van de Lange Linneput en het toelaten van natuurlijke peilschommelingen in de Ronde Put
en de Lange Linneput leidt tot waterstandverhogingen tot ca. 1 meter en eerder beperkte seizoenale
peilschommelingen. De kwelstroom breidt licht uit en er ontstaan geschikte situaties voor de
ontwikkeling van veenmospakketten. Ter hoogte van de Lange Linneput worden potenties vastgesteld
voor o.a. veenmosrijke dopheidevegetaties en veldrusgraslanden. Locaal ontstaan permanent
waterhoudende plassen en tijdens de winter staat 2/3 van de zone Lange Linneput en omgeving onder
water. Onder dit scenario worden ten zuidwesten van de Ronde Put (bestanden 10m, n en 11a en b)
potenties voorspeld voor veldrusgrasland, veenmosrijke dopheidevegetatie, gedegradeerde vochtige
heide (pijpenstrootje) en zeggeschraalland (model DURAVEG op basis van het grondwatermodel). Merk
hierbij op dat de actuele trofiegraad van de bodem niet in rekening gebracht is in het model. Indien
een aantal grachten in deelgebied Ronde Put niet gedempt wordt maar verondiept, neemt de
potentiële oppervlakte veenmosrijke dopheidevegetatie af, vooral in de zone ten zuidwesten van de
Ronde Put. Vanderhaeghe e.a. (s.d.) besluiten hieruit dat het op deze locatie realistischer is te streven
naar iets voedselrijkere natuur, de hoge nutriëntenlast in deze zone indachtig.

7.1.3.4. Realistische doelen
- R EFERENTIETOESTAND

In de praktijk zal het vaak niet mogelijk zijn voor alle criteria uit de LSVI-tabellen een goede staat van
instandhouding te bereiken. Zo lijkt ons het vereiste aantal sleutelsoorten meermaals niet realistisch. Hierbij is
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het niet altijd duidelijk of we te maken hebben met een degradatie van de habitats of dat de
referentietoestand niet goed wordt ingeschat. Deze vraag stelt zich bijvoorbeeld voor oeverkruidvegetaties
(habitat 3130). Momenteel is het aantal sleutelsoorten van dit habitat vrij laag en zover ons gekend is dit al een
hele tijd zo, alleszins vanaf de jaren zeventig van vorige eeuw. Wellicht is dit inherent aan de
ontstaansgeschiedenis van de plas. Anderzijds valt niet uit te sluiten dat deze vegetaties destijds over het hoofd
gezien zijn. De referentietoestand is dus moeilijk of niet te achterhalen. Voor dit habitat zijn er overigens wel
bronpopulaties van sleutelsoorten in de onmiddellijke omgeving (ENR Goorbossen).
Voor andere habitats is geweten dat er vroeger meer sleutelsoorten voorkwamen. Deze lokaal uitgestorven
soorten hebben vaak geen bronpopulatie meer in de omgeving, vormen geen zaadbank en/of hebben een
gering dispersievermogen. We denken hier bijvoorbeeld aan kleine ratelaar.
- G EWIJZIGDE ABIOTISCHE OMSTANDIGHEDEN

In een aantal cruciale gevallen is het niet haalbaar om op korte termijn de gewenste abiotische
omstandigheden in te stellen. Hier dient de beheervisie rekening mee te houden. Een voorbeeld is de
problematiek van het met nutriënten vervuild grondwater afkomstig van infiltratiegebieden buiten het VNR en
een verminderde kweldruk als gevolg van het veranderd landgebruik in deze infiltratiegebieden de laatste
decennia.
7.1.3.5. Natuurdoelen in aangrenzende natuurterreinen – afwijkende doelen in VNR
Het VNR wordt omgeven door verscheidene middelgrote natuurterreinen. We gaan na welke in grote lijnen de
natuurdoelen in de onmiddellijk aangrenzende terreinen zijn en of deze doelen samengaan met de voor het
VNR gestelde doelen. Enkele natuurdoelen voor het VNR worden gespecificeerd en gemotiveerd om
verschilpunten met natuurdoelen in omgevende natuurterreinen te duiden.
Z UID – EN OOSTKANT VAN DEELGEBIED R ONDE P UT

Deze terreinen bestaan hoofdzakelijk uit privébossen die beheerd worden volgens bosbouweconomische
principes. Ook jacht is niet onbelangrijk in deze bossen en de landbouwgronden die te midden van de
bospercelen liggen worden intensief bewerkt (sterke drainage & bemesting).
In het kader van de vogelrichtlijn (o.a. zwarte specht & wespendief) speelt deze omgeving een rol in de
ontwikkeling van een bosrijk landschap met kernen van het bostype 9190.
N OORDKANT DEELGEBIED R ONDE P UT

Ook hier vindt men een schakering van intensief beheerde landbouwpercelen en bospercelen. Het gebied
wordt sterk ontwaterd en maakt deel uit van deelgebied 5 van Habitatrichtlijngebied BE2100026. In het gebied
zijn potenties voor de ontwikkeling van droge en natte heide en op termijn mogelijk ook van hoogveen
(Vanderhaeghe e.a., 2008). Het bosbeheerplan van dit gebied is gestoeld op bosbouweconomische principes.
Het is momenteel onduidelijk in welke mate de doelstellingen voor deelgebied 5 in dit terrein kunnen
gerealiseerd worden. Gelet op het privé-eigendom, de sterke drainage en het intensieve landbouwgebruik
moet er op korte termijn wellicht niet veel verwacht worden.
O MGEVING W URFT

Het VNR wordt hier omgeven door een zeer uitgestrekt boscomplex. De omgevende bossen bestaan
grotendeels uit homogene bestanden grove den die door dunningen worden verjongd of omgevormd. Er zijn
potenties voor de ontwikkeling van zomereiken-berkenbos (9190), open landduin (2330), psammofiele heide
(2310) en lokaal vochtige heide (4010). Gezien de hoge bedekkingen blauwe bosbes en het nagenoeg
ontbreken van invasieve exoten lijkt hier op lange termijn een omvorming naar habitattype 9190 een logische
keuze. Anderzijds verdienen ruime open plekken met heidevegetaties de nodige aandacht, in het bijzonder
aansluitend op andere natuurgericht beheerde terreinen in de onmiddellijke omgeving van het VNR
(privéterrein notaris Lesseliers, niet-integraal beheerd deel van het bosreservaat Koemook, natte heide en
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vennen privéterrein Koemook, …) zodat een functioneel netwerk van open en halfopen terreinen bekomen
wordt.
ENR

G OORBOSSEN

Het beheer concentreert er zich in belangrijke mate op zeer goed ontwikkelde oeverkruidgemeenschappen
(3130). Verder is er ondermeer aandacht voor de ontwikkeling van natte en droge heide aansluitend op de
Goorvijver. De doelen zijn compatibel met deze van het VNR Ronde Put en omgeving. Mogelijk kunnen de
goed ontwikkelde habitats als bronpopulatie dienen voor beoogde ontwikkelingen in het VNR (teer vederkruid,
aarvederkruid, kruipende moerasweegbree, oeverkruid, drijvende egelskop, witte waterranonkel & Chara
globularis var. Virgata).
ENR

A RENDONKSE W ATERING

Men tracht er een bos/bosweidelandschap te creëren. Concreet wordt er gestreefd naar de ontwikkeling van
zomereiken-berkenbos, wintereiken-beukenbos, alluviale bostypes en bloemrijke (bos-) hooilanden. Om
cultuur- en natuurhistorische redenen wil men er het wateringsysteem beperkt herstellen, vooral in de
hooilandzones (ANONIEM, 2001). Binnen het VNR gaat de prioriteit naar de moerasvogels maar voor het overige
zijn de doelstellingen in grote lijnen gelijkaardig.
ENR

D E G RAAF

Dit erkend natuurreservaat ligt in hetzelfde landschap als deelgebied Reties Goor; de percelen komen in
mozaïek voor met de percelen van het VNR te midden van overwegend zeer intensief beheerde
landbouwpercelen. Natuurpunt vzw streeft in dit reservaat vooral naar de ontwikkeling van natte en droge
heischrale graslanden. Plaatselijk is dotterbloemgrasland het streefdoel. Verder is er veel aandacht voor het
verbeteren van de kwaliteit van de bovenloop van de Kleine Nete en wenst men alle maatregelen te
ondersteunen die het herstel van de weidevogelpopulatie tot doel hebben. Voor het blok langs het Klein Neetje
wordt als natuurstreefbeeld een complex van heischrale graslanden begeleid door bomenrijen en houtkanten
vooropgesteld.
De doelstellingen voor het VNR lopen hier grotendeels mee gelijk. Voor de bovenlopen van de Kleine Nete
(Goorneetje & Zuidelijk Nonnenneetje) is er de doelstelling van het “Beeklandschap” met vooral aandacht voor
habitat 3260, in de waterlopen zelf. Een mozaïek van matig soortenrijke graslanden (deels 6410), brede
houtkanten en bossen moeten voor een goede buffering van de waterlopen zorgen. Verder is er de
hoofddoelstelling m.b.t. de moerasvogels (roerdomp, woudaap, porseleinhoen, bruine kiekendief) die de
aanleg van voedselrijke vijvers (3150 en rbbmr) parallel aan het kanaal rechtvaardigt. De overige percelen in
het oosten van het deelgebied krijgen o.a. een belangrijke functie als foerageergebied voor moerasvogels. In de
praktijk wordt gestreefd naar vrij schrale graslanden omzoomd door houtkanten op historische perceelranden.
De toekomst zal uitwijzen of de graslanden tot habitatwaardige vegetaties (6410 en 6230) kunnen evolueren.
In ieder geval is de ontwikkeling tot soortenrijke cultuurgraslanden met een relatief hoge natuurwaarde zoals
deze van het reukgrastype, veldrustype, schapenzuringtype en knoopkruidtype realistisch. Lokaal zijn er nog
bronpopulaties van heischrale soorten in de bermen aanwezig maar het is onduidelijk of de jarenlang bemeste
bodems afdoende kunnen verschraald worden. M. Smets (1995) noteerde volgende heischrale soorten in de
bermen: liggende vleugeltjesbloem, tandjesgras, borstelgras, fijn schapengras, veelbloemige veldbies, kleine
zonnedauw, ronde zonnedauw, gewone dopheide, stijf havikskruid, heidespurrie, kruipwilg, klein glidkruid,
moerasviooltje, wateraardbei, stippelvaren, tormentil, heidekartelblad, blauwe knoop, klokjesgentiaan,
gevlekte orchis, stekelbrem, echte duizendguldenkruid, grondster, dubbelloof, blauwe zegge, sterzegge,
pilzegge, zompzegge, geelgroene zegge, snavelzegge, trekrus, veenpluis, … . Wat de avifauna betreft wordt
vooral ingezet op soorten van de roodborsttapuit-, grasmus- en geelgorsgroep.
In het westen van het deelgebied zijn er mogelijkheden om parallel aan de Collateur percelen te bebossen, zij
het niet op locaties met habitats of regionaal belangrijke biotopen.
Het belangrijkste verschilpunt met de visie van Natuurpunt vzw is dat er binnen het VNR niet ingezet op
weidevogels. Recent onderzoek wijst op een aantal strikte randvoorwaarden voor goede weidevogelgebieden:
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-

Van ’t Veer (2009) besluit dat een duurzaam weidevogelgebied vrij moet zijn van storende
randinvloeden en minimaal 50-100 ha groot moet zijn.

-

Een hoog waterpeil is volgens Kleijn e.a. (2009a) dé hoeksteen voor een effectief gruttobeheer. Er is
overeenstemming over de noodzaak van een hoog peil voor zeer kritische soorten als watersnip,
zomertaling, slobeend en kemphaan (0-40 cm beneden maaiveld in het voorjaar).

-

Oosterveld (2009) wijst op het belang van een rustig landschap, vrij van verstoring door opgaande
landschapselementen en met minder predatoren in een meer besloten landschap.

-

Kleijn e.a. (2009b) stellen dat men terughoudend dient om te gaan met bemesting gezien de
gebrekkige effectiviteit van de verhoging van de voedselbeschikbaarheid op de vestiging van grutto’s.
Bemesting in combinatie met (de noodzakelijke) hoge waterstanden kan ongewenste bijeffecten
hebben, vooral op zure gronden kan hierdoor de fosfaatbeschikbaarheid toenemen wat kan leiden tot
‘verpitrussing’.

Het is bijzonder twijfelachtig of deze ideale toestand –een open, aaneengesloten, nát landschap- op
middellange termijn kan gerealiseerd worden in deelgebied Reties Goor. De evolutie gaat de laatste decennia
in ieder geval eerder de andere richting uit: meer intensief landgebruik met sterke drainage en bemesting,
meer predatoren, … . Melman e.a. (2008) pleiten ervoor dáár te beheren waar perspectief is op voortbestaan
op lange termijn.
7.1.3.6. Ervaringen uit het (recente) verleden
BIJLAGE 11 geeft een summier overzicht van uitgevoerde beheerwerken in het VNR. We stippen kort enkele
ingrepen en hun effect aan.
P LAGGEN

Het machinaal plaggen bleef beperkt tot de zuidwestkant van de Ronde Put (10l). Hier werd ca. 25a geplagd.
Floristisch heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dopheide en andere soorten van natte heide
vestigden zich slechts zeer sporadisch of niet. Lokaal ontstonden enkele kleine zure plassen met knolrus, pitrus
en pijpenstrootje. Wellicht zijn deze kleine plassen van belang voor de populatie gevlekte witsnuitlibel. Uit
recent verkennend bodemonderzoek door Jan Laureys (bodemkundige VLM) blijkt dat er in de betreffende zone
vooral veraard veen voorkomt (tot 15-30 cm diep).
B EGRAZEN

Het graasbeheer is zeer divers in het VNR. Daar er tot op heden geen wetenschappelijke opvolging gebeurde, is
het moeilijk hieraan objectieve evaluaties te koppelen. We houden het op enkele algemene indrukken:
- de seizoenbegrazing door runderen op vrij goed ontwikkelde, vochtige tot natte heide (10f) lijkt
positief uit te draaien (afname pijpenstrootje, toename dopheide, paadjes met pioniersoorten blauwe
zegge, kleine zonnedauw, bruine snavelbies, …). Tevens lijkt wilde gagel toe te nemen. Dezelfde
seizoenbegrazing op bestand 10l en 10f-zuid resulteert in meer structuur maar niet in meer
sleutelsoorten van natte heide. Er is hier ook een lichte toename van pitrus. Wellicht zijn de abiotische
omstandigheden hier actueel minder geschikt voor heideherstel, het gaat immers telkens om zones
met veraarde veenbodems.
- jaarrondbegrazing op voormalige landbouwgronden geeft floristisch geen goede resultaten, zeker
niet op natte percelen (explosieve ontwikkeling pitrus, vervilting van de grasmat, geen verschraling,
…); evenmin namen de structuurdiversiteit of het aantal weidevogels toe.
- nabegrazing op voormalige landbouwgronden die éénmaal gemaaid worden, wordt nog maar enkele
jaren toegepast.
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- stootbegrazing door schapen op volledig door pijpenstrootje gedomineerd terrein (10e) geeft geen
vestiging van doelsoorten (flora) en nadien massale opslag van berk. Mogelijk werd de maatregel te
kort toegepast en/of zijn de abiotische omstandigheden er ongeschikt voor heideherstel (veraarde
veenbodem).
K APPEN

Het kappen van dennen en berken in de overgangszones tussen 10c en 10f en 10r en 10f verhoogde de
vitaliteit van gagelstruiken. Wellicht werd er bijkomend leefgebied gecreëerd voor verscheidene diersoorten
van bosranden en struwelen.
M AAIEN

Maaien van de venige natte heide in bestand 10f geeft zeer goede resultaten: verscheidene kritische soorten
zoals beenbreek en veenorchis namen opvallend toe sinds het begin van de maaiwerken. Ook enkele
pioniersoorten namen fors toe (kleine zonnedauw en blauwe zegge) of konden zich opnieuw vestigen
(moeraswolfsklauw).
Maaien van voormalige landbouwgronden gaf een verschuiving van uitgesproken soortenarme vegetaties
(raaigrasweiden of raaigrasakkers) naar de in hoofdstuk 5 besproken graslandtypes. Dit betekent dat de
graslandontwikkeling naar de gras-kruidenmixfase is ingezet maar niet zelden verkeren de graslanden nog in
een dominantfase waarbij één of enkele grassen domineren (Bax & Schippers, 1998). Een typische soort van
bloemrijk grasland, reukgras, is op enkele lokale vlekken na (o.a. in 4f en 7j) behoorlijk schaars in de graslanden
van het VNR.
I NVLOED KANAALWATER

Na de aanleg van Lange Linneput is er enkele jaren kanaalwater in deze plas gelaten. Dit gaf vooral voor de
avifauna zeer mooie resultaten met veel overwinterende en pleisterende eenden en enkele broedkoppels
geoorde fuut.
De Ronde Put werd vanaf eind jaren 1960 tot in de jaren zeventig als viskweekvijver gebruikt. Hiertoe werd
kanaalwater ingelaten via het wateringsysteem afkomstig van het Postelvaartje. Dit gaf zeer veel waterleven
(massaal watervlo), veel vis en brede riet- en lisdoddekragen. Uit deze periode dateren ook de broedgevallen
van bijzondere moerasvogels (roerdomp, zwarte stern, grote karekiet, snor, …). In het najaar van 1969 werd de
westelijke put bekalkt met 15 ton dolomietkalk. Verder werden 2200 kg metaalslakken uitgestrooid. Na het
stopzetten van de oplaat van kanaalwater werd beschimmeling van eieren van heikikker vastgesteld. Nadien
werd er terug kanaalwater opgelaten waarna de beschimmeling niet meer werd opgemerkt. Uit metingen blijkt
dat de zuurtegraad in de periode 1975-2010 niet of nauwelijks gewijzigd is.
Cuypers (1966) beschrijft de Ronde Put eind jaren zestig als 8 à 9 ha open water omsloten door ca. 20ha
rietland en ruim 35ha veenmosplekken, doorgroeid met rietstengels, heide, gagel, waterwilg en berk. Vanaf
1966 werd getracht de verlanding tegen te gaan door het riet te maaien. In 1969 eb 1971 wordt om dezelfde
reden en om het riet te laten uitbreiden het waterpeil iets opgetrokken. Inmiddels is de oppervlakte riet langs
de westelijke vijver sterk afgenomen.
Uit het ecohydrologisch onderzoek van Vanderhaeghe e.a. (2008) blijkt dat de historische inlaat van
kanaalwater in de Ronde Put heeft gezorgd voor een hoger nutriëntengehalte in het ecosysteem.

7.1.4. STERKTE – ZWAKTE ANALYSE DEELGEBIEDEN
In het licht van de geformuleerde IHD-doelen en prioriteiten zal nu worden nagegaan welke locaties binnen het
VNR het meest geschikt zijn. Met volgende principes zal maximaal rekening gehouden worden:
-

De gestelde natuurdoelen worden zo veel mogelijk binnen het habitatrichtlijngebied gerealiseerd;
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-

Natuurdoelen worden in eerste instantie gerealiseerd door kwaliteitsverbetering. Effectieve
uitbreiding, waarbij Europese natuurtypen worden gerealiseerd op plaatsen die momenteel geen of
nauwelijks natuurwaarden kennen, wordt enkel toegepast indien de doelen niet bereikt kunnen
worden door kwaliteitsverbetering;

-

Uitbreiding van bepaalde habitattypen vindt in eerste instantie plaats aansluitend op bestaande
kernen met dit habitattype of een verwant type.

-

Het realiseren van doelen voor habitats en soorten wordt zoveel als mogelijk ruimtelijk gecombineerd;

Aan de hand van een deskundigenoordeel schatten we met de actueel beschikbare gegevens de sterkten en
zwakten in met betrekking tot het realiseren van natuurdoelen in de deelgebieden. In Tabel 34 wordt een score
gegeven gaande van ongeschikt (-) tot optimaal (++++).
Merk op dat het om algemene inschattingen van de potenties/geschiktheid gaat. Het creëren en/of
bestendigen van gunstige abiotische condities impliceert vaak meer nuances. Het vastleggen van natuurdoelen
op bestandsniveau zal zelfs niet altijd mogelijk zijn, althans niet wanneer men een strikt afgelijnd natuurdoel
wenst. De eventuele noodzaak aan bijkomend, gericht onderzoek en het stellen van realistische, niet al te strikt
omschreven natuurdoelen komen in een later stadium aan bod.
Tabel 34: Sterkte-zwakte analyse deelgebieden.
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In grote lijnen besluiten we dat er voor de vier landschapstypen die bijzondere aandacht vragen volgens de IHDdoelstellingen in volgende deelgebieden kansen liggen:
o

OVERWEGEND NAT HEIDELANDSCHAP: DEELGEBIED RONDE PUT (75 à 100 ha)

o

‘BEEKLANDSCHAP’: DEELGEBIED RETIES GOOR (langs Goorneetje & Zuidelijk Nonnenneetje)

o

VOEDSELRIJK MOERASLANDSCHAP: DEELGEBIED WATERING (+ DEEL RETIES GOOR) (30 à 50 ha)

o

BOSLANDSCHAP: DEELGEBIEDEN WURFT, WATERING EN RONDE PUT (30-150ha)

De oppervlakte voor het voedselrijk moeraslandschap is berekend op basis van de vereiste oppervlakte
broedhabitat voor een paar roerdomp (andere doelsoorten liften mee met deze doelstelling). Adriaens &
Ameeuw (2008) spreken van minimaal 30 à 50 ha/broedpaar maar onder ideale omstandigheden kan dit
evolueren tot 1 op 10 à 15 ha (Limburgs Vijvergebied). Langs het kanaal kunnen wellicht (zeer) goede
omstandigheden gecreëerd worden. Voor 1 à 2 paartjes betekent dit dan ruim 30ha broedhabitat (>50% riet
en >30% open water). Voor de rest van de satellietpopulatie roerdomp (3-4 paren) worden elders langs het
kanaal in het SBZ-V inspanningen voorzien (ANB, 2011).

7.2.

ALGEMEEN STREEFBEELD PER DEELGEBIED

7.2.1. PRIORITEITEN PER DEELGEBIED
Het hierboven omschreven kader kan gebald worden tot een aantal krachtlijnen per deelgebied. Voor het
heidelandschap, het voedselrijke moeraslandschap en het boslandschap wordt respectievelijk gestreefd naar
75 à 100 ha, 30 à 50 ha en 30 à 150 ha. Het heidelandschap moet in hoofdzaak gerealiseerd worden binnen
deelgebied Ronde Put, in de aangrenzende terreinen binnen het habitatrichtlijngebied is de doelstelling
alleszins moeilijker te realiseren (privéterrein).
Tabel 35: Overzicht van de belangrijkste doelstellingen per deelgebied.
Prioritair IHD
DEELGEBIED WATERING
- Kleine modderkruiper
- Gevlekte witsnuitlibel

DEELGEBIED RETIES GOOR
- Bovenlopen Kleine Nete (3260)
- Kleine modderkruiper

DEELGEBIED RONDE PUT
- Heidelandschap
- Gevlekte witsnuitlibel
- Heikikker
- 3130 (+ 5 ha)
- 7140
- Boskern 9190, aansluitend op omgeving
(zwarte specht, wespendief)
DEELGEBIED WURFT
- Boskern 9190, aansluitend op omgeving
(zwarte specht, wespendief)

IHD

IHD-ondersteunend nevendoel

- Voedselrijk moeraslandschap langs
kanaal
(3150,
3130,
roerdomp,
woudaap, rbbmr, …)

- Bosomvorming (9190; 91EO; zwarte
specht, wespendief, …)

- Voedselrijk moeraslandschap langs
kanaal

- Complex van soortenrijke graslanden
(heischraal tot soortenrijk cultuurgrasland)
als
foerageergebied
moerasvogels
(oosten).

- 4030 ten N van Ronde Put ( 5 à 10ha)
- 6230 en 6410

- Complex van soortenrijke graslanden
(heischraal tot soortenrijk cultuurgrasland)
als foerageergebied moerasvogels.

- ruime open plekken met 4010, 2110, 4030
(boomleeuwerik, nachtzwaluw, …)

Voor de ontwikkeling van boskernen kan gemakkelijker over de eigendomsgrenzen heen gekeken worden. Het
voedselrijk moeraslandschap wordt ontwikkeld binnen de deelgebieden Watering en Reties Goor.
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7.2.2. STREEFBEELD VNR & RELATIE MET RUIME OMGEVING
Het ontwerprapport over de instandhoudingdoelstellingen voor de speciale beschermingszones BE2100026
Valleigebied van de Kleine nete met brongebieden, moerassen en heiden, BE2100424 De Zegge en BE2101639
De Ronde Put (ANB, 2012) pleit voor de verbinding van de natuurclusters vochtige heide met vennen en
verlandingsvegetaties in Mol-Postel. Dit moet gerealiseerd worden middels een corridor van minstens 25m
breed of stapstenen van 5 ha.
De verbinding tussen de grote heidecluster in deelgebied Ronde Put en heideterreinen ten noorden ervan
wordt best gerealiseerd ter hoogte van Hoge heide, aansluitend op bestand 10f. Op deze locatie kan maximaal
ingespeeld worden op een relatief sterke vochtgradiënt (venig tot landduin), moet er slechts een beperkte
oppervlakte structuurrijk bos verdwijnen en situeren zich op privéterrein relatief weinig waardevolle bossen
(homogene bestanden fijnspar). Elders is de situatie minder gunstig (o.a. akker). Op deze manier wordt een
belangrijk begin gemaakt van de verbinding met het te ontwikkelen moerascomplex in het noorden van Postel.
Tabel 36: Samenvatting Visie.

Doelstelling heidelandschap
- Totale oppervlakte heide s.l. (incl. 3130, rbbsm, rbbmr, 6230, 6410)
- Oppervlakte heidekern (min. 75ha)
- Connectiviteit heide s.l.
 Doelstelling boslandschap
- Totale oppervlakte bos s.l. (incl. open plekken < 3ha)
- Oppervlakte boskernen (min. 30ha)
- Connectiviteit bos
- Behoud bestaande bosoppervlakte
 Doelstelling moeraslandschap
- Oppervlakte moeraslandschap
- Oppervlakte moeraskern (min. 30 ha)
- Connectiviteit
 Doelstelling ‘beekdallandschap’
- Connectiviteit

2010

Visie

49
49
--

105
95
+++

142

113
20 & 24
+
--

26

53
47
+++

+++

In zuidelijke richting kan de verbinding met de heidecluster Koemook wellicht best gerealiseerd worden op het
grote langwerpige paraboolduin dat zich hier uitstrekt. In deze optiek kunnen deelgebied Wurft en de
aangrenzende natuurgericht beheerde privépercelen van Dhr. Lesseliers een belangrijke rol spelen als
stapstenen.
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Figuur 7.2: Algemene inrichting: toestand 2010.

Figuur 7.3: Algemene inrichting: Visie 2020.

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS I Regio Netebronnen-Zuiderkempen I Beheerplan VNR Ronde Put en omgeving I 07/2012

- 112 -

7.3.

STREEFBEELD OP PERCEELSNIVEAU

Demeulenaere e.a. (2002) geven aan dat voor het monitoren van natuurbeheer best gewerkt wordt met het
natuurtypensysteem. Aan de hand van deze typologie kunnen kaarten aangemaakt worden met enerzijds de
actueel aanwezige en anderzijds de nagestreefde natuurtypen. Door de kartering periodiek te herhalen kan
nagegaan worden of de oppervlakte en het ruimtelijk voorkomen van de verschillende natuurtypen verandert
en de evolutie in de gewenste richting verloopt. In de Handleiding en aanbevelingen voor het opstellen van een
erkenningsdossier/beheerplan pleiten ook Meeuwis & Willeghems (2004) voor het gebruik van het
natuurtypensysteem bij de opmaak van een natuurstreefbeeldenkaart.
Figuur 7.4 geeft een overzicht van de verspreiding van de actuele natuurtypen. Ze werd vertaald vanuit de
vegetatiekaart. Met behulp van dezelfde typologie werd de algemene visie (Figuur 7.5) gespecifieerd tot een
kaart met de gewenste natuurtypen (natuurstreefbeeldenkaart). Het inschatten van de potenties is niet altijd
eenvoudig, met name niet op voormalige landbouwgronden of andere terreinen die met nutriënten zijn
aangerijkt. In deze gevallen wordt er voor gekozen het natuurdoel wat algemener te stellen i.p.v. specifieke
natuurtypen op te geven:
□ rietmoerassen & eu- tot mesotrofante watervegetaties: omvatten verlandingsvegetaties van de Rietklasse en
watervegetaties die aanleunen bij het kikkerbeet-krabbescheertype, het kroos-schedefonteinkruidtype en het
waterviolier-gewoon kranswiertype. Mogelijk kunnen zich lokaal ook elementen van het Zannichellia – Ruppia
brakwatertype – sybtype van zoet water met brak accent vestigen.
□ RG soortenrijke natte cultuurgraslanden: omvatten allerhande romp- en derivaatgemeenschappen van het
zilverschoongrasland (Lolio-Potentillion) en de Calthion/Parvocaricetea met onderlinge overgangen en
overgangen naar het Junco-Molinion en glanshavergrasland (Arrhenaterion). Ondermeer de RG Veldrus
(Molinietalia), de RG Echte koekoeksbloem – Gestreepte witbol (Arrhenatheretea), de DG Zwarte zegge
(Calthion/Parvocaricetea) en de Associatie van geknikte vossenstaart (Ranunculo-Alopecuretum geniculati) zijn
te verwachten. Het is onduidelijk hoe snel en in welke mate deze graslanden te verschralen zijn.
□ RG heischrale graslanden: omvatten allerhande romp- en derivaatgemeenschappen van heischraal grasland
(Nardo-Galion), glandhavergrasland (Arrhenatherion), het Junco-Molinion, kamgrasland (Cynosurion) en op
droge bodems overgangen naar buntgrasland (Corynephorion), dwerghavergrasland (Thero-Airion) en
graslanden met gewoon struisgras (Plantagini-Festucion).
□ natte tot venige heide & venvegetaties: omvatten naast natte heide met gewone dopheide ook het veenmossnavelzeggetype, het drijvende waterweegbree-oeverkruidtype, het knolrus-veenmos type, het pitruswolfspoottype en het vlottende bies-pilvarentype.
Tabel 36bis: Inschatting oppervlakte habitatwaardige natuurtypes in het streefbeeld voor 2025.
Natuurtype 2025
Droge heide met struikheide
RG vochtig heischraal grasland
Natte heide met gewone dopheide
RG natte heide met gewone dopheide
Gagelstruweel
Mozaïek van natte heide en gagelstruweel

Opp.
(ha)
6.12
9.06
24.73
5.38
4.07
7.27

Gemeenschappen met veenmos en snavelzegge
Voedselarme vengemeenschappen met draadzegge
Verarmde mesotrofe vengemeenschappen (Riet dominant)
Gemeenschappen met pitrus en wolfspoot
RG met vlottende bies en pilvaren
Rietmoerassen en eu- tot mesotrofe watervegetaties
Rietmoerassen
Natte ruigte van het moerasspireaverbond
RG Natte soortenrijke cultuurgraslanden
Berken-elzenbos
RG Elzen-berkenbos

Habitat
2310
6230
4010-7150
4010-7150
4010

Opp. habitatwaardig (ha)
6.12
5
24.73
5.38
1.5

2.57
0.69
3.59
3.04

7140_oli
7140_oli
7140_oli
7140_oli

1.5
0.69
0.50
0.25

16.72
49.56
0.90
2.37
34.26
14.77
2.84

3130
3130
6410
91EO_vo
91EO_vo

16.72
2.5
5
14.77
0.5

Totaalopp.
habitatwaardig (ha)
6.12
5
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Ruigt-elzenbos
Eiken-elzenbos
RG Eiken-elzenbos
Zomereiken-berkenbos –subtype met bochtige smele en blauwe bosbes
Zomereiken-berkenbos –subtype met pijpenstrootje en blauwe bosbes
Zomereiken-berkenbos –subtype met blauwe bosbes
Zomereiken-berkenbos (Tamme kastanje dominant)
Zomereiken-berkenbos (Amerikaanse eik dominant)

7.4.

5.92
20.75
18.96
21.34
10.59
11.37
0.82
0.65

91EO_vm
9190/9120
9190/9120
9190/9120
9190/9120
9190/9120
9190/9120
9190/9120

5.92
20.75
0
21.34
10.59
11.37
0
0

5.92

64

UITBREIDINGSPERIMETER – VISIEGEBIED

Op 29/06/1999 werd bij ministerieel besluit het visiegebied van VNR De Ronde Put vastgelegd. Het is een zeer
uitgestrekt gebied van 7215ha. Dit visiegebied werd recentelijk geactualiseerd naar aanleiding van enkele
ruimtelijke afbakeningsprocessen (herbevestigde agrarische gebieden etc.). Figuur 7.6 situeert het
geactualiseerde visiegebied t.o.v. de visiegebieden van nabijgelegen erkende en vlaamse natuurreservaten.
Hydrologisch onderzoek (Vanderhaeghe e.a., 2008) geeft aan dat een duurzaam herstel van kernen natte heide
enkel mogelijk is middels hydrologische herstelmaatregelen buiten het VNR Ronde Put en omgeving. De
noodzakelijke maatregelen hebben impact op de terreinen die grenzen aan het VNR (vnl. vernatting).
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Figuur 7.4: Actuele verspreiding natuurtypen (2010).

Figuur 7.5: Streefbeeld natuurtypen (2025).
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Figuur 7.6: Visieperimeters van VNR De Ronde Put en nabijgelegen natuurreservaten.
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8.

KNELPUNTEN

8.1. VERDROGING
Uit recent ecohydrologisch (Vanderhaeghe e.a., 2008) en bodemkundig (Jan Laureys, 2010) onderzoek blijkt dat
het landschap waarbinnen het VNR zich uitstrekt in belangrijke mate verdroogd is in vergelijking met de
historische situatie (situatie omstreeks 1850). Op verscheidene locaties gaat het om een daling van de
grondwatertafel met 30 à 50cm. De oorzaken zijn meervoudig en zowel te situeren binnen de contouren van
het VNR als daarbuiten: aanleg van drainagegrachten, het doorbreken van moeilijk doorlatende
bodemhorizonten, grondwaterwinningen, grootschalige bebossingen met den, … .
Een van de grootste knelpunten is het gegeven dat er binnen het VNR maar een beperkt aantal maatregelen
kunnen genomen worden zonder effect te hebben op aangrenzende privéterreinen. Dit is bijvoorbeeld het
geval voor het dempen of verondiepen van bepaalde drainagegrachten en de ‘bovenloop’ van de Zwarte Nete.

8.2. EUTROFIËRING
8.2.1. EXTERNE EUTROFIËRING
Door de aanvoer van nutriënten via directe bemesting, aanvoer van vervuild grondwater, aanvoer van
kanaalwater en atmosferische depositie zijn de oorspronkelijke voedselarme ecosystemen aanzienlijk
aangetast (vergrassing, verruiging, … ). Deze nutriënten zijn duidelijk aanwezig in de bodem, zowel terrestrisch
als aquatisch. In de voormalige landbouwgebieden zelf vormen de hoge fosfaatconcentraties in de bodem een
probleem voor de ontwikkeling van natuurlijke potenties (Hens e.a., 2011).
Sommige moerassen staan onder rechtstreekse invloed van eutroof oppervlaktewater. De landbouwactiviteit
binnen en in de directe omgeving van het VNR, en tevens de meer hoger gelegen landbouwgebieden (hogerop
talud van Kempisch Plateau) vormen de bron van landbouwmeststoffen in grondwater. De hoge
voedselrijkdom van verschillende wateringgrachten en waterlopen zijn een probleem voor de ecologische
waarde van deze waterlopen en de terreinen die ze irrigeren.
Vanderhaeghe e.a. (2008) wijzen erop dat eutrofiëring aan de basis kan liggen van het verdwijnen van kleine
veenbes en lavendelheide in de Ronde Put. Verder is er o.a. de toegenomen bedekking van riet in de heide aan
de oostzijde van de Ronde Put, daar waar vroeger enkel oligotrafente vegetatietypes te vinden waren (natte
heide en hoogveen).

8.2.2. INTERNE EUTROFIËRING
Het opstuwen van water in de Lange Linnenput en de Ronde Put begunstigt interne eutrofiëring door het
beschikbaar maken van ijzergebonden fosfaat. Dit komt doordat ijzer (Fe3+) onder anaerobe condities
gereduceerd wordt tot Fe2+, een vorm die het fosfaat slecht bindt, waardoor dit beschikbaar wordt voor
opname door planten (Lamers et al. 2005). Bovendien zorgt het opstuwen voor een verminderde kweldruk, wat
aanleiding geeft tot hogere ammoniumconcentraties in de bodem.
In de Lange Linneput wijst het vegetatiepatroon op onder water duidelijk koolstofgelimiteerd milieu (koolstof
als nutriënt voor de fotosynthese). Bij droogval krijgen productieve vegetatietypes meteen de overhand
aangezien koolstof dan geen beperking meer vormt. N en P zijn duidelijk rijkelijk voorhanden, vermoedelijk
omwille van het eerder landbouwgebruik, en in de hand gewerkt door de permanente opstuwing (interne
eutrofiëring). Het is de koolstofbeperking onder water die maakt dat hier laagproductieve venvegetatietypes
ontwikkelen.
In voormalige landbouwgronden die onder natuurbeheer komen, worden drainagegreppels en aangrenzende
grachten vaak niet meer regelmatig opgeschoond wat leidt tot een zekere vernatting van de percelen. Door
deze vernatting neemt de fosfaatbeschikbaarheid toe (interne eutrofiëring) en kan pitrus op de voorgrond
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treden (Lucassen & Roelofs, 2005)(Lamers e.a., 2005). Pitrus breidt zich ongeslachtelijk zeer snel uit en
produceert enorme hoeveelheden zaad die lang vitaal blijven, licht zijn en goed verspreid worden. De rus
wordt nauwelijks gegeten door vee. Begrazing heeft meestal een negatief effect doordat het meeste vee pitrus
niet of nauwelijks lust en omdat door begrazing van natte percelen open plekken ontstaan, waardoor de
vestiging wordt vergemakkelijkt.
Zowel de kieming als de overleving van pitrus wordt sterk gestuurd door de beschikbaarheid van fosfaat.
Als er niet meer bekalkt wordt zoals onder het landbouwregime verzuurt de bodem: het zuur wordt
geproduceerd door afbraak van strooisel en de oxidatie van ammonium (nitrificatie). Pitrus heeft weinig moeite
met deze daling van de pH en breidt dan snel uit ten koste van andere soorten. Bekalking zorgt voor meer
binding van fosfaat maar niet genoeg om de groei van pitrus af te remmen (Lamers e.a., 2009a).

8.3. VERSNIPPERING
Verscheidene habitats komen actueel sterk verspreid voor in het VNR en de omgeving ervan. Kleine en
onsamenhangende oppervlakten habitat hypothekeren het voortbestaan van soorten en zorgen er actueel
voor dat habitattypische soorten her en der ontbreken of erg zeldzaam zijn. Dit geldt ondermeer voor de
habitat natte heide (cfr. multisoortenlijsten van heidefragmenten in Postel in Vanderhaeghe e.a., 2008). De
natte heide in deelgebied Ronde Put kan momenteel bezwaarlijk als een goed kerngebied voor natte heide
beschouwd worden. Daarvoor is het te klein. Bovendien ontbreekt elke corridor met andere natte
heideterreinen. Kerngebieden zijn aaneengesloten gebieden waarbinnen een duurzame instandhouding van
een habitat of soort mogelijk is. Voor het VNR is het tevens van belang dat er sleutelpopulaties kunnen
voorkomen. Dit zijn populaties die voldoende sterk zijn om duurzaam aanwezig te blijven en die tevens
uitwisseling en herkolonisatie van het omliggende gebied toelaten (Van looy & Lommelen, 2008).

8.4. BEPERKTE NATUURLIJKHEIDSGRAAD BOSSEN
Verscheidene bosbestanden hebben een homogeen karakter. Veelal gaat het om vrij jonge, gelijkjarige, nietgemengde bestanden. De boomlaag bestaat meestal uit één soort. Het aandeel exoten is hoog in de omgeving
van het kanaal en in deelgebied Watering. Het gaat hier vooral om bestanden met cultuurpopulier en grauwe
els.
Langs de noord- en oostrand van deelgebied Ronde Put en in deelgebied Wurft situeren zich nog behoorlijke
oppervlakten met homogene bestanden grove den.

8.5. AANGROEI GANZENPOPULATIE
Sinds eind jaren 1990 beginnen de aantallen broedende en pleisterende ganzen sterk toe te nemen. Vooral het
aantal koppels grauwe gans stijgt opmerkelijk en ook de aantallen Canadese gans en nijlgans gaan in stijgende
lijn.
De uitbreiding van de populatie ganzen geeft problemen op het vlak van eutrofiëring en verstoring van andere
broedvogels en pleisteraars. De ganzen verzamelen zich in regel op kort gegraasde locaties, open oeverzones
en plagplekken. Anno 2011 gaat het in totaal om enkele honderden ganzen. Brouwer & van den Broek (2010)
toonden een significant verhoogde fosfaatbeschikbaarheid aan op door ganzen bezochte oevers van enkele
vennen in Nederland en stellen dat de vermestende effecten van ganzen in dezelfde orde van grootte zijn als
die van meeuwenkolonies. Ze besluiten dat de chronische belasting die een oligotroof systeem maximaal
aankan, laag ligt; waarschijnlijk aan de onderkant van de range van 2-6 ganzen per hectare of misschien zelfs
daaronder. Dergelijke kleine aantallen ganzen veroorzaken dus een duidelijke en langdurige vermesting van
vennen. De aantallen in VNR Ronde Put liggen hier vér boven.
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Figuur 8.1: Recente plagplek langs de oever van de Ronde Put met talrijke uitwerpselen van ganzen.
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9.

BEHEERMAATREGELEN

Dit hoofdstuk beschrijft de concrete invulling van maatregelen die genomen zullen worden om de gewenste
situatie –samengevat in de natuurstreefbeeldenkaart- op het einde van de planperiode te bereiken.

9.1. EENMALIGE INRICHTING- EN HERSTELMAATREGELEN
Dit zijn grootschalige omvormingsingrepen die natuurherstel of natuurontwikkeling tot doel hebben en slechts
één keer dienen te gebeuren. De beschrijving geeft aan hoe en wanneer de geplande maatregelen worden
uitgevoerd, rekening houdend met lokale terreinomstandigheden, behoud en bescherming van specifieke
vegetaties en soorten, e.d..

9.1.1. HERSTEL HEIDELANDSCHAP
Figuur 9.1.: Natuurstreefbeeld t.h.v. het heidelandschap in deelgebied Ronde Put (Legende: zie Kaartenset in bijlage).

9.1.1.1. Ontbossingen (19,59 ha)
De ontbossingen in het kader van heideherstel hebben de grootste prioriteit (= fase 1). De oppervlakte
bedraagt 19,59 ha (Figuur 9.2). Driekwart hiervan kadert in het herstel van natte tot venige heide, de overige
oppervlakte wordt ontbost in functie van het herstel van droge heide. De ontbossingen impliceren het
nagenoeg volledig verwijderen van de struik- en boomlaag gevolgd door het deels plaggen van de kruid- en
moslaag. Stronken worden niet verwijderd, mogelijk lokaal wel tot op het maaiveld uitgefreesd. Periode van
uitvoering is augustus-september, wanneer de waterstanden het laagst zijn. Het inbrengen van heidemaaisel
(van 10f) kan zinvol zijn, vooral op plekken met een betrekkelijk lange bosgeschiedenis. De ontboste terreinen
worden over 2/3 van de oppervlakte geplagd of gechopperd, ca. 1/3 van de oppervlakte krijgt een
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drukbegrazing met schapen (zie verder). Indien het technisch mogelijk is om te chopperen krijgt deze
maatregel de voorkeur op plaggen.
Experimenteel kunnen meteen na het plaggen/chopperen kleine oppervlakten bekalkt worden. Grootschalig
bekalken dient eerst grondig gemotiveerd te worden. Leon Van Den Berg (persoonlijke mededeling, 2005)
adviseert een analyse van de basenverzadiging van de bodem; als deze onder 20% zakt, is een eenmalige
bekalking met dolokal aan te raden. Hierdoor zou de basenverzadiging hersteld worden voor een periode van
minstens tien tot vijftien jaar. Op sterk verzuurde heiden gebruikt men doorgaans een dosis van 200 gr/m2
maar bij een pH van 4.5 of wat hoger kan een dosis van 100-150 gr/m2 volstaan.
Figuur 9.2: Overzicht van ontbossingen, bebossingen en de creatie van open plekken in de bossfeer.

9.1.1.2. Heideherstel in landbouwenclave – ontgronding & hydrologisch herstel
De bestanden 9b, 9f en 9g zijn de restanten van een jonge landbouwenclave die langs de noord- en oostkant
wordt omgeven door een uitgestrekt paraboolvormig landduin. Deze zone bleef tot begin vorige eeuw venige
heide of hoogveen, werd nadien bebost met naaldhout en kwam pas na de jaren 1960 in landbouwgebruik
(grasland). In 1996 werd in bestand 9b een grote plas aangelegd door de voedselrijke grond –op enkele (schier) eilandjes na- langs de zijkanten op dijken te zetten.
Doelstelling is ter hoogte van deze landbouwenclave terug natte heide (s.l.) te ontwikkelen, als deel van een
aaneengesloten heidelandschap. Hiertoe dient in eerste instantie de met fosfaat aangerijkte bodem uit het
terrein verwijderd te worden. Concreet betekent dit dat in 9b (5,75ha) alle dijken en (schier-)eilanden en in 9f
en 9g (samen 12ha) de met fosfaat aangerijkte bodemlaag dienen afgegraven te worden. De dikte van de te
verwijderen aangerijkte bodemlaag varieert al naargelang het gebruikte criterium. Als het strengste criterium
(Olsen P < 20 mg P/kg) gebruikt wordt, dient in perceel 9f zo’n 20 à 30 cm afgegraven te worden, in perceel 9g
zo’n 40 cm. Het nagestreefde criterium is hierbij gebaseerd op de natuurlijke achtergrondwaarde (Hens e.a.,
2011). Indien uit bijkomend onderzoek naar ervaringen elders in Nederland en Vlaanderen blijkt dat er ook
goede resultaten zouden kunnen gehaald worden bij Olson P< 30 mg P/kg zal er gemiddeld zo’n 10cm minder
diep afgegraven moeten worden.
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A rato van gemiddeld 30cm diepte, komt men op een grondverzet van ruim 50.000 m3 voor de volledige zone
9b, 9f en 9g. Merk op dat de diepte van de fosfaataangerijkte bodem niet overeenkomt met de diepte van de
ploegzool en dat bijgevolg de richtlijnen van Brabers (2008) gecorrigeerd moeten worden.
Naast het afgraven van de voedselrijke toplaag worden in en om de landbouwenclave drainagegrachten
gedempt of verondiept (tot 0.5m onder maaiveld). Figuur 9.3 geeft hiervan een overzicht. De
uitvoeringsperiode is augustus-september.
Figuur 9.3: Situering zone met af te graven dijken en bodems (gearceerd) en te dempen grachten (blauw). De afloop van de
Ronde Put wordt verondiept (tot 0.5m onder maaiveld). Op de achtergrond het DHM.

De maaiveldverlaging, het dempen van greppels en drainagegrachten in en om de bestanden en in mindere
mate ook de ontbossingen in de omgeving impliceren een aanzienlijke vernatting van 9b, 9f en 9g.
Vanderhaeghe e.a. (2008) berekenden met een hydrologisch model een scenario voor het gezamenlijk effect
van het afgraven van de natriëntrijke bodems (40 cm ~ 28.2 TAW) en dijken, het dempen van grachten en het
verondiepen van de bovenloop van de Molse Nete. De berekening voorspelt in de wintermaanden peilen tot 25
à 50 cm boven maaiveld in het oostelijk deel van de af te graven zones, elders gaat het om peilen net boven of
onder het maaiveld (plasdras). Voor de zomermaanden voorspelt men overwegend peilen die niet verder
wegzakken dan 25 cm onder maaiveld; lokaal blijft permanent water staan. Merk op dat het verondiepen van
de bovenloop van de Molse Nete niet weerhouden is, alhoewel dit wel wenselijk is. Het effect van deze
maatregel op de hoger gelegen akkers is onvoldoende gekend.
Indien er geen rekening gehouden wordt met de nutriëntenlast voorspellen Vanderhaeghe e.a. (2008) onder de
actuele situatie volgende potentiële vegetaties: veldrusschraalland, blauwgrasland, natte heide met gewone
dopheide, vochtige struikheivegetatie en in de slenken veenmosrijke dopheide. Met de voorspellingsmodule
Duraveg kon een geohydrologisch potentieel vegetatiepatroon bepaald worden voor de situatie na de
uitvoering van de hierboven omscheven maatregelen (inclusief ontgronding). Dit geeft aan dat er vooral
potenties zijn voor veenmosrijke dopheidevegetaties, veldrusgrasland en stabiele, oligotrafente venvegetaties
(Vanderhaeghe e.a., 2008).
Na het afgraven wordt er verspreid over het terrein heidemaaisel van bestand 10f ingebracht.
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9.1.1.3. Drukbegrazing
A CHTERGROND & RICHTLIJNEN

Drukbegrazing is een vorm van begrazing waarbij een verruigde of vergraste vegetatie gedurende een korte
periode volledig kort wordt gegraasd. Deze begrazing wordt vaak meermaals per jaar herhaald en meerdere
jaren achtereen toegepast. Drukbegrazing met schapen kan worden uitgevoerd met een gehoede kudde en
binnen tijdelijke rasters. Drukbegrazing is een herstelmaatregel en geen regulier beheer. Indien goed
uitgevoerd is de maatregel succesvol bij de omvorming van volledig vergraste heiden en alsdusdanig een
alternatief voor plaggen. Zowel volledige vergrassing met bochtige smele als met pijpenstrootje blijkt te
herstellen. Drukbegrazing blijkt niet overal succesvol te zijn (Verbeek e.a., 2006). De oorzaak hiervan lijkt vooral
te liggen in de wijze van uitvoering. Belangrijke factoren voor het slagen van drukbegrazing als
herstelmaatregel zijn (Verbeek e.a., s.d.):
□ Seizoen waarin drukbegrazing wordt toegepast: met pijpenstrootje vergraste heide is begraasbaar in
de periode juni-augustus, terreinen met bochtige smele kunnen het hele jaar worden begraasd.
□ De intensiteit van de begrazing: de begrazing moet worden uitgevoerd met een intensiteit van 500 –
1500 graasdagen/ha per jaar, afhankelijk van de voedselrijkdom van het terrein en van de
parkeerweides (overnachtingplaatsen).
□ Frequentie van begrazing: in de meeste gevallen wordt een vergraste vegetatie 2-3 maal per jaar
begraasd.
□ Duur van de drukbegrazing: de drukbegrazing dient voortgezet te worden totdat de struikheide
kiemt en de dominantie van grassen duidelijk doorbroken is.
□ Vervolgbeheer: cruciaal voor het slagen van drukbegrazing is het continueren van de begrazing met
een lagere intensiteit, bij voorkeur in de zomerperiode.
□ Aanwezigheid van parkeerweides: de aanwezigheid van overnachtingsweides lijkt in een aantal
gevallen positief te zijn voor het herstel van de heide. Er zijn echter ook succesvolle herstelprojecten
met drukbegrazing uitgevoerd zonder dat er parkeerweides aanwezig waren.
T OEPASSING

Drukbegrazing als alternatieve heideherstelmaatregel voor plaggen is nog betrekkelijk experimenteel in
Vlaanderen. De voordelen zouden nochtans aanzienlijk kunnen zijn, vooral inzake structuurdiversiteit en de
(bodem-) fauna. Ook het financiële plaatje is aantrekkelijker dan plaggen. Er wordt geopteerd om de maatregel
toe te passen op ca. 1/3 van de oppervlakte van de terreinen die ontbost worden in het kader van heideherstel
in deelgebied Ronde Put. Dit komt neer op 6 à 8 ha. De meest natte en moeilijk toegankelijke terreinen worden
hierbij best ontweken. Concreet wordt er gekozen voor 5 à 6 plekken van ca. 1.5 ha verspreid over deelgebied
Ronde Put. In volledig vergraste vochtige heiden geeft drukbegrazing met runderen vaak goede resultaten, al
dan niet in combinatie met schapen die de vegetatie nadat de runderen gepasseerd zijn nog korter kunnen
afvreten (Jap Smits, 2011: mondeling mededeling). Indien er houtige opslag dient bestreden te worden, wordt
best gewerkt met schapen en geiten. Al naargelang de terreinomstandigheden zal bepaald worden welke
dieren er ingezet worden.
Op de locaties waar drukbegrazing wordt toegepast zal hier en daar heidemaaisel ingebracht worden. Na
evaluatie kan deze maatregelen al dan niet veralgemeend worden. Om de begrazing mogelijk te maken zal een
begrazingsraster geplaatst worden rond de heidekern in deelgebied Ronde Put. Het raster wordt opgebouwd
met gecertificeerde, hardhouten palen en is ca. 120 cm hoog.

9.1.1.4. Herstel historische vennen
Recent bodemonderzoek van Jan Laureys bracht de exacte ligging en de contouren van de historische vennen
Lange Linneput en Gemulput aan het licht. De bodem bestaat er uit zeer nat profielloos licht zandleem (Pfp). De
vennen of venige laagten zijn sterk vergraven door aanleg van talloze drainagegreppels en een centrale
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afwateringsgracht. Ze liggen temidden van dennenbossen op (zeer) natte tot vochtige zandbodems.
Doelstelling is deze vennen in de mate van het mogelijke te herstellen. Dit behelst het verwijderen van alle
struiken en bomen, inclusief stronken, plaggen en het dempen van de drainagegreppels en de centrale
ontwateringsgrachten (= herstel oorspronkelijk reliëf). Verwacht wordt dat vooral de gemeenschappen met
veenmos en snavelzegge het hier goed zullen doen. Op verscheidene plaatsen zijn er reeds fragmenten van
deze gemeenschap en venige heide aanwezig. Vanuit deze kernen komt de veenmosontwikkeling op gang en ze
worden maximaal gespaard tijdens het venherstel. Ter hoogte van deze relictkernen worden de greppels en de
centrale afwateringsgracht dus niet gedempt. De werken worden uitgevoerd in de periode augustusseptember.
Figuur 9.4: Situering te herstellen historische vennen Gemulput en Lange Linneput (Jan Laureys, 2010).

9.1.1.4. Verwijderen houtkant en bomenrij
Ter realisatie van een open, aaneengesloten heidelandschap ten noordwesten van de Ronde Put zullen de
lijnvormige structuren tussen de bestanden 9b, 9f en 9g worden verwijderd. Dit impliceert het vellen en
ontstronken van de bomenrij tussen 9g en 9f (zomereik en berk) en de houtkant tussen 9b en 9f (zwarte els).
De stronken worden verwijderd en de grond gelijk getrokken met de aangrenzende bestanden zodanig één
geheel ontstaat en de lijnvormige structuur volledig verdwijnt.
9.1.1.5. Heideherstel op verdroogde veenbodems
De aanpak voor heideherstel op verdroogde veenbodems langs de Ronde Put is onzeker. Er wordt een
meetcampagne opgezet en plagexperimenten uitgevoerd om na te gaan welke maatregelen de meeste kans op
slagen hebben (cfr. Vanderhaeghe e.a., 2010). Het opzetten van deze experimenten dient absoluut gepaard te
gaan met het drastisch inperken van de ganzenpopulatie die de actuele plagplekken gebruikt als latrine.
Afhankelijk van hun succes worden de herstelexperimenten al dan niet op grotere schaal toegepast in de
bestanden 10c, 10e, 10l en 10r.
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9.1.2. HERSTEL EN ONTWIKKELING MOERASLANDSCHAP
De praktische uitwerking van deze doelstelling is grotendeels gestoeld op de ervaringen die opgedaan zijn met
het ecologische herstel in het Vijvergebied Midden-Limburg, het grootste vijvergebied in België met een totale
wateroppervlakte van ca. 700 ha. De vijvers in beide gebieden vertonen nogal wat gelijkenissen, de vijvers in
deelgebied Watering werden trouwens jarenlang beheerd door viskwekers uit Zonhoven (fam. Bijnens). Ook de
doelen zijn gelijkaardig.
Figuur 9.5: Natuurstreefbeeld t.h.v. het moeraslandschap in deelgebieden Watering en Reties Goor
(Legende: zie Kaartenset in bijlage).

De herinrichting van de bestaande vijvers (ca. 19 ha) is een absolute prioriteit op korte termijn. De aanleg van
nieuwe vijvers op boslokaties is een tweede fase op (middel)lange termijn en met name afhankelijk van
bijkomende boscompensatiemogelijkheden na eventuele uitbreidingen van het VNR in de zuid- of westrand van
deelgebied Reties Goor. De uitbreiding van het vijvergebied is hier gelokaliseerd omdat er als dusdanig een
robuust aaneengesloten open moeras ontstaat en omdat de abiotische randvoorwaarden er wellicht geschikter
zijn dan op voormalige landbouwgronden met een hoge nutriëntenbelasting. Men blijft zo ook grotendeels
binnen het gebied met historisch door kanaalwater beïnvloede bodems.
In bestand 5b, een voormalige maïsakker, wordt op middellange termijn ook een vijver aangelegd en kan
ervaring opgedaan worden met de aanleg op voedselrijke locaties. De akker (5b) wordt de eerstkomende jaren
uitgemijnd. Indien de aanleg op voormalige landbouwgronden succesvol is, zal overwogen worden de
bestanden 1g en 1j niet te ontbossen maar de voorziene vijveruitbreiding in zuidelijke richting te realiseren. Op
lange termijn is de aanleg van vijvers in deelgebied Reties Goor gepland, in een strook die grenst aan het
kanaal. Hierbij zijn vooral het verwerven van aaneengesloten blokken, de mogelijkheden voor het aanleg van
tappen op het kanaal en de evaluatie van vijveraanleg (incl. uitmijning) op voormalige landbouwlocaties
determinerend. Om problemen met nutriënten te vermijden dient bij natuurherstel op betrekkelijk droge
locaties ook diepploegen (1m) in overweging genomen te worden. Op locaties met (tijdelijke) kwel is deze
techniek wellicht niet toepasbaar.
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9.1.2.1. Verwijderen houtige begroeiing op recent verboste dijken
De gestelde doelstellingen voor het herstel van de moerasvogelpopulaties (roerdomp, woudaap, bruine
kiekendief, …) impliceren het zoveel mogelijk open maken van het landschap in de kern van het gebied. De
dijken rond de vijvers in perceel 2 moeten daarom nagenoeg boomloos worden ingericht. Dit maakt het minder
interessant voor predatoren van de beoogde broedvogels, zorgt voor minder bladval en beschaduwing en
maakt een betere ontwikkeling van oevervegetaties mogelijk.
De oeverzones dienen in de mate van het mogelijke een zachthellend profiel te krijgen. Bij de herprofilering
moeten de stronken ondergewerkt worden in het dijklichaam of uitgefreesd te worden tot op het maaiveld. Dit
moet het mogelijk maken de dijken machinaal te maaien, met een veel efficiënter regulier beheer tot gevolg.
De wortels van bamboe worden best zo veel mogelijk uitgegraven en afgevoerd.
Figuur 9.6: Situering te verwijderen houtige begroeiing op dijken (in groen).

In totaal gaat het om 4950 lm dijken die vrij moeten gemaakt worden van houtige opslag. De werken worden
samen uitgevoerd met de herinrichting van de vijvers (na drooglegging).
9.1.2.2. Aanleg voorzuivering
De kwaliteit van het aangevoerde water bepaalt in welke mate er habitatdoelen (3150 & fragmenten van 3130)
kunnen gerealiseerd worden. De aanleg van een voorzuivering op het vijversysteem kan de
nutriëntenconcentraties in het aangevoerde water substantieel doen dalen. De voorzuivering wordt aangelegd
in de bestanden 2a en 2b. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook een deel van bestand 2c hiervoor ingericht
worden. De juiste omvang van de voorzuivering zal berekend worden a.h.v. de kwaliteit van het kanaalwater en
de zuiveringscapaciteit van natuurlijke waterzuiveringssystemen.
De voorzuivering bestaat uit zoveel mogelijk helofyten, open water is niet van belang. Dit impliceert o.a. het
afgraven van een eilandje in 2a, het graven van een verbinding tussen 2a en 2b, het herprofileren van een deel
van 2c en het inbrengen van wortelstokken van riet en lisdodde in de periode oktober-maart.
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9.1.2.3. Herinrichting structuur bestaande vijvers (ca. 19 ha)
De hoofdlijnen voor de herinrichting zijn (Berckmans, 2008; Tom Verschraegen, 2012: mond. Med.):
•

Verwijderen van alle sliblagen in de vijvers (tot op minerale bodem). Het slib dat mogelijk vervuild is,
kan best enige tijd indrogen (b.v. tijdelijke stockage op deel van bestand 5b) vooraleer over te gaan tot
afvoer.

•

Alle vijvers zouden afzonderlijk op- en afgelaten moeten kunnen worden. Er wordt zoveel mogelijk
gewerkt met monniken. Deze laten toe het waterpeil nauwkeurig te regelen. Ze worden t.h.v. de
afviskommen een eind in het water geplaatst en voorzien van een slot (vandalismebestendig).

•

Uitgraven van afviskommen; om de 3 à 5 jaar worden de vijvers droog gelegd en visvrij gemaakt. Bij
het aflaten van de vijvers komt het slib in belangrijke mate samen t.h.v. de afviskommen. Hier kan het
slib verwijderd worden.

•

Trekken van sleuven door de rietkraag in bestand 2c naar de afviskom. Dit maakt afvissen van de
vijvers mogelijk (momenteel blijft vis –vaak exoten- steken in de rietkraag). De compartimentering van
de rietkraag is ook positief voor moerasvogels (lange foerageerranden).

•

Afschuinen van de oevers tot een zwakhellend profiel.

•

Aanleg van (broed-) ‘eilanden’ op ruim 15m van vijverrand waarop rietwortelstokken worden
ingeplant. De grootte van de eilanden kan variëren van ca. 30 are tot 1,5 ha en meer. Voor
moerasvogels is de lengte van de rietkraag langsheen open water van groot belang. Hiermee wordt
rekening gehouden door veel mogelijk kronkels en inhammen te voorzien (‘mitochondriënstructuur”).

•

Afgraven van de eilandjes in bestand 2d (tot 30 cm onder waterpeil) en afschuinen oevers.

•

Plaatsen van fijnmazige (1 - 1.5 mm) filterzakken bij de oplaten van vijvers (tegen verspreiding van
exoten). Deze worden best geplaatst na de voorzuivering (2a en 2b) om regelmatige verstopping te
voorkomen.

•

In de fase na (her-) inrichting dient het waterpeil in de vijvers laag gehouden te worden. Zo krijgt het
riet de beste kans om grote oppervlakten te koloniseren (deponeren van rietrhizomen op de
eilanden). Het peil wordt vervolgens geleidelijk opgetrokken met het opgroeiende riet tot een hoogte
van ca. 30 à 40 cm boven het maaiveld (t.h.v. de ‘rieteilanden’). Rond de broedeilanden worden dient
gestreefd te worden naar een diepte van 60cm, verder van de broedeilanden weg –t.h.v. zones met
open water als streefdoel- naar 80 à 100 cm.

9.1.2.4. Ontbossingen in functie van aanleg nieuwe vijvers (19,19 ha)
In de deelgebieden Watering en Reties Goor wordt een ontbossing van 19,19 ha vooropgesteld. De
ontbossingen vormen een tweede fase in het herstel en de ontwikkeling van (matig) voedselrijke wateren en
rietmoerassen. Figuur 9.2 situeert de te ontbossen lokaties. Ontbossen houdt in dat alle bomen en struiken
verwijderd worden en de stronken uitgegraven of volledig uitgefreesd.
9.1.2.5. Aanleg nieuwe vijvers
Bij de aanleg van nieuwe vijvers worden dezelfde uitgangsprincipes gehanteerd als bij de structurele
herinrichting van de de bestaande vijvers. De vijvers worden aangelegd door materiaal van de percelen zelf op
dijken te zetten. Door een aantal vijvers achter elkaar te schakelen zal er wellicht een trofiegradiënt ontstaan,
zoals dit voorheen trouwens ook het geval was in de bestaande vijvers. Het water dat via de kanaaltap het
vijversysteem inkomt, gaat eerst door de voorzuivering met bezinking waarna een verdeelpunt het water apart
naar de 2 grote vijvers (2c en 2d) en het nieuwe vijversysteem leidt. Ook op perceel 5b wordt een nieuwe vijver
aangelegd. Dit perceel heeft een betrekkelijk grote oppervlakte en sluit onmiddellijk aan op het oude
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vijversysteem. Op deze locatie kan ook ervaring opgebouwd worden met de aanleg van een vijver op
voormalige landbouwgrond met een grote nutriëntenlast (voorheen maïsakker).
Figuur 9.7: Impressie van het te realiseren vijversysteem (zwart= voorzuivering; wit = monnik; blauwe bol = verdeelpunt).
De situering van constructies en de opdeling van de vijvers is indicatief.

9.1.2.6. Ontwikkeling natte ruigte (1.5 ha)
Een deel van bestand 1k wordt niet als vijver ingericht maar zal beheerd worden als ruigte (ca. 1.5 ha). Om dit
mogelijk te maken, dienen eerst alle bomen en struiken gekapt te worden, de stronken uitgefreesd en de
strooisellaag afgevoerd.
Deze actie wordt op korte termijn gerealiseerd en kadert in het open plekkenbeleid. Wanneer er in een later
stadium ontbossingen in het kader van de aanleg van nieuwe vijvers voorzien worden, moet de oppervlakte
van 1.5 ha op dat moment ook gecompenseerd worden.

9.1.3. BEBOSSINGEN (20.11 HA)
Figuur 9.2 geeft aan welke lokaties bebost zullen worden. Het gaat om de bestanden 6a, 8c, 9i, 11d, 11e, 11f en
11g, samen goed voor ruim 20ha. Deze oppervlakte komt ruwweg overeen met de oppervlakte bos dat zal
verdwijnen ten voordele van heideherstel in deelgebied Ronde Put, weliswaar exclusief de ontbossingen op
privéterrein (2.67 ha).
In bestand 9i zal de spontane bebossing zich mogen doorzetten. Elders wordt voor gefusioneerde bebossing
gekozen omdat dit op korte termijn zichtbare resultaten geeft en de grootschalige ontbossingen elders
maatschappelijk beter aanvaardbaar maakt. Bovendien kan spontane bosontwikkeling in graslanden op
voedselrijke bodem zeer lang uitblijven (15-20 jaar) omdat er geen bomen kunnen kiemen in de dichte
vegetatiemat die door de jaren heen verruigt en een dik pakket strooisel vormt (De Schrijver e.a., 2011).
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In het algemeen wordt gekozen voor een kunstmatige bebossing over 50% van de oppervlakte, de rest kan
spontaan verbossen. Hierbij wordt gestreefd voor brede interne randen en een mozaïek van open plekken met
aangeplante zones. De open plekken kunnen evolueren tot ruigte, struweel en bos. Een grote horizontale
structuur biedt een meerwaarde voor heel wat (niet al te gespecialiseerde) fauna (Vandekerkhove e.a., 2011).
De richtlijn van 50% moet niet in elk bestand gerealiseerd worden; in een aantal bestanden kan dit hoger
liggen, in andere lager. Grotere niet permanente open plekken kunnen voorzien worden in het zuidelijk deel
van bestand 8c (wellicht betrekkelijk snelle natuurlijke verbossing) en het noordelijk deel van 11d (langdurige,
zeer geleidelijke overgang naar open landschap). Om problemen met distels te minimaliseren wordt gekozen
om in bestand 6a minimaal 75% van de oppervlakte kunstmatig te bebossen.
Voor zover gekend grenzen er geen kernen of relicten met oud-bossoorten aan de te bebossen sites. Evenmin
zijn er belangwekkende habitats in de open sfeer aanwezig op de te bebossen lokaties.
Om de bosontwikkeling te stimuleren zal ca. 20% van de oppervlakte die voor spontane bosontwikkeling in
aanmerking komt, gefreesd worden. Dit is gunstig voor de vestiging van o.a. boswilg en berk. Er wordt niet
geopteerd om de spontane bebossing te sturen mits maaien of extensieve begrazing gezien dit een extra
beheerinspanning vraagt die wellicht niet opweegt tegen de baten.
De kunstmatige bebossing gebeurt met algemene, streekeigen soorten (zomereik, zwarte els, sporkehout,
wilde lijsterbes en trilpopulier) die in groepen worden aangeplant (1.5m op 1.5m).

9.1.4. HYDROLOGISCH HERSTEL MOERASBOS
Eind jaren 1990 werd bestand 2g kaalgekapt (eindkap grove den) en doortrokken met diepe grachten en dijken.
De situatie wordt in zijn oorspronkelijke toestand hersteld door de dijken af te graven en de grachten te
dempen.

9.2. OMVORMINGSBEHEER
Hier worden de veelal tijdelijke beheeringrepen opgelijst die voor een omvorming op korte tot middellange
termijn moeten zorgen. De lengte van de beheerperiode is variabel. In de meeste gevallen is ze echter beperkt
tot de eerste jaren van de planperiode. In een aantal gevallen kan meteen op het eindbeheer overgestapt
worden.

9.2.1. BOSOMVORMING
9.2.1.1. Homogeen naaldhout → zomereiken-berkenbos
De omvorming gebeurt door middel van progressieve dunningen in inheems naaldhout (grove den) en kaalkap
van uitheems naaldhout (spar).
De omvorming van homogene bestanden grove den wordt concreet ingevulgd door variabele en selectieve
hoogdunningen doorgevoerd met een omlooptijd van 8 jaar. De verhoogde lichtinval schept hierbij kansen voor
de spontane vestiging van streekeigen soorten waaronder wilde lijsterbes, sporkehout, zachte en ruwe berk en
zomereik. Grove den zal evenwel als standplaatsgeschikte, inheemse naaldhoutsoort deel blijven uitmaken van
het gevarieerde bosbeeld. Het gewenste streefdoel is een structuurrijk en biodivers bos met nagenoeg
uitsluitend inheemse soorten. Homogene bestanden grove den die worden omgevormd, beperken zich tot
perceel 12 (Wurft). Verspreid in het VNR groeien een aantal kleine bestanden fijnspar (1c, 1d en 10d). Deze
worden kaalgekapt waarna ze spontaan kunnen verbossen.
9.2.1.2. Populierenbestand → berken-elzenbos met zomereik
De bestanden 1f, 1g en 1h worden momenteel ingenomen door een aanplanting van cultuurpopulieren. In het
kader van de uitbreiding van het voedselrijke moeras (aanleg vijvers) zullen de bestanden 1g en 1h ontbost
worden (fase 2), bestand 1f wordt kaalgekapt waarna het geleidelijk aan spontaan zal verbossen.
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9.2.1.3. Bestrijding invasieve exoten
De belangrijkste invasieve exoten in het VNR zijn Amerikaanse vogelkers, witte els, Amerikaanse eik en
balsempopulier. Vooralsnog zijn de oppervlakten die ze innemen beperkt; witte els en balsempopulier net ten
oosten langs het kanaal in de percelen 8 en 9, Amerikaanse eik in bestand 4a, in 11h en in het noordelijk deel
van perceel 8 en 9 en Amerikaanse vogelkers her en der verspreid in bossen en houtkanten.
Deze invasieve exoten krijgen de hoogtste verwijderingsprioriteit en dienen binnen de planperiode zo goed
mogelijk uit het VNR verwijderd te worden. Het volledige domein moet systematisch doorlopen worden. De
gevolgde werkwijze hierbij is de hak- en spuitmethode. Grote exemplaren in de struiklaag worden gekapt en
krijgen nadien een stobbebehandeling met glyfosaat. Kleine exemplaren worden ofwel handmatig uitgetrokken
of mechanisch verwijderd met een stobbebehandeling. Indien ze zeer abundant voorkomen kunnen de kleinere
exemplaren ook een bladbehandeling krijgen met glyfosaat. Nazorg is nodig.
Voor de bestrijding van witte els zal eerst ervaring opgebouwd worden in bestand 9e waar ook de
balsempopulier aangepakt wordt. Na evaluatie zal blijken of de bestrijding op langere termijn ook naar de
overige locaties met witte els wordt uitgebreid.
Bestand 11h wordt nagenoeg volledig ingenomen door Amerikaanse eik. Daar de eiken zich hier niet uitzaaien
in aangrenzende bossen en de bomen al een respectabele leeftijd hebben, wordt hier niet geopteerd voor een
actieve bestrijding zolang er in de aangrenzende private percelen ook geen bestrijding plaats vindt.
Zolang tamme kastanje en Amerikaans krentenboompje zich slechts in beperkte mate verjongen, wordt geen
aandacht geschonken aan de verwijdering van deze soorten.

9.2.2. BOSRANDBEHEER
In principe wordt langs elk open terrein gestreefd naar een geleidelijke overgang naar bos. Vrij open (loof-)
bossen en bosranden met een afwisseling van licht en schaduw vormen de habitat van een groot aantal
soorten. De aanwezigheid van voldoende nectarbronnen zoals bramen en sporkehout op deze lichtrijke
plekken binnen een bosomgeving zijn essentieel (GORISSEN & VANREUSEL, 2002).
Vooral de op het zuiden georiënteerde bosranden langs open terrreinen krijgen brede, golvende bosranden
met mantel- en zoomvegetaties. De breedte varieert al golvend tussen 5 à 35 m. Figuur 9.8 situeert de
bosranden waar deze breedten gerealiseerd moeten worden. Elders kunnen grenzend aan open plekken
minder brede (max. 5 à 10m) bosranden gecreëerd worden. Voor de ontwikkeling en instandhouding wordt
voorzien in periodieke 4 tot 8-jaarlijkse kapbeurten waarna de spontane ontwikkeling wordt afgewacht. Hierbij
worden de reeksen uit de kapregeling gevolgd. Op termijn kan opslag van onder meer zomereik, berk,
sporkehout, wilde lijsterbes, zwarte els en wilgen in de bosranden als hakhoutelement worden beheerd.
De bosranden worden aangelegd op het moment van de grootschalige inrichtingsmaatregelen in de
aangrenzende percelen. In afwachting van de ontbossingen in functie van vijveraanleg zal er ook een brede
bosrand aangelegd worden in de oostrand van de bestanden 1i, 1j, 1k en 1l.

9.2.3. CREËREN OPEN PLEKKEN IN BOS (<3HA)
In deelgebied Wurft wordt een open plek gecreëerd van net geen 3ha. Hierdoor kunnen een aantal kleine
heiderelicten onderling verbonden worden. Concreet komt deze actie neer op een kaalkap van grove den en
het verwijderen van opslag van grove den en berk in de struiklaag. Plaggen is hier niet wenselijk gezien de vrij
hoge bedekkingen blauwe bosbes en struikheide.
In afwachting van de ontbossingen voor de aanleg van nieuwe vijvers in deelgebied Watering wordt in bestand
1k een open plek gecreëerd van 2.4 ha voor ruigteontwikkeling (cfr. 9.1.2.5.).
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9.2.4. OPEN KAPPEN GAGELSTRUWEEL
De gagelstruwelen worden periodiek doorlopen waarbij nagenoeg alle houtige opslag wordt gekapt. Lokaal kan
een bolvormige wilg, een kleine bomengroep of een alleenstaande boom behouden blijven teneinde de
structuurdiversiteit te verhogen. De gagelstruwelen situeren zich in de bestanden 8f, 9a, 9m en verspreid in
perceel 10.
Figuur 9.8: Situering van de belangrijkste bosranden.

9.2.5. PLAGGEN/CHOPPEREN
Deze maatregelen kunnen kleinschalig (individuele plekken < 10 are) toegepast worden op sterk vergraste
lokaties in heiden en verruigde oeverzones van vennen, in het bijzonder in perceel 10, 12 en bestand 13a.
In grasland 10n (oostelijk deel) kan plaggen zinvol zijn om heischrale vegetaties kansen te geven. Dit gebeurt in
eerste instantie op experimentele basis –grootteorde van enkele aren- vooraleer er grotere oppervlakten
aangepakt worden.

9.2.6. ONTWIKKELINGSBEHEER NA ONTGRONDING EN PLAGGEN/CHOPPEREN
Na de grootschalige plag- en ontgrondingswerken in functie van heideherstel is een adequaat
opvolgingsbeheer noodzakelijk.
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Drukbegrazing
Drukbegrazing moet ervoor zorgen dat het terrein niet vergrast of verbost. Bij drukbegrazing wordt de
vegetatie twee of driemaal in het vegetatieseizoen (mei-september) in een korte periode afgegeten. Indien er
zich veel houtige opslag (berk, wilg, grove den, …) vestigt, gebeurt de drukbegrazing het best met een voor het
terrein aangepast schapen- en/of geitenras. Deze maatregel moet lang genoeg volgehouden worden (uitputten
houtige opslag en concurrentiekrachtige grassen).
(Klepel)maaien
De mogelijk wordt open gelaten om daar waar mogelijk houtige opslag en bramen te klepelen.

9.2.7. GRASLANDBEHEER & VERSCHRALING
De meerderheid van de graslandvegetaties ontwikkelt zich op voedselrijke bodems met een aanzienlijke
fosfaatbelasting. Om praktische en financiële motieven is een verschraling van deze bodems op korte tot
middellange termijn niet haalbaar. Dit zou immers ontgrondingen impliceren. Het inschatten van de exacte
potenties onder een regulier verschralingsbeheer (maaien) is niet eenvoudig. Daarom wordt de lat niet te hoog
gelegd en zijn de natuurdoelen betrekkelijk algemeen geformuleerd. Op de meeste lokaties zullen de romp- en
derivaatgemeenschappen van soortenrijke natte cultuurgraslanden nog jaren stand houden. Het is te
verwachten dat bloemrijkere en schralere vormen terrein zullen winnen bij een aangehouden maaibeheer.
Teneinde verschraling een reële kans te geven, dienen de maaidata in het voorjaar vervroegd te worden. Bij
dominantie van (vrij) productieve grassoorten zoals gestreepte witbol is het van belang om een aantal jaren
eind mei, uiterlijk de eerste week van juni, te maaien (Bax & Schippers, 1997; Demolder, 2008).
Figuur 9.9: Overzicht graslandbeheer tijdens eerste jaren van planperiode (‘vervroegd’ = eind mei, begin juni).

Concreet wordt geopteerd om alle natte percelen die gevoelig zijn voor vertrappeling van de zode door vee
niet meer te begrazen (4c, 4d, 4g, 5a , 9n-west, 10n, 11a en 11c). Ze worden enkel nog maar gemaaid, dit
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tweemaal per jaar. De ondiepe greppels die in deze percelen liggen, dienen terug beter onderhouden te
worden om vorming van regenwaterlenzen te vermijden. Dit alles zou de ontwikkeling van pitrus min of meer
onder controle moeten houden. Massale ontwikkeling van pitrus hoeft trouwens niet overal als problematisch
beschouwd te worden. Enkele ruige hoeken met pitrusdominantie hebben ontegensprekelijk een faunistische
waarde. Het is wel de ambitie de graslanden beheerbaar te houden (lees: berijdbaar) en te sterke verruiging en
geleidelijke verbossing tegen te gaan.
De mogelijkheid tot nabegrazing in een latere fase wordt niet uitgesloten en zal geval per geval geëvalueerd
worden.
Alle andere percelen die tijdens de zomermaanden een stabiele, niet specifiek natte bodem hebben (4f, 4g, 5a,
7e, 7g, 7i, 7j & 7n), worden éénmaal per jaar gemaaid gevolgd door nabegrazing tot uiterlijk eind september.
Bij het maaien worden enkele stroken gespaard die in een volgende maaibeurt kunnen gemaaid worden.
Hierdoor ontstaan er tijdelijke refugia voor heel wat organismen.

9.3. EINDBEHEER
Hiermee wordt het beheer bedoeld dat gevoerd wordt na de omvorming, m.a.w. de methode om het bereikte
natuurtype op langere termijn te behouden of eventueel nog te verbeteren.

9.3.1. BOSSEN
Na het initiële omvormingsbeheer kunnen de bossen opgedeeld worden in 3 types die een aparte benadering
vragen:
■ Jonge bebossingen op landbouwgronden
In deze jonge bestanden zijn gedurende de planperiode geen maatregelen gepland. Deze kunnen spontaan
evolueren. Na de planperiode zal geëvalueerd worden of het zinvol is om een eerste zuivering door te voeren.
■ Vochtige tot natte bossen
Buiten het vellen van gevaarlijke bomen nabij rasters en toegankelijke paden worden hier geen maatregelen
uitgevoerd. Facultatief kan kleinschalig brandhout (hakhout) gekapt worden op bereikbare plaatsen voor het
creëren van kleine, niet permanente, open plekken. Over de grootste oppervlakte (>85%) bestaat het beheer
uit bewust niets doen.
■ Dennenbossen in omvorming
De grove dennenbossen in de noordrand van deelgebied Ronde Put en in deelgebied Wurft worden verder
geleidelijk omgevormd door variabele en selectieve dunningen. De omlooptijd is 8 jaar. De omvorming naar
een zomereiken-berkenbos kan op deze locaties deels gecombineerd worden met het streven naar een hoog
volume aan kwaliteitshout. Grove den zal immers –vooral in deelgebied Wurft- nog de volledige planperiode in
belangrijke mate het bosbeeld bepalen. De selectiecriteria die gehanteerd worden bij de dunningen zijn de
volgende:
•

De toekomstbomen moeten van goede kwaliteit zijn (liefst zo recht mogelijk en met een zekere takvrije
stamlengte) en een dominante of co-dominante positie hebben. De bomen moeten gezond zijn, geen
afwijkingen hebben op de centrale as beneden de 8 m en geen belangrijke fouten op de stam. Een fijne
betakking is een pluspunt en de boom moet een evenwichtige en voldoende diepe kroon hebben.

•

Voorrang voor inheemse soorten en loofhoutsoorten (vnl. berk en zomereik), ook al is de kwaliteit van de
boom minder.

•

Voor de bescherming van natuurwaarden kunnen oude bomen met holtes en lage takken toch
geselecteerd worden als toekomstboom, ook al gaat dit ten koste van exemplaren met een betere
kwaliteit.
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De omlooptijd voor de naaldhoutbestanden is 8 jaar waarbij sterk wordt ingespeeld op verschillen in
standplaats en bezetting door de dunning te variëren per groep of bestand. Op bepaalde locaties in het bos
zullen de dunningen daardoor sterker zijn dan in andere delen. Er wordt een menging van grove den, zomereik
en berk vooropgesteld, de menging kan naargelang de plaats eerder stamsgewijs of groepsgewijs zijn. In
tegenstelling tot de huidige situatie, waar grove den in het overgrote deel van de bestanden tot meer dan 90 %
van het grondvlak bezet, wordt binnen de planperiode gestreefd naar een situatie waarbij zomereik en ruwe
berk samen minstens 30 % van het grondvlak uitmaken.
Op lange termijn is een evenwichtige menging grove den – zomereik - berk waarbij zomereik de
hoofdboomsoort wordt, de doelstelling. Vernoemde soorten kunnen ondermeer begeleid worden door
ratelpopulier, wilde lijsterbes en sporkehout. In de bosdelen waar het loofhout al dominant aanwezig en een
verdere ontwikkeling de beheerdoelstelling is, blijven zomereik en berk de hoofdboomsoorten.

9.3.2. STRUWELEN
In de gagelstruwelen wordt cyclisch boomopslag verwijderd (om de 6 jaar). In deelgebied Watering worden de
wilgenstruwelen die grenzen aan de vijvers ook cyclisch doorlopen om boomopslag af te zetten.

9.3.3. BOSRANDEN
Voor de ontwikkeling en instandhouding wordt voorzien in (4 tot) 8-jaarlijkse kapbeurten over een breedte van
max. 15 à 20 m waarna de spontane ontwikkeling wordt afgewacht. Hierbij worden de reeksen uit de
kapregeling gevolgd.

9.3.4. GRASLANDEN & BERMEN
Alle percelen die tijdens de zomermaanden een stabiele, niet specifiek natte bodem hebben (4f, 4g, 5a, 7e, 7g,
7i, 7j & 7n), worden éénmaal per jaar gemaaid omstreeks half juni gevolgd door nabegrazing tot uiterlijk eind
september.
De overige graslanden tweemaal per jaar gemaaid. In de omvormingsfase zal de eerste maaisnede eind mei,
uiterlijk de eerste week van juni moeten plaatsvinden. Deze fase zal wellicht ruim 5 jaar moeten aangehouden
worden (4c, 4d, 7l, 10m, 10n, 10o, 11a, 11b en 11c). Wanneer er geen dominante grassoorten meer optreden
en er zich meer en meer kruiden in de vegetatie mengen dient de maaidatum van de eerste maaisnede verlaat
te worden. In het geval van een bloemrijk grasland gaat het om de periode van half juni tot half juli (Bax &
Schippers, 1997). In dit stadium zullen er brede stroken of zones (ca. 15% van de oppervlakte) enkele jaren niet
gemaaid worden. In deze zones met een cyclisch maaibeheer kunnen zich dan wat ruigere vegetaties
ontwikkelen. Verder is nabegrazing niet uitgesloten maar dit zal geval per geval geëvalueerd worden
(verschraling ingezet? Stabiliteit bodem? Etc.).
De ondiepe greppels die in de percelen liggen, worden regelmatig onderhouden. Geen enkel grasland wordt
bemest. Bekalking van grasland kan enkel op experimentele basis waarbij proeflocaties deels worden bekalkt
en de resultaten goed opgevolgd.

9.3.5. RUIGTEN
Alle ruigten worden cyclisch en gefaseerd gemaaid. De moerasspirearuigte in deelgebied Watering krijgt een
cyclus van 3 jaar waarbij elk jaar 1/3 wordt gemaaid.
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9.3.6. BERMEN
De bermen van de dijken in de vijverzone worden in de beginfase minimaal éénmaal per jaar gemaaid. De
hoofddoelstelling is dat de bermen goed machinaal beheerbaar blijven en dat er geen verbossing optreedt.
Specifiek botanische doelen worden er niet gesteld. De maaiwerken gebeuren buiten het broedseizoen. Indien
er zich niet veel verjonging van bomen en struiken vestigt zal over ruim de helft van de oppervlakte
overschakeld worden op een cyclisch en gefaseerd maaibeheer (cyclus van ca. 3 jaar).

9.3.7. RIETLANDEN EN OEVERZONES VOEDSELRIJKE VIJVERS
De maaicyclus is afhankelijk van het verruigingsstadium. Maaien is doorgaans pas noodzakelijk wanneer er zich
boomopslag vestigt en het rietland goed begaanbaar wordt. In deze optiek moeten de rietkragen in bestand 2c
en 2e prioritair aangepakt worden, al is ook hier een cyclisch beheer aangewezen. In bestand 2c wordt een
cyclus van 10 jaar aangehouden waarbij elk jaar 1/10 van de oppervlakte gemaaid wordt, in bestand 2e kiezen
we een cyclus van 5 jaar.
De oeverzones worden cyclisch en gefaseerd gemaaid waarbij de mate van verruiging en verbossing bepalend
is voor de maaifrequentie. Een cyclus bestaat wellicht uit 2 à 3 jaar.
Een efficiënte manier om verruigde, gedegradeerde rietvegetaties te beheren is wintermaaien (decemberfebruari) met grondige strooiselverwijdering. Bij sterke verruiging kan vroeger gemaaid worden (herfst).
Lokaal laat met best enkele boomgroepjes of alleenstaande bomen uitgroeien als soortgerichte maatregel voor
o.a. blauwborst, woudaap, libellen, … .

9.3.8. DROGE TOT NATTE HEIDE OP MINERALE BODEM
Voor de instandhouding en de verdere ontwikkeling van de heidevegetaties in de deelgebieden Ronde Put en
Wurft wordt geopteerd voor een extensieve onderhoudsbegrazing tijdens het vegetatieseizoen. De
mogelijkheid wordt open gelaten om lokaal ook een intensievere begrazing in te zetten indien er zich
problemen voordoen met vergrassing of verbossing. Over het grootste deel van de oppervlakte zal de
begrazingsperiode zich situeren tussen half mei en half september, dit om gericht op pijpenstrootje te grazen.
Hier en daar kan het nodig zijn om buiten deze periode te begrazen; op locaties met bochtige smele of met
verjonging van grove den.
In deelgebied Ronde Put wordt bij het eindbeheer gekozen voor runderen. Al naargelang de noodwendigheden
kan deze begrazing aangevuld worden met schapen (al dan niet gehoed of in verplaatsbare rasters). In de
Wurft wordt gekozen voor schapen.
Verder bestaat het eindbeheer uit het verwijderen van houtige opslag –al worden er verspreid best enkele
kleine boomgroepjes of alleenstaande bomen of struiken gespaard- en kan kleinschalig ook gemaaid, geplagd
en gechopperd worden.

9.3.9. VENIGE HEIDE
Actueel wordt ruim 1 ha natte heide cyclisch gemaaid. Dit gaf tot op heden uitstekende resultaten. Deze
maatregel is arbeidsintensief maar verdient in de mate van het mogelijke uitbreiding op kansvolle locaties.
Prioritair gebeurt dit op natte, venige plaatsen.
Figuur 9.10 localiseert de kansvolle locaties waar prioritair inspanningen zullen geleverd worden. Het is niet de
bedoeling dat de volledige oppervlakte rigoureus gemaaid wordt en een deel van de structuurrijkdom
behouden blijft.
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Figuur 9.10: De venige heide die actueel cyclisch gemaaid wordt, is lila omcirkeld. Rood omcirkeld zijn de zones die prioritair
zijn bij uitbreiding van de maaiwerken.

9.3.10. OEVERZONES (MATIG) VOEDSELARME VENNEN EN PLASSEN
Een aanzienlijk deel van deze oeverzones valt binnen begrazingsblokken (extensieve seizoensbegrazing) of
binnen het blok met gemaaide venige heide. Hier is normaliter geen aanvullend beheer nodig. Voor de zones
met verdroogde venige bodems moeten bijkomend onderzoek en (plag-) experimenten uitwijzen welke
maatregelen het meest geschikt zijn.
In de westelijke en noordelijke oeverzones van de Ronde Put zal gefaseerd en kleinschalig geplagd worden en
het oevertalud afgeschuind. Op enkele alleenstaande bomen of struiken na worden de oeverzones volledig
open gehouden door regelmatige kappingen.
De oeverzones van de historische Lange linneput en de Gemulput liggen binnen een begrazingsblok voor
extensieve seizoensbegrazing. De zones met veenmosontwikkeling worden volledig uitgerasterd. In deze zones
volstaat het regelmatig kappen van houtige opslag. Bij te sterke vertrappeling kunnen ook elders oeverzones
uitgerasterd worden (b.v. de kleine vennetjes in deelgebied Wurft).
In het ijle rietland in het westen van bestand 10f beperkt het beheer zich eveneens tot het regelmatig
verwijderen van houtige opslag. Indien de middelen voorhanden zijn, kan hier ook cyclisch gemaaid worden
(zones met wateraardbei, draadzegge, …).
Er wordt naar gestreefd om op oligo- tot mesotrofe oevers van poelen en slenken ca. 1/3 van de oppervlakte
kortgrazig of pionierend te houden.
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9.3.11. HYDROLOGISCH BEHEER
9.3.11.1. Voedselrijk moerasgebied
Het beheer is gericht op de ontwikkeling van monotone rietvegetaties, het geschikte broedhabitat van
roerdomp. Hoge, stevige en dense rietkragen ontwikkelen zich best bij een hoog waterpeil, ca. 30 à 40 cm
boven maaiveld t.h.v. de ‘rieteilanden’. Een lichte seizoenale schommeling (vanaf 15/8) met een lager peil (10 à
20 cm) in de zomermaanden is aangewezen. Het belangrijkste is dat het rietland het grootste deel van het jaar
onder water staat. Het wateren van (een deel van) de nieuwe vijvers kan half juni gestopt worden om de
ontwikkeling van zeldzame pioniervegetaties kansen te bieden.
Het is niet de bedoeling constant kanaalwater door het systeem te jagen. Wanneer de vijvers het gewenste peil
halen, dient het wateren gestopt te worden. Dit om aanvoer van nutriënten te beperken.
Er wordt een rotatiesysteem van drooglegging nageleefd waarbij cyclisch vijvers worden drooggelegd. Dit
bevordert de mineralisatie van slib, de ontwikkeling van specifieke pioniersvegetaties (deels elementen van
habitat 3130), geeft mogelijkheden voor het afvissen van exoten en is positief voor de biodiversiteit aan
libellen, waterkevers en waterwantsen (Van de Meuter, 2008). Om tot een cyclus van 3 à 5 jaar te komen,
worden er elk jaar 2 à 3 vijvers drooggelegd en visvrij gemaakt. Bij het aflaten van de vijvers komt het slib in
belangrijke mate samen t.h.v. de afviskommen. Zo kan een grote hoeveelheid slib eenvoudig verwijderd
worden.
9.3.11.2. Heidekern en omgeving
Vanderhaeghe e.a. (2010) stellen dat het in en om de actuele heidekern aangewezen is een constant
oppervlaktewaterpeil (stuw-) aan te houden om de grondwaterfluctuaties te beperken. Hoger opstuwen wordt
afgeraden om verlies van goed ontwikkelde natte heide te voorkomen.
De greppels en grachten in de (moeras-) bossen die grenzen aan de heidekern mogen verder verlanden. Deze
in de graslanden ten zuidwesten van de Ronde Put dienen onderhouden te worden (cyclisch ruimen).

9.3.12. VISSTANDBEHEER
De (her-)aanleg en (her-)inrichting van de vijvers in deelgebied Watering zijn geënt op de randvoorwaarden die
de doelsoorten roerdomp, woudaap, … stellen aan hun broedomgeving. Hierbij is het voedselaanbod van
uitermate belang, in het bijzonder het aanbod van jonge kweekvis. Vooral witvis en met name rietvoorn is een
belangrijke prooisoort. Verder is er de noodzaak van helder water; bodemwoelende vissen (karper & brasem)
die het water vertroebelen dienen afgevangen te worden. Men kan hier dus niet zonder een actief
visstandbeheer. Naast het afvissen van bodemwoelende soorten impliceert dit bepotingen met witvis (vnl.
rietvoorn) aan dichtheden van 55 kg/ha en bepotingen met roofvis (snoek, …) om de populatie van brasem en
karper in te perken. De bepoting zal wellicht om de 3 jaar herhaald moeten worden. Ervaringen in het
Middenlimburgs vijvergebied wijzen uit dat na 3 jaar ca. 30% van de totale biomassa terug bestaat uit exoten.
Deze vormen geen geschikt voedsel voor de doelsoorten.
Om de diversiteit aan amfibieën en specifieke ongewervelden kansen te geven, wordt er getracht enkele
kleinere vijvers visloos te houden.

9.3.13. SOORTGERICHTE MAATREGELEN
Er is principieel niet geopteerd voor een specifiek soortgericht beheer. Er is gekozen voor een beheer dat
gericht is op het scheppen van randvoorwaarden voor een reeks van soorten met min of meer
overeenkomstige habitateisen (integraal systeembeheer). Een bezwaar tegen het louter biodiversiteitsdenken
is dat wordt voorbijgegaan aan een belangrijk verschil tussen landbouw en natuurbeheer, namelijk dat we bij
natuurbeheer niet alleen zijn geïnteresseerd in de productie van soorten of natuurdoeltypen, maar ook in het
instandhouden van de processen die aan de waargenomen patronen ten grondslag liggen. Dat betekent dat bij
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beheerplanning niet alleen mag worden uitgegaan van diversiteitsdoelstellingen, maar dat juist ook
natuurlijkheidsdoelstellingen hierbij moeten worden betrokken. 5 Hierdoor beperken we onze aandacht in dit
kader tot enkele soorten die mogelijk onvoldoende kansen krijgen bij de opgelijste maatregelen en die
doorgaan als zeldzame ‘vlaggenschepen’, soorten die niet alleen zeldzaam zijn maar ook specifiek voor een
bepaald habitat en kenmerkend voor het gebied.
Hoogveenglanslibel: uitgraven veenputjes
In de venige heide langs de oostkant van de Ronde Put worden ondiepe (ca. één spade diep) putjes gegraven.
De putjes worden best klein gehouden; enkele vierkante meters groot. Na verlanding met veenmossen kunnen
deze putjes ontwikkelen tot een geschikt voortplantingshabitat voor hoogveenglanslibel. Deze soort is strikt
gebonden aan veenmosvegetaties. In het Noordwest-Europese laagland lijkt de hoogveenglanslibel zijn
optimum te hebben in gebieden waar hoogveentjes worden afgewisseld met drogere plekken waar boomgroei
mogelijk is. De binding met naaldbomen als rust- en jachtgebied van de imago’s is groot. Verder is een rijke
mozaïek aan slenken en bulten van belang. In een dergelijke gevarieerde omgeving kunnen vrouwtjes geschikte
eiafzetlocaties vinden waarbij ze gebruik maken van de allerkleinste watergevulde en vochtige depressies met
veenmos die voorhanden zijn.
Voor de hoogveenglanslibel moeten de putjes permanent waterhoudend zijn. Korte periodes van droogval zijn
voor de larven van de hoogveenglanslibel overbrugbaar, maar langdurige droogval maakt de veenputjes
ongeschikt. Anderzijds zijn veenputjes waar teveel water in staat ook ongeschikt. Zodra in de veenputjes open
water de overhand krijgt, dan kunnen zich andere libellen vestigen en vrijwel alle andere libellensoorten zijn
per definitie concurrentiekrachtiger in directe competitie met de hoogveenglanslibel (Groenendijk &
Bouwman, 2006).
Heikikker: geïsoleerde plassen
Bij de uitbreiding van de heidekern op de voormalige landbouwgronden (9b, 9f en 9g) worden kleine (max.
enkele aren) laagten en slenken uitgegraven (0.5-1m diep). Ook in de bestanden 11a, 11c en 10n worden
bijkomend enkele laagten/poelen gecreëerd. Belangrijk hierbij is dat de laagten onderling niet verbonden
worden via greppels of grachten zodanig dat kolonisatie van vissen beperkt blijft.
Roerdomp & co: extra fourageermogelijkheden
Het beheer van de graslanden in deelgebied Reties goor staat deels in functie van de roerdomppopulatie.
Roerdomp wisselt zijn menu graag af met muizen; deze zoeken ze in extensieve graslanden rondom hun
broedgebied. Ook ondiepe sloten en poelen zijn ideaal als foerageerplaats; in de graslanden 4d, 5a, 7a en 7e
worden daarom enkele slenken en poelen aangelegd.
De poelen zijn maximaal 5 aren groot, de slenken maximaal 25 aren. De diepte varieert tussen 1 en 2 m onder
maaiveld.

BAL e.a. (1995) maken onderscheid tussen nagenoeg natuurlijke eenheden, begeleid natuurlijke eenheden, halfnatuurlijke eenheden en
multifunctionele eenheden. In het geval van nagenoeg natuurlijke eenheden en begeleid natuurlijke eenheden spreekt men over naar
Vlaamse normen erg grote gebieden, respectievelijk minimaal enkele duizenden en 500 ha. Kleinschalig bevorderen van specifieke
successiestadia en de daarvan afhankelijke doelsoorten staan centraal in de halfnatuurlijke eenheden. Dit leidt tot een landschapspatroon
dat tot op perceelniveau door de mens wordt bepaald. Inrichting en beheer worden afgestemd op de gemeenschappelijke eisen van de
doelsoorten.
5
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Figuur 9.11: Indicatieve ligging van aan te leggen poelen en slenken.

9.3.14. HERSTEL & HERINTRODUCTIE
Een aantal soorten waarvan de populatie de laatste decennia sterk afnam of helemaal verdween in het VNR
hebben een gering dispersievermogen. Een gekende voorbeeld is het gentiaanblauwtje. Voor vele soorten is
een hervestiging op een natuurlijke manier niet erg realistisch. Geschikte corridors naar andere gebieden met
bronpopulaties zijn er immers niet of nauwelijks en de afstanden tot de restpopulaties in de regio zijn te groot.
Een ander probleem vormen de kortlevende zaden van verscheidene zeldzame doelsoorten (bv.
heidekartelblad, kleine ratelaar, kleine veenbes, …).
Na uitvoering van de grootschalige natuurherstelmaatregelen en het omvormingsbeheer van graslanden e.d.
zal grondig onderzocht worden welke soorten eventueel voor herintroductie in aanmerking komen (heikikker,
…). Concrete acties moeten kaderen in een soortbeschermingsplan.
Eenmaal een bepaalde populatie zich terug hersteld heeft, kan ze eventueel dienen als bronpopulatie voor
andere geschikte locaties binnen het VNR.

9.3.15. JACHT EN WILDBEHEER
Op basis van een nota met een reeks criteria om de opportuniteit van een jachtverpachting in domeinbossen
na te gaan, is beslist geen jacht toe te staan in het VNR Ronde Put en omgeving. Evenmin wordt er geopteerd
om licentiejacht uit te oefenen. Bestrijding is wel aan de orde, onder meer omdat een aanzienlijke populatie
verwilderde grauwe ganzen een nefaste invloed heeft op de oligo- en mesotrofe vennen in deelgebied Ronde
Put.
Bij de argumentatie om geen jacht toe te laten wegen ecologische criteria zeer zwaar door in de eindbeslissing;
in dit VNR wordt volop gekozen voor de ecologische waarden en de ontwikkeling van de optimale ecologische
streefbeelden. Een aantal erg kwetsbare soorten die met uitsterven bedreigd zijn, maken deel uit van die
streefbeelden en worden nu reeds in de winter en sporadisch buiten de winter waargenomen in het gebied.
Het gaat in eerste instantie om roerdomp en woudaap die over een ruime oppervlakte in het gebied kunnen
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voedsel zoeken. Ook andere kwetsbare soorten komen verspreid in het gebied voor, zoals onder meer de
volgende grondbroeders: nachtzwaluw, boomleeuwerik en boompieper. Op zich zijn dit geen soorten die
jachtverpachting uitsluiten over een heel deelgebied, maar de basisargumentatie is dat voor heel dit
deelgebied zwaar op de ecologische functie wordt ingezet. Die ecologische functie is ook zeer sterk bepalend
voor de beheerkeuzes en voor de recreatieve inrichting van het gebied. Die recreatie wordt bewust laag
gehouden om van dit VNR een rustzone te maken. Andere criteriagroepen zoals de recreatiedruk, het historisch
perspectief, … sluiten zeker geen verpachting van de jacht uit, maar de wenselijkheid om de jacht te
verpachten vanuit die andere criteria is doorgaans ook niet bijzonder hoog. Ree is wel in behoorlijk hoge
dichtheden aanwezig in het gebied maar er is op zich geen sterk motivatie om de soort te bejagen en de
populatie te reguleren. Er kan wel gesteld worden, dat een licentiejacht op deze soort in het bosrijkere
noordelijk deel van De Ronde Put in principe mogelijk zou zijn en het minst van al conflicteert met die
ecologische doelen. Toch wordt er geopteerd om noch de jacht te verpachten, noch een licentiejacht in te
stellen. Dit kadert het best in de heel hoge ecologische doelstellingen en de keuze om dit gebied als een
rustzone te beheren en heel recreatieluw te houden. Op vlak van populatiebeheer en goed nabuurschap, zijn er
ook niet onmiddellijke sterke argumenten die wel voor jacht in een deel van de Roden Put pleiten.
De jacht op grauwe gans is geopend van 15 augustus tot en met 30 september. Buiten deze periode is
bestrijding mogelijk omwille van redenen van natuurbeheer. Volgens het Jachtvoorwaardenbesluit (art. 22) kan
dit als volgt: "De Jachtrechthouders of medejachtrechthouders, de grondeigenaars, de grondgebruikers
en de door de jachtrechthouders aangestelde bijzondere veldwachters mogen, ten behoeve van het
natuurbeheer en na schriftelijke melding aan het agentschap, eieren van de Canadese gans en de grauwe
gans schudden, rapen of vernielen. De personen, vermeld in het eerste lid, mogen, na schriftelijke
melding aan het agentschap, de grauwe gans en de Canadese gans ten behoeve van het natuurbeheer
doden of laten doden. Toegestane jachtmiddelen:
•
•

vuurwapens: door personen die in het bezit zijn van een geldig jachtverlof;
afvangen met behulp van netten (tijdens de periode van 1 juni tot en met 14 juli).

Welke maatregel waar ingezet wordt is afhankelijk van de locatie. Afvangst tijdens de rui vraagt uiteraard wat
ervaring en voorbereiding, maar hierdoor kan je wel het gros van de aanwezige dieren mee hebben.
De nieuwe beheervisie voor het everzwijn aanvaardt het everzwijn als inheems grofwild in Vlaanderen. Het dier
wordt gecontroleerd toegelaten in bepaalde regio’s in Vlaanderen, terwijl er in andere regio’s een nultolerantie
wordt nagestreefd. De oefening van welke regio’s in Vlaanderen de stempel leefgebied of nultolerantiezone
krijgen is nog lopende. Let wel, leefgebied impliceert niet dat in deze zone het everzwijn vrij spel krijgt. Ook
daar zal een bepaalde stand nagestreefd worden. Dat betekent dat het regionale wildbeheer rekening houdt
met de lokale omstandigheden qua biodiversiteit, schade aan landbouwgewassen, wildziekten, verkeer,
maatschappelijk draagvlak en toerisme.
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9.4. RECREATIEVE EN NATUUREDUCATIEVE ONTSLUITING
9.4.1. INTERNE RECREATIEVE ONTSLUITING
Om recreanten de kans te geven om in het VNR op een aangename en veilige manier te recreëren is het
noodzakelijk hiervoor aangepaste infrastructuur te voorzien, die zorgt voor het begeleiden en structureren van
de recreatiestromen. Deze infrastructuur bestaat uit goed bewegwijzerde wegen en paden en een specifieke
onthaalinfrastruct uur (informatiepunten, rustbanken, parking…).
Uitgangspunten
Rekening houdend met het in kaart gebrachte gebruik van het Vlaams natuurreservaat door voetgangers, het
huidige aanbod aan wegen- en paden, de doelstellingen van het natuurbeheer en -behoud en de in acht te
nemen veiligheidsaspecten zal ten behoeve van de recreanten het bestaande netwerk van paden en wegen
aangepast worden. Daarbij vertrekken we van de volgende concrete uitgangspunten en feiten:
■ Engagement om het natuurreservaat open te stellen;
■ Binnen natuurreservaten geldt een principiële toegankelijkheid op de wegen tenzij de teogang wordt
verboden. Voor gemotoriseerde recreatie geldt een algemeen verbod;
■ Het versnipperd karakter van het VNR;
■ Mogelijkheid bepaalde delen van het natuurreservaat tijdelijk of permanent ontoegankelijk te maken.
Dwingende redenen om in delen van het VNR de recreatieve ontsluiting te beperken zijn de te grote
kwetsbaarheid voor verstoring van de fauna en betreding van bepaalde vegetaties en veiligheidsredenen
(interactie met grazers, gevaarlijke bomen in zone met nulbeheer, …). Voor het inschatten van de ecologische
draagkracht baseren we ons op het toetsingskader dat hiervoor op Vlaams niveau in opdracht van het ANB werd
uitgewerkt (ANONIEM, 2008). Belangrijke krachtlijnen hierin zijn:
- (zeer) kwetsbare broedvogels: wulp, geoorde fuut, bruine kiekendief, roerdomp, zomertaling,
porseleinhoen, wespendief, nachtzwaluw, slobeend, woudaap, grote karekiet, houtsnip, goudvink en
havik;
- (zeer) kwetsbare overwinteraars: roerdomp, grote zilverreiger, grote zaagbek, nonnetje, brilduiker en
pijlstaart;
- (zeer) kwetsbare biotopen: broekbossen, moerassen, duinvegetaties, heischrale graslanden, vennen
en hun oevers, natte heide en venen, droge heide en natte graslanden;
■ Recreatievormen die niet goed samengaan dienen gescheiden trajecten te krijgen, zoniet wordt voorrang
gegeven aan de meest laagdrempelige recreatievorm, i.c. wandelen. Onder wandelaars worden voetgangers,
joggers, fietsers jonger dan 9 jaar, rolstoelgebruikers en segways (elektrische rolwagens voor personen met een
beperkte mobiliteit) verstaan.
■ Voor het efficiënt kunnen uitvoeren en organiseren van het natuurbeheer is eveneens een goede ontsluiting
van het gebied wenselijk ondermeer voor de aan- en afvoer van beheersmateriaal, dieren en afvoer van
beheerproducten (maaisel, hout…),
Openstellingsplan
Rekening houdend met de bovenstaande uitgangspunten wordt beslist enkel de deelgebieden Ronde Put en
Watering open te stellen. De eigendommen in de deelgebieden Reties Goor en Wurft zijn niet alleen te klein en
te versnipperd om open te stellen, ze omvatten ook kwetsbare biotopen zoals natte graslanden, vennen en
heiden.
In de deelgebied Ronde Put zijn de mogelijkheden beperkt omwille van de grote kernen met natte heide en
vennen. Desondanks krijgt de recreant-wandelaar een aantrekkelijk en representatief beeld van de
verschillende landschapstypes in het reservaat omdat de opengestelde paden het deelgebied centraal
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doorkruisen. Omdat het netwerk aan paden zeer beperkt is en de ecologisch zeer kwetsbare zones groot zijn,
zijn er geen mogelijkheden voor andere recreatieve routes (fietsers, ruiters, …). Aan de ingangen van het
reservaat worden dan ook voetgangerssluizen geplaatst.
Figuur 9.11: Situering van de ecologisch meest kwetsbare zones en de opengestelde wegen en paden (oranje).

Figuur 9.12: Opengestelde wegen en paden (oranje) en ontoegankelijke wegen en paden (rood).
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De specifieke doelstellingen (kwetsbare, zeldzame broedvogels) in deelgebied Watering maken dat
openstelling enkel in de randzone een optie is.

9.4.2. ONTHAAL- EN NATUUREDUCATIEVE INFRASTRUCTUUR
Algemeen
Deze infrastructuur is bedoeld om de recreanten en waar relevant ook de omwonenden te informeren over de
toegelaten recreatievormen, de natuurwaarden en de geplande natuurbeheerwerken. Voor het begeleiden van
de recreanten zijn bewegwijzering, bebording en onthaalinfrastructuur bij de hoofdtoegangen wenselijk.
Grootschalige natuurherstelwerkzaamheden worden vooraf bekend gemaakt en op de plaats van uitvoering
worden tijdens de uitvoering tijdelijk informatieborden over de natuurherstelwerken geplaatst. Het hoe en
waarom van het recurrent natuurbeheer zal op de geëigende plaatsen in het gebied middels aantrekkelijke
informatieborden worden toegelicht.
Informatieborden
Informatieborden kunnen voor verschillende doelstellingen worden ontworpen en zullen in functie van deze
doelstellingen een gepaste lay out en grootte krijgen en meer of minder lang opgesteld worden. Voor het VNR
wordt onderscheid gemaakt in enerzijds borden die in de komende jaren zullen berichten over de grootschalige
natuurontwikkelingswerken en de borden die informatie verstrekken over het landschap en de resultaten van
het gevoerde natuurbeheer. Deze borden zullen jarenlang dienst doen en zullen volgens een de huisstijl
worden ontworpen wat grootte en lay out betreft.
B ORDEN BIJ DE HOOFDTOEGANGEN VAN HET GEBIED

Er zijn drie toegangen tot het VNR waar een informatiebord moet komen met aanwijzingen voor ecologisch
verantwoord recreatief medegebruik en uitleg over het gebied. Deze informatieborden zullen duiding geven
over het gebied en de bezoekers bewust maken van de waarde van het gebied en de kwetsbaarheid van de
natuurwaarden in het gebied. De informatieborden zullen naast een beschrijvende tekst ook een plattegrond,
foto’s en tekeningen en de van toepassing zijnde regels binnen het gebied weergeven.
B ORDEN BIJ NATUURONTWIKKELINGSWERKEN

Om de natuurwaarde van het VNR te verhogen zullen grootschalige natuurherstelwerken worden uitgevoerd
zoals het afgraven van gronden, ontbossingen, bebossingen en aanleg van vijvers. Vooraleer deze werken van
start gaan is het aangewezen om op de plaatsen waar veel recreanten komen, informatie te verstrekken over
de werken. Aspecten die hierbij aan bod zullen komen zijn het waarom van de werken, de (verwachte) impact
op de natuur, de mogelijk, tijdelijke ongemakken voor de recreant…. Er zal ook van de gelegenheid gebruik
worden gemaakt om relevante cultuurhistorische aspecten te belichten.
Bij de borden kan eveneens een folderbakje worden geplaatst waarin meeneem-informatiebrochures geplaatst
worden waarin de natuurherstelwerken in kwestie op een bondige en toegankelijke manier wordt toegelicht.
Door deze informatie te vertrekken wordt gepoogd om onbegrip voor of verzet tegen de ingrijpende en
grootschalige ingrepen door een gebrek aan kennis over het hoe en waarom van de natuurherstelwerken te
voorkomen. Het sensibiliseren van passanten en omwonenden via deze informatieborden vergroot het
draagvlak van natuur.
NATUUREDUCATIEVE BORDEN ( S . S .)

Sensibilisatie en communicatie zijn zeer belangrijk voor het vergroten van het maatschappelijke draagvlak voor
het natuurbehoud en het Natura – 2000 netwerk (Eu-habitat en vogelrichtlijngebieden). Algemene informatie
hierover zal te vinden zijn bij de onthaalpunten. Het is evenzeer van belang om op de hiervoor relevante
plaatsen in het terrein, uitleg te verschaffen over specifieke natuurwaarden en het hoe en waarom van het
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gevoerde beheer. In vrij toegankelijke, begraasde gebieden moet zeker informatie over de gewenste omgang
met de dieren gegeven worden (bv. afstand houden, niet voederen,…).
G ELEIDE NATUURWANDELINGEN

Een belangrijke, efficiënte vorm van communicatie is deze waarbij publiek rechtstreeks aangesproken wordt en
waarbij gestreefd wordt naar interactie tussen communicator en publiek. Door ervaren mensen begeleide
natuurwandelingen zijn hiervoor een geschikt middel. Daarom wordt voorzien dat in het VNR regelmatig
begeleide natuurwandelingen zullen georganiseerd worden. De organisatie en planning ervan kan gebeuren in
overleg met verschillende partners (bv. natuurpunt, toeristische dienst,…) zodat een optimaal aanbod kan
uitgewerkt worden.
Vogelkijkhutten
Op 4 plaatsen kan de bezoeker gebruik maken van vogelkijkhutten, 2 in deelgebied Ronde Put, en 2 in
deelgebied Watering. De westelijke vogelkijkhut in deelgebied Watering wordt pas gebouwd na de aanleg van
de nieuwe vijvers.

9.4.3. TOEGANKELIJKHEIDSREGLEMENT
Volgende algemene toegangs- en gedragsregels gelden:
-

Wandelaars blijven op de voor hen toegankelijke wegen om fauna en flora niet te verstoren;

-

Honden zijn niet toegelaten bij geleide wandelingen;

-

Het is verboden lawaai te maken;

-

Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegelaten buiten bewegingen in functie van beheer, exploitatie
en erfdienstbaarheden;

-

Om brand te voorkomen geldt een algemeen rookverbod en verbod op vuur maken;

-

Het is verboden om sporten te beoefenen;

-

Er mogen geen planten of paddestoelen geplukt worden. Dieren moeten met rust worden gelaten.

-

Vuilnis hoort niet thuis in het Vlaams Natuurreservaat

-

Het is verboden om drukwerk of andere geschriften uit te hangen of te verspreiden.

BIJLAGE 12 omvat het toegankelijkheidsreglement van VNR Ronde Put en omgeving.

EXTERNE RECREATIEVE ONTSLUITING
Het ANB meent dat de 2 opengestelde deelgebieden voldoende goed ontsloten zijn via openbare wegen en zal
daarom geen verdere initiatieven nemen. Het belangrijkste is dat het nog te onwerpen
wandelknooppuntennetwerk in de mate van het mogelijke aansluit op de hoofdingangen van het VNR. Mogelijk
kan dit netwerk ook enkele percelen in deelgebied Reties Goor aandoen.
Fietsers beschikken over het bestaande knooppuntennetwerk dat onder meer over de kanaaldijk loopt. Van
hieruit heeft men een uitzicht over deelgebied Ronde Put.
Parkeergelegenheid is er buiten het VNR ter hoogte van brug 2 (naast hotel-restaurant Postel Ter Heyde), nabij
de kruising van de E34 en het kanaal en ter hoogte van de abdij van Postel.
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Figuur 9.13: Bebordingsplan en locatie vogelkijkhutten (rood), grote (zwart) en kleine (groen) infoborden.

9.5. MONITORING
9.5.1. UITGEVOERDE WERKEN
Het plannen en opvolgen van beheerwerken gebeurt dagdagelijks door het invullen van een digitale databank
(POBW) en de veedatabank. Hierin worden alle beheerwerken geregistreerd met opgave van oppervlakte, aard
van de werken en aantal mandagen en/of kostprijs.

9.5.2. GROOTSCHALIGE OMVORMINGS- EN INRICHTINGSWERKEN
De terreinen met belangrijke omvormings- en inrichtingswerken worden de eerste jaren intensief opgevolgd.
Het ANB rapporteert jaarlijks aan de adviescommissie (incl. terreinbezoek). Op deze manier kan adequaat
bijgestuurd worden indien noodzakelijk.

9.5.3. NATUURTYPEN
Met behulp van het natuurtypensysteem zijn kaarten aangemaakt met de actuele en nagestreefde situatie.
Door dergelijke kartering in de planperiode driemaal te herhalen kan vastgesteld worden of de oppervlakte en
het ruimtelijk voorkomen van de verschillende natuurtypen verandert en in de gewenste richting verloopt.
Op betrekkelijk intensief beheerde locaties zoals plagplekken en cyclisch gemaaide graslanden, ruigten, e.d.
zullen om de vijf jaar vegetatie-opnamen gemaakt worden. Dit met behulp van de zogenaamde
beheermonitoringschaal (Demeulenaere e.a., 2002). Een analyse van de opnamen en een vergelijking met
eerdere inventarisaties moet aangeven of de vegetaties in de goede richting evolueren.
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TABEL 37: P.Q.-grootte per biotoop

Biotoop

P.Q.-grootte (in m²)

Waterplanten
Moeras
Grasland
Heide
Struweel
Bos

1 x 20
15 x 15
10 x 10
15 x 15
20 x 20
25 x 25

TABEL 38: Beheersmonitoringsschaal. (P = plaatselijk: planten groeiend in aaneengesloten vlekken (éénsoortig of gemengd)
waarvan de begrenzing zich in minder dan 1/4 van de oppervlakte van het proefvlak concentreert.)

Beheersmonitoringsschaal
Symbool
D
H
K
B
A
F
V
S
Z

Dominant
Halfbedekkend
Kwartbedekkend
Bedekkend
Abundant
Frequent
Verspreid
Schaars
Zeer schaars

Bedekking
>75%
50-75%
25-50%
5-25%
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%

Aantalschatting

>1001
101-1000
11-100
4-10
1-3

9.5.4. LOKALE STAAT VAN INSTANDHOUTING
Om de 5 jaar wordt de lokale staat van instandhouding bepaald aan de hand van de criteria die vastgelegd
werden door T’JOLLYN e.a. (2009).

9.5.5. AANDACHTSOORTEN
We definiëren aandachtsoorten als soorten van de Bijlagen van de Europese richtlijnen en Rode lijstsoorten.
Van volgende soorten dienen de populaties opgevolg te worden. Deze oplijsting van aandachtsoorten is niet
limitatief en kan dus uitgebreid worden. Er wordt gekozen voor een zogenaamde basismonitoring waarbij min
of meer makkelijk herkenbare en waarneembare soorten geïnventariseerd worden. De opvolging gebeurt
minimaal om de tien jaar en zoveel mogelijk in samenwerking met vrijwilligers.
Tabel 39: Overzicht aandachtsoorten.
Vogels

Porseleinhoen, roerdomp, woudaap, snor, bruine kiekendief, ijsvogel, blauwborst, rietgors,
matkop, goudvink, wielewaal, wespendief, zwarte specht, nachtzwaluw, boomleeuwerik,
gekraagde roodstaart, boompieper, graspieper, zomertortel, geelgors, kneu

Vissen

Kleine modderkruiper, rivierdonderpad

Reptielen

Levendbarende hagedis

Amfibieën

Heikikker

Dagvlinders

Groentje, heideblauwtje, bont dikkopje, kleine ijsvogelvlinder

Sprinkhanen

Moerassprinkhaan, heidesabelsprinkhaan, kustsprinkhaan, negertje, snortikker, wekkertje,
duindoorntje

Libellen

Beekoeverlibel, beekrombout, bosbeekjuffer, bruine korenbout, gevlekte glanslibel, gevlekte
witsnuitlibel, gewone bronlibel, glassnijder, hoogveenglanslibel, Kempense heidelibel,
koraaljuffer, Noordse witsnuitlibel, tangpantserjuffer, tengere pantserjuffer, variabele
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waterjuffer, venglazenmaker, venwitsnuitlibel
Hogere planten

Drijvende waterweegbree, pilvaren, witte waterranonkel, klein blaasjeskruid, loos
blaasjeskruid, draadzegge, dwergzegge, veenorchis, kleine veenbes, ronde zonnedauw,
veenpluis, beenbreek, witte snavelbies, klokjesgentiaan

9.5.6. HYDROLOGISCHE MEETNET
De grondwaterstanden (piëzometernetwerk) zullen om de 14 dagen opgemeten worden.

9.6. MELDINGS- EN VERGUNNINGSPLICHTIGE ACTIVITEITEN
Alle maatregelen die meldings- of vergunningsplichtig zijn en waarvoor een specifieke afwijking van de
verbodsbepalingen dient aangevraagd, worden in een aparte tabel opgenomen (BIJLAGE 13). Het voordeel
hiervan is dat in één oogopslag duidelijk is welke vergunningen moeten aangevraagd en welke afwijkingen
moeten toegestaan worden om het beheerplan te realiseren.
Tevens zijn bepaalde werken MER-plichtig. Overeenkomstig het ‘Besluit van de Vlaamse Regering houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan de milieueffectrapportage’ d.d. 10/12/04 (BS
17/02/05) kan, overeenkomstig artikel 2 §2, voor de categorieën van projecten vervat in bijlage II bij het
besluit, de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen bij de bevoegde administratie. In
bijlage II van het besluit zijn volgende type projecten opgenomen:
- Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voor zover de oppervlakte 3 ha of
meer bedraagt en voor zover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing is;
- Eerste bebossing voor zover de oppervlakte 10ha of meer bedraagt;
Bovenvermelde is van toepassing op de volgende geplande natuurherstelmaatregelen:
o
o

Ontbossingen in de deelgebieden Watering en Ronde Put;
Bebossingen in de deelgebieden Ronde Put en Reties Goor;

Bouwvergunningen zijn nodig voor:
o Ontbossingen en bebossingen
o (Her)aanleg vijvers
o Afgraven toplaag graslanden;
o Aanleg poelen, slenken
o Rooien houtkanten op dijken
o Dempen grachten
o Verondiepen grachten
o Plaatsen vogelkijkhutten, infoborden, knuppelpad, …
Vergunning Veldwetboek
o Bebossingen in agrarisch gebied

9.7. KOSTEN & BATEN
De kostprijs van de uitvoering van dit beheerplan is berekend in BIJLAGE 16. De vermelde bedragen zijn
richtinggevend en enkel de werken die wellicht uitbesteed zullen worden zijn aangerekend. De werken die in
eigen regie worden uitgevoerd (arbeidskosten personeel en kosten eigen machinepark) zijn dus niet in
beschouwing genomen. Dit geeft een totale kost van ca. 1.460.000 € voor de volledige planperiode van 20
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jaar. Inkomsten zijn er via verkoop van hout, wat goed is voor ca. 160.000 €. De gemiddelde netto kost per jaar
bedraagt ca. 65.000 €, of 215 €/ha.
Eénmalige inrichtingswerken en achterstallig beheer zijn goed voor meer dan 80% van de totale kost. De
ontgronding van de landbouwenclave in deelgebied is geschat op ca. 275.000 €, of bijna 20% van de totale
kost.

9.8. ONTHEFFINGEN EN AFWIJKINGEN NATUURDECREET
Afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden op bepalingen uit artikel 35 van het natuurdecreet en op de
bepalingen van hoofdstuk IV (vegetatiewijziging) van het B.V.R. van 21 juli 1998 tot vaststelling van nadere
regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu. Via een opsomming wordt aangegeven op welke verboden een ontheffing wordt aangevraagd, evenals
de reden waarom die ontheffing wordt aangevraagd en een verwijzing naar andere delen van het beheerplan.
→ Verbodsbepalingen (art. 35 §2) waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd:
3° keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk;
- om rasters te plaatsen en een begrazingsbeheer toe te passen
- om informatieborden te plaatsen in functie van recreatie en natuureducatie

4° verstoren van de rust
- om inrichtings- en beheermaatregelen uit voeren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheerplan
(gebruik van motorzaag, bosmaaier, …)

5° in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting,
afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden; hun eieren
opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te vernielen
of te beschadigen;
- om natuurwetenschappelijk onderzoek op de fauna uit te voeren.
- om natuurstudie en natuureducatieve handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld bij begeleide bezoeken,
- om uitheemse diersoorten die een bedreiging vormen voor het ecosysteem of voor populaties van beschermde
dier- of plantensoorten, te doden.
- om populaties van schadelijke diersoorten onder controle te houden

- om jachtwildsoorten die belangrijke schade veroorzaken aan naburige gronden met landbouw- of
tuinbouwbestemming, aan teelten of oogsten op deze gronden of aan andere geteisterde goederen te
doden: reeën, wilde zwijnen, hazen, grauwe ganzen, Canadaganzen, houtduiven, konijnen en vossen.
Het doden wordt uitgevoerd conform de bepalingen van de jachtregelgeving.
- om populaties van schadelijke diersoorten onder controle te houden, in het bijzonder de volgende
soorten: bruine rat, muskusrat
- om schadelijke diersoorten die een bedreiging vormen voor het ecosysteem of voor populaties van
beschermde diersoorten te doden: alle uitheemse soorten.
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;
- om de noodzakelijke inrichtings- en beheermaatregelen van het beheerplan uit te voeren (maaien,
begrazen, plaggen, bebossen, kappen en zagen, graven poelen en slenken…)
- om natuurwetenschappelijk onderzoek naar flora en fauna uit te voeren
- om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de bestrijding van distels
- om uitheemse plantensoorten die een bedreiging vormen voor het ecosysteem of voor populaties
van beschermde diersoorten te bestrijden
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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;
-om de noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten overeenkomstig het beheerplan zoals
(Her-)inrichting van vijvers
Afgraven van de teeltlaag
Onderhouden van beken, sloten en greppels
Dempen en verondiepen van waterlopen
Poelen en laagten te graven of te onderhouden
Verwijderen van strooisel en andere plantenresten
Plaggen
- om natuurwetenschappelijk onderzoek te verrichten naar bodem, geologie, hydrologie
- om de optimale waterhuishouding tot stand te brengen overeenkomstig de in het beheerplan gestelde natuuren landschapsdoelen
- om infoborden te plaatsen
- om peilbuizen te plaatsen
- om recreatieve infrastructuur te plaatsen
- om het wegen- en padennetwerk te onderhouden

8° vuur te maken;
- om beheerresten (kruin- en takkenhout, maaisel,…) te verbranden

9° bestrijdingsmiddelen te gebruiken;
-om invasieve plantensoorten (Amerikaanse vogelkers e.a.) te bestrijden of een nabehandeling te kunnen
uitvoeren.

11° het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen
- om hydrologische inrichtings- en beheermaatregelen van het beheerplan uit te voeren (verondiepen van
grachten, sloten en greppels) en de optimale waterhuishouding in functie van de beoogde natuur- en
landschapsdoeltypes in te stellen

VIJF JAAR PLANNING – HET BEHEERPLAN IN EEN NOTENDOP
BIJLAGE 14 vormt het hart van het beheerplan, aangezien deze tabel een volledig overzicht geeft van wat per
periode per beheerseenheid over welke oppervlakte zal uitgevoerd worden. De opsplitsing in tijdblokken van 5
jaar biedt de mogelijkheid de verschillende maatregelen over langere tijd te spreiden. Kappingen worden
hierdoor niet op een bepaald jaar vastgepind, maar kunnen binnen een bepaalde periode uitgevoerd worden,
uitgaande van optimale klimatologische omstandigheden om ze met de minste schade voor bodem, flora en
fauna uit te voeren.
Omdat een aantal bestanden deels volledig van aard vananderen en een ander beheer krijgen is de
BESTANDSINDELING ENIGSZINS VERFIJND (KAART 1.1). Dit moet vooral handig zijn en duidelijkheid creëren bij de
beheerplanning. BIJLAGE 15 geeft een overzicht van de oppervlakten van de verschillende bestanden.
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