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Voorwoord 

 

Dit beheerplan werd opgemaakt in kader van het Europese Life-project DANAH: Defensie + 
Agentschap voor Natuur en Bos = Natuurherstel in militaire gebieden, een natuurproject op 
militaire domeinen in Vlaanderen waarvoor Defensie en het Agentschap voor Natuur en Bos 
hun krachten bundelen. Vele militaire domeinen zijn omwille van hun militaire functie 
gevrijwaard van de maatschappelijke functies, waardoor hun halfnatuurlijk karakter samen 
met de kenmerkende unieke natuurwaarden behouden bleef. Deze terreinen zijn dan ook 
bijzonder waardevol.  

In 1999 werd door een protocollaire overeenkomst tussen de Vlaamse en de Federale 
overheid het belang van de natuurwaarden in militaire domeinen erkend. Deze overeenkomst 
handelt over het natuurbehoud en bosbeheer in 21 militaire domeinen in Vlaanderen. Sinds 
de ondertekening van dit protocol wordt het natuur- en bosbeheer in deze domeinen 
aangestuurd vanuit de Vlaamse overheidsdiensten voor natuur- en bosbeheer (voorheen 
Afdeling Natuur en Afdeling Bos & Groen).  

In 2007 werd de overeenkomst tussen Defensie en de Vlaamse overheid vernieuwd en 
verder geoperationaliseerd in een nieuwe ‘politieke overeenkomst’ (ondertekend door de 
bevoegde ministers voor Defensie en Leefmilieu), en een bijhorende ‘technische 
overeenkomst’ tussen het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaamse gewest en de 
divisie Communicatie- en informatiesystemen en Infrastructuur van het ministerie van 
Landsverdediging van de federale overheid. Deze technische overeenkomst regelt de 
praktische organisatie van het beheer, en voorziet in twee overlegorganen :  

- Het Technisch Uitvoerend Comité (TUC), dat de opvolging doet voor alle militaire domeinen 
onder protocol. Het TUC bekrachtigt voorstellen tot beslissing (bijvoorbeeld goedkeuring van 
beheerplannen) die worden voorgedragen door de lokale Natuur- en Bosbeheercommissies 

- Voor elk domein (projectgebied) werd een lokale Natuur- en Bosbeheercommissie (NBC) 
opgericht. Deze commissie regelt de praktische organisatie van het beheer, en neemt 
beslissingen in concensus over beheerkeuzes en beheerregeling 

In 2004 ondertekenden beide ministeries een bijkomende overeenkomst voor het LIFE-
project DANAH, waarbij krijtlijnen werden uitgezet voor concrete maatregelen voor het 
herstel van soorten en habitats in twaalf militaire domeinen. Met de steun van het Europese 
LIFE-fonds werden op de verschillende militaire domeinen natuurherstelwerkzaamheden 
uitgevoerd. Een laatste stap in kader van DANAH is het opstellen van beheerplannen voor de 
militaire domeinen zodanig dat ook het behoud van de natuurwaarden in de toekomst 
verzekerd is.  

Dit beheerplan werd opgemaakt in opdracht van de Natuur- en Bosbeheercommissie van het 
Schietveld Helchteren. De uitwerking van het plan gebeurde in samenspraak met de leden 
van de stuurgroep die voor de opmaak van het beheerplan werd samengesteld : Hans 
Jochems (DANAH-team), Guido Winters (ANB), Michel Broeckmans (ANB), Geert Sterckx 
(ANB), Alex Vervaet (Defensie), Robert Van Dingenen (Defensie), Stef Willekens (Defensie) 
en Johan Vandervelden (Defensie). Dit beheerplan wordt (overeenkomstig de technische 
richtlijnen voor uitgebreide bosbeheerplannen) opgemaakt voor een periode van 20 jaar.  
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Belangrijke opmerking : 

Overeenkomstig het protocol blijft de militaire functie van de militaire domeinen 
bovengeschikt aan de ecologische en overige functies. Vermits het militair gebruik van 
het terrein ten allen tijde kan wijzigen kan de realisatie van dit beheerplan eveneens 
wijzigen. De militaire overheid behoudt zich steeds het recht voor om, in functie van 
militaire veiligheid, operationaliteit en specificiteit de uitvoering van dit beheerplan bij te 
(laten) sturen en/of zelf beheersmaatregelen uit te voeren. 
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1 Identificatie van het militair domein 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 
Het militair domein “Schietveld Helchteren”, ook gekend als “Pampa range”, is in eigendom 
van de Belgische Staat, ministerie van Landsverdediging (Defensie). Het wordt beheerd door 
MR C&I (Algemene directie Material Resources, Divisie Communication/Information Systems 
& Infra) met een delegatie aan 4 RCI (4de Regionaal Centrum voor Infrastructuur) en wordt 
gebruikt door de 10de Tactische Wing (10 WTac). Het militair domein “Schietveld 
Helchteren” wordt voor een vlotte leesbaarheid in het verdere verloop van de tekst kortweg 
“het schietveld” of “het militair domein” genoemd.  

- Eigenaar Belgische Staat – Defensie 
- Beheerder  - MR C&I met delegatie aan 4 RCI  

  Kon. Louiza-Marialaan 3, 3970 Leopoldsburg 
   

  
- Partner in bos- en natuurbeheer - –Natuur- en Bosbeheercommissie  

 
- Gebruiker  - 10 WTac: 10de Tactische Wing   

   Vliegbasis Kleine Brogel 
 

 
Het schietveld heeft een oppervlakte van ongeveer 2180 ha en is volledig gelegen in de 
provincie Limburg, in de gemeenten Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode. De 
oppervlakteverdeling van het domein over de gemeenten is de volgende:  

o Houthalen-Helchteren: 961 ha 
o Meeuwen-Gruitrode: 1219 ha 

In 1999 werd door een protocollaire overeenkomst tussen de Vlaamse en de Federale 
overheid het belang van de natuurwaarden in militaire domeinen erkend. Deze overeenkomst 
handelt over het natuurbehoud en bosbeheer in 21 militaire domeinen in Vlaanderen. Sinds 
de ondertekening van dit protocol wordt het natuur- en bosbeheer in de zones die onder het 
protocol vallen aangestuurd en opgevolgd vanuit de Vlaamse overheidsdiensten voor natuur- 
en bosbeheer (voorheen Afdeling Natuur en Afdeling Bos & Groen). Voor het Schietveld 
beslaat de zone onder protocol het gehele militaire domein met uitzondering van de 
Verboden zone en bijhorende infrastructuur en de zones in landbouwconcessie met aangifte 
bij de mestbank..  

In 2007 werd de overeenkomst tussen Defensie en de Vlaamse overheid vernieuwd en 
verder geoperationaliseerd in een nieuwe ‘politieke overeenkomst’ (ondertekend door de 
bevoegde ministers voor Defensie en Leefmilieu), en een bijhorende ‘technische 
overeenkomst’ tussen het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaamse gewest en de 
divisie Communicatie- en informatiesystemen en Infrastructuur van het ministerie van 
Landsverdediging van de federale overheid. Deze technische overeenkomst regelt de 
praktische organisatie van het beheer, en voorziet in twee overlegorganen :  

- Het Technisch Uitvoerend Comité (TUC), dat de opvolging doet voor alle militaire 
domeinen onder protocol. Het TUC bekrachtigt voorstellen tot beslissing 
(bijvoorbeeld goedkeuring van beheerplannen) die worden voorgedragen door de 
lokale Natuur- en Bosbeheercommissies 
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- Voor elk domein (projectgebied) werd een lokale Natuur- en Bosbeheercommissie 
(NBC) opgericht. Deze commissie regelt de praktische organisatie van het beheer, en 
neemt beslissingen in concensus over beheerkeuzes en beheerregeling 

Het schietveld wordt door Defensie vooral gebruikt als doelzone voor vliegtuigen. DOVO 
(Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) gebruikt het om munitie te 
vernietigen. Het militair domein is niet toegankelijk voor burgers, betreding mag enkel mits 
toelating van de commandant van het schietveld in de vorm van een concessie of 
vergunning, die beperkt is in tijd en ruimte. Het schietveld is voor concessiehouders enkel 
toegankelijk voor 9u ’s morgens en na 17u ’s avonds, in het weekend en op schietvrije 
dagen. Ook in ruimte wordt de toegang beperkt, er is namelijk een verboden zone van 592 
ha, die enkel betreden mag worden mits goedkeuring en begeleiding door Defensie. Binnen 
deze verboden zone ligt een oppervlakte van 40 ha die nooit betreden mag worden omwille 
van het gevaar voor onontplofte munitie. Kaart 1 in bijlage 1 geeft een overzicht van de 
ligging van deze zones. 

Binnen het militair domein gelden verschillende zakelijke rechten. In totaal hebben 6 
landbouwers concessierechten op het schietveld, goed voor een totale oppervlakte van 
ongeveer 167 ha. In ruil voor deze concessies onderhouden de landbouwers een deel van de 
brandwegen op het militair domein, goed voor 38.5 km brandweg. Deze landbouwconcessies 
zijn weergegeven op kaart 2 in bijlage 1. Verder zijn er ook concessies voor vluchten met 
modelvliegtuigjes, schietproeven met raketten (“Rocket Launch”), opmeten van peilbuizen, 
inventarisaties van broedvogels, het plaatsen van bijenkasten en het verdelgen van 
schadelijk wild. 

Daarnaast kunnen elk jaar vergunningen uitgegeven worden door de Directeur van 4RCI. In 
het verleden werden o.a. vergunningen afgeleverd voor  

o beheerdag door de vzw Mangelbeek 
o Mars van het schietveld georganiseerd door de militaire wandelclub van 10 W 

Tac (Vliegbasis Kleine Brogel) 
o Oriëntatiecross: het volledige terrein mag benut worden met uitzondering 

van de verboden zone 
o Endurancewedstrijd voor paarden: enkel op de buitenste brandweg 
o Andere ruitertochten: voornamelijk op de buitenste brandweg  
o Fietstocht en/of mountainbiketocht: niet jaarlijks 
o Trainingskamp en wedstrijd voor sledehonden door Mushing Belgium vzw: 

een trainingskamp van 4 dagen in november en een wedstrijd van 3 dagen in 
december; voornamelijk op de buitenste brandweg 

o 4x4-treffen door FOC (Fifty-One Club) De Teuten: op de buitenste brandweg 
o Educatieve natuurwandelingen georganiseerd door de plaatselijke 

Natuurpuntafdeling van Meeuwen-Gruitrode 
o Natuurwandelingen door verschillende wandel- en natuurclubs: ongeveer 10 

maal per jaar 
o individuele ruiter-, wandel- en inventarisatievergunningen. De ruiter- en 

wandelvergunningen zijn geldig voor de wegen, uitgezonderd de ecologische 
brandweg en de wegen in de verboden zone. De inventarisatievergunningen 
zijn geldig voor het hele gebied, met uitzondering van de Verboden zone. 
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1.2 Kadastraal overzicht 
Een overzicht van de kadastrale indeling van het militair domein wordt gegeven in bijlage 
(kaart 3 in bijlage 1 en tabel 1 in bijlage 2). Het schietveld bevindt zich binnen de gemeente 
Houthalen-Helchteren, afdeling 1, 3 en 4, sectie C, D en G en in de gemeente Meeuwen-
Gruitrode, afdeling 1 en 2, secties B en C.  

De grenzen van het militair domein op basis van de afbakening in het gewestplan werd 
vergeleken met de lijst van kadastrale percelen die in eigendom zijn van Defensie. Beide 
afbakeningen blijken verschillend te zijn.  

In Houthalen-Helchteren zijn er 4 kadastrale percelen die binnen de begrenzing van het 
gewestplan liggen, maar niet in eigendom zijn van Defensie (persoonlijke mededeling dienst 
Ruimtelijke Ordening Houthalen-Helchteren).  

In de gemeente Meeuwen-Gruitrode worden sommige kadastrale percelen door de 
begrenzing volgens het gewestplan in twee gesneden. Volgens het kadaster behoren deze 
percelen tot 2 eigenaars, één van beide is Defensie. De opsplitsing van de percelen is echter 
nooit gebeurd omwille van veiligheidsredenen (persoonlijke mededeling dienst Ruimtelijk 
Ordening gemeente Meeuwen-Gruitrode). Daarnaast zijn er ook een aantal kadastrale 
percelen die niet in eigendom zijn van Defensie, maar wel binnen de perimeter van het 
domein liggen.  

In het verdere verloop van dit beheerplan wordt de afbakening op basis van het kadaster 
gebruikt, daar waar de begrenzing niet duidelijk is, is de afbakening gebaseerd op deze van 
het gewestplan.  

1.3 Situatieplan 
Het militair domein is gelegen in de gemeenten Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode 
in het arrondissement Maaseik in de provincie Limburg en beslaat de topografische kaarten 
25-4 en 26-1. Het ligt tussen de woonkernen van Houthalen-Helchteren in het westen, 
Meeuwen-Gruitrode in het noordoosten en Opglabbeek in het oosten. Ten oosten van het 
domein loopt de N76, ten westen de N74. Ten noorden, op ongeveer 5 km, loopt de E314, 
de autosnelweg tussen Leuven en Aken. Tussen deze autosnelweg en het domein liggen de 
recreatieparken Hengelhoef en Kelchterhoef.  

Nabijgelegen militaire gebieden zijn het kamp van Beverlo, ten westen van het schietveld, 
ten zuiden ligt het voormalig militair domein van Molenheide. Op kaarten 4 en 5 in bijlage 1 
worden de situatieplannen op schaal 1/30.000 en 1/50.000 weergegeven.  

1.4 Relatie met andere groene domeinen 
In het oosten grenst het schietveld aan de bossen in eigendom van de gemeente Meeuwen-
Gruitrode, waarvoor een beheerplan wordt opgemaakt door Arcadis NV. Aan de westkant van 
het schietveld ligt het naast bossen die in privaat eigendom zijn. In de Laambeekvallei in het 
zuiden ligt Kelchterhoef. Dit recreatiegebied heeft oude bossen met oudbosplanten en 
valleibossen die bestaan uit loofhout, voornamelijk eik en beuk. In het zuidoosten ligt het 
oude Luciebos en de bossen van Hengelhoef. In een straal van 5 km van de grenzen van het 
schietveld ligt één bosreservaat, Op den Aenhof, in eigendom van het Vlaamse Gewest. 

Verder zijn er aangrenzend aan het schietveld een aantal natuurreservaten terug te vinden. 
In het noordoosten grenst het schietveld aan het natuurreservaat Abeekvallei, beheerd door 
Natuurpunt vzw (afdeling Meeuwen-Gruitrode en Peer), in het westen ligt de 
Mangelbeekvallei, beheerd door Natuurpunt vzw en ANB Limburg. De Laambeekvallei, ten 
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zuiden van het schietveld, wordt beheerd door Limburgs Landschap vzw. Binnen een straal 
van 5 km van de grenzen van het schietveld liggen Tenhaagdoornheide, de Teut en 
Hengelhoef. Ook het nabijgelegen militair domein Kamp Beverlo te Leopoldsburg herbergt 
belangrijke natuurwaarden (onder andere de vallei van de Zwarte beek). Eigendomgegevens 
en locaties zijn weergegeven op kaart 6 in bijlage 1.  

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 
Alle wegen op het militair domein zijn in eigendom van Defensie. Er is één geasfalteerde 
weg, het verlengde van de Sonnisstraat die loopt van de Kazernelaan (weg van Helchteren 
naar Meeuwen) naar Toren 1. De overige wegen zijn brandwegen die onderhouden worden 
door ANB of door landbouwers in ruil voor hun landbouwconcessie (kaart 7 in bijlage 1). De 
Atlas der Buurtwegen is een andere informatiebron voor het statuut van de wegen. Deze 
werd opgemaakt in navolging van de wet van 10 april 1841, waarbij een inventaris gemaakt 
werd van alle openbare wegen en “private wegen met openbare erfdienstbaarheid”. Deze 
wet is nog steeds van kracht. De buurtwegen op het schietveld zijn niet meer zichtbaar. Op 
kaart 7 in bijlage 1 zijn deze buurtwegen weergegeven.  

Op het schietveld ontspringen 5 waterlopen: de Mangel-, Laam-, Schans- en Abeek en de 
Dommel. De Mangelbeek en de Laambeek zijn op het schietveld waterlopen van derde 
categorie. Buiten de grenzen van het schietveld is de gemeente Houthalen-Helchteren 
verantwoordelijk is voor het beheer van beide waterlopen. De Abeek is een niet-
geklasseerde waterloop. De Dommel en de Schansbeek ontspringen op de grens van het 
militair domein, de eerste is een waterloop van tweede categorie, waardoor de provincie 
Limburg verantwoordelijk is voor het beheer, de Schansbeek is een waterloop van derde 
categorie (kaart 8 in bijlage 1). Doorheen het volledige schietveld loopt een ingewikkeld 
grachtensysteem dat water afvoert naar de verschillende beken. Dit grachtenstelsel wordt 
weergegeven op kaart 9 in bijlage 1.  

1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of 
ruimtelijk uitvoeringsplan 

Het schietveld bevindt zich volgens het gewestplan in 1 bestemmingszone: “militaire 
gebieden”. In kaart 10 in bijlage 1 wordt het gewestplan weergegeven.  

1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones  
Onderstaande is voornamelijk afkomstig uit De Blust & Sterckx (2008). 

In 1979 werd door de Europese Gemeenschap de richtlijn 79/409/EEG inzake het 
behoud van de vogelstand uitgevaardigd, beter gekend als de Vogelrichtlijn, met als doel 
de bevordering van de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op 
het Europese grondgebied van de lidstaten. Dit houdt in dat de lidstaten speciale 
beschermingsmaatregelen moeten nemen voor de leefgebieden van een aantal vogelsoorten, 
vermeld in de zogenaamde Bijlage I van de richtlijn, en speciale beschermingszones (SBZ-V) 
moeten aanwijzen. De richtlijn is niet alleen van toepassing op de broedvogels zelf, maar ook 
op hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden. Bovendien moeten de lidstaten ook de rui-, 
overwinterings- en rustplaatsen van regelmatig voorkomende trekvogelsoorten beschermen.  

Door het besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1988 werd het schietveld 
aangewezen als SBZ-V. Het maakt daardoor deel uit van het Vogelrichtlijngebied 3.13: 
“Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer”. Dit vogelrichtlijngebied heeft 
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een oppervlakte van 2851 ha en valt grotendeels samen met het schietveld en het 
aangrenzende landbouwgebied van de Maastrichterheide (kaart 11 in bijlage 1).  

Annex I-broedvogels die in 1988 werden aangemeld voor deze SBZ-V zijn Korhoen (Tetrao 
tetrix tetrix: 30 broedparen), Porseleinhoen (Porzana porzana: 5 broedparen), Nachtzwaluw 
(Caprimulgus europaeus: >5 broedparen), Boomleeuwerik (Lullula arborea: > 15 
broedparen), Blauwborst (Luscinia svecica: 25 broedparen) en meer dan 20 pleisterende 
Kraanvogels (Grus grus). Binnen het Vogelrichtlijngebied zijn, naast de gebieden die volgens 
het gewestplan ofwel als Natuur-, Bos-, Bosgebied met ecologische waarde of 
Reservaatgebied zijn aangeduid, de volgende habitattypes beschermd: brongebieden, 
vennen en heiden, rietvelden en loofbossen.  

Op 21 mei 1992 werd de Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, beter gekend als de Habitatrichtlijn, 
uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en 
streeft naar de instandhouding én het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna die hiervan deel uitmaken. Elke lidstaat moet speciale beschermingszones (SBZ-H) 
aanwijzen en in deze zones passende maatregelen treffen om de bescherming, de 
instandhouding en het herstel van habitats en soorten waarvoor de gebieden werden 
aangemeld te verzekeren. De aanmelding van een SBZ is gebaseerd op het voorkomen van 
habitattypes van Annex I en soorten van Annex II.  

Bij Besluit van de Vlaamse Regering op 4 mei 2001 behoort het schietveld tot het 
Habitatrichtlijngebied BE 2200030 “Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen 

Houthalen en Gruitrode” (kaart 11 in bijlage 1). Het HRL-gebied omvat eveneens de 
aanliggende valleien van de Abeek en de Mangelbeek en de landduinengordel van Meeuwen-
Gruitrode-Opglabbeek met zijn uitgestrekte bossen en heiderelicten en heeft een oppervlakte 
van 3678 ha. De aanmelding gebeurde op basis van het voorkomen van 10 habitattypes van 
Annex I en 1 soort van Annex II (tabellen 1.1 en 1.2).  

Habitattypes 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met 

Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers 
(Nanocyperetalia) 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 
4030 Droge heide (alle subtypen) 
6430 Voedselrijke ruigten 
7140 Overgangs- en trilveen 
7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) 
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 
91E0(+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Tabel 1.1: Habitattypes aangemeld voor het Habitatrichtlijngebied BE 2200030 “Mangelbeek en heide- en vengebieden 
tussen Houthalen en Gruitrode” 

Soorten 

Het richtlijngebied is enkel officieel aangemeld voor Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia 
pectoralis (soort 1042) van bijlage II van de habitatrichtlijn. 
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1.7.1.1 Gewestelijke instandhoudingdoelstellingen (G-IHD) 

Voor Vlaanderen werden Gewestelijke instandhoudingsdoelen opgesteld (Paelinckx et al., 
2009) die door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd. De inschatting van het belang 
van het Habitatrichtlijngebied BE 2200030 waarin het schietveld gelegen is voor de 
verschillende aanwezige habitats en soorten op niveau Vlaanderen kan hieruit afgeleid 
worden 

Habitats 

De doelen voor de habitats die in het gebied aanwezig zijn, en het belang van het schietveld 
hierbinnen wordt hieronder besproken en is samengevat in onderstaande tabel. 

Habitattype Opp (ha) * Gewestelijk belang Voorziene uitbreiding (ha) ** 

2310 & 4030 880  Zeer belangrijk tot 
essentieel 

1740-1940 

2330 12.5 Zeer belangrijk 230-380 
3130 1.3 Belangrijk  44-57 
3160 17 Essentieel  20-45 
4010 250 Zeer belangrijk 700-900 
6230 10 Zeer belangrijk 257 
7110 - Potenties  - 
7140 5.6 Zeer belangrijk 210-360 
7150 3 Zeer belangrijk - 
9120 2 Belangrijk  21.000-27.200 
9190 50 Zeer belangrijk Op korte termijn: 520-890 

Op lange termijn: 4800-6400 
91E0 7.5 Zeer belangrijk Op korte termijn: 1800-3000 

Op lange termijn: 8775-11400 

Tabel 1.2: Overzichtstabel regionaal en internationaal belang van habitats in het SBZ-H. *Geschatte huidige oppervlakte 
habitatwaardige vegetaties binnen het schietveld (op basis van Paelinckx et al. 2008; zie verder) ** Voorziene 
uitbreiding van dit habitattype in Vlaanderen 

Bespreking 

Droge heides (2310 en 4030) 

 

Deze habitattypes worden samen besproken onder de noemer ‘droge heides’. Het 
onderscheid tussen beide habitats is namelijk op terrein moeilijk te maken. 2310 zijn 
heidevegetaties van zeer voedselarme, droge profielloze zandgronden en landduinen 
gedomineerd door struikheide. 4030 zijn heidevegetaties van voedselarme, droge zure 
bodems behalve op landduinen. Het verschil tussen beiden kan dus gemaakt worden op basis 
van de bodemkaart, die echter voor dit militaire domein niet beschikbaar is. Zowat alle droge 
heides op het schietveld zijn gekarteerd als 2310, hoewel de gordel met landduinen beperkt 
is tot het noordelijke gedeelte van het schietveld.  

Door deze afwijkende vertaling van de aanwezige vegetaties naar Natura2000-habitats blijkt 
het SBZ-H waarbinnen het schietveld ligt essentieel te zijn voor 2310 en zo goed als 
onbeduidend voor 4030 (categorie ‘belangrijk’). Dit lijkt een artefact van de afwijkende 
vertaling naar habitattypes. Vandaar dat voor de beoordeling van het regionaal belang beide 
habitats zijn samengenomen. Voor de beoordeling worden dezelfde methodieken 
aangehouden, maar dan voor beide habitattypes samengenomen. 

De totale oppervlakte van deze habitattypes in Vlaanderen bedraagt momenteel 6600 ha-
8000 ha. De rapportering voor G-IHD geeft voor het SBZ waartoe het schietveld behoort een 
totale oppervlakte van ca 1000 ha aan. Een recente kartering van het schietveld (Paelinckx 
et al, 2008) schat de oppervlakte 2310 en 4030 op ongeveer 880 ha.  
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Dit betekent dat zowat 11-13 % van de totale oppervlakte Droge heide in Vlaanderen terug 
te vinden is in het Schietveld. Een belangrijke oppervlakte hiervan verkeert in goede 
conditie. Vandaar dat we kunnen concluderen dat, overeenkomstig de methodiek voor G-
IHD, het Schietveld zeer belangrijk tot essentieel is voor droge heides.  

De globale staat van instandhouding van beide habitats voor Vlaanderen is zeer ongunstig. 
De vooropgestelde doelen zijn  

o behoud van het huidige areaal 
o uitbreiding van de oppervlakte : + 1740 tot 1940 ha voor beide samen: 

streven naar voldoende grote, gebufferde open landduincomplexen met 
ruimte voor natuurlijke verstuivingsdynamiek (2310) en ontsnippering 
(4030) 

o realisering van een gunstige kwaliteit door heideherstel (aangepast beheer) 
 

Stuifzand- en buntgrasvegetaties (2330) 

 

Het habitat 2330 bevat zowel het buntgrasverbond als het dwerghaververbond. De totale 
oppervlakte in Vlaanderen bedraagt momenteel 670-870 ha. Volgens Paelinckx et al. 
(2008) ligt op het schietveld momenteel ongeveer 12.5 ha 2330.  
Het SBZ-H van het schietveld is zeer belangrijk voor 2330.  

De globale staat van instandhouding van 2330 voor Vlaanderen is zeer ongunstig. De 
vooropgestelde doelen zijn 

o behoud van het huidige areaal 
o uitbreiding van de oppervlakte: + 280-380 ha: streven naar voldoende 

grote, gebufferde open landduincomplexen met ruimte voor natuurlijke 
verstuivingsdynamiek 

o realiseren van een goede kwaliteit 
 

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren (3130) 

 

De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt momenteel 540-690 ha. Volgens Paelinckx et 
al. (2008) ligt op het schietveld momenteel ongeveer 1.3 ha. Het SBZ-H is belangrijk voor 
dit habitattype.  

De globale staat van instandhouding voor Vlaanderen is zeer ongunstig. De vooropgestelde 
doelen zijn: 

o sterke uitbreiding van het huidige areaal door het opheffen van interne en 
externe bedreigingen en herstelmaatregelen in locaties met potenties. 

o uitbreiding van de huidige oppervlakte: + 44-57 ha door het opheffen van 
interne en externe bedreigingen en herstelmaatregelen in locaties met 
potenties 

o realiseren van een goede kwaliteit 
 

Dystrofe natuurlijke poelen en meren (3160) 

 

De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt momenteel 40-42 ha. Volgens Paelinckx et al. 
(2008) ligt op het schietveld momenteel ongeveer 17 ha.  

Het SBZ-H is essentieel voor dit habitattype.  
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De globale staat van instandhouding voor Vlaanderen is zeer ongunstig. De vooropgestelde 
doelen zijn: 

o sterke uitbreiding van het huidige areaal door het opheffen van interne en 
externe bedreigingen en herstelmaatregelen in locaties met potenties. 

o uitbreiding van de huidige oppervlakte: + 20-45 ha door het opheffen van 
interne en externe bedreigingen en herstelmaatregelen in locaties met 
potenties 

o realiseren van een globaal gunstige kwaliteit 
 

Vochtige  heide (4010) 

 

De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt momenteel 1500-2200 ha, waarvan ongeveer 
95% zich binnen een SBZ bevindt. Volgens Paelinckx et al. (2008) ligt op het schietveld 
momenteel ongeveer 250 ha vochtige heide 

Het SBZ-H is zeer belangrijk voor dit habitattype.  

De globale staat van instandhouding voor Vlaanderen is zeer ongunstig. De vooropgestelde 
doelen zijn dan ook: 

o Behoud van het areaal 
o Sterke uitbreiding van de huidige oppervlakte: + 700-900 ha 

� Deze sterke uitbreiding van de oppervlakte is mede gericht op het 
herstel van duurzame populaties van kritische natte heidesoorten 
zoals Gentiaanblauwtje. Momenteel halveren de populaties elke 6 
jaar. Door middel van een sterke uitbreiding van de oppervlakte 
worden mogelijk nieuwe vestigingsomstandigheden gecreëerd, kan 
de ontsnippering worden tegengegaan en kunnen voldoende grote 
habitatvlekken gerealiseerd worden.  

o realiseren van een globaal gunstige kwaliteit 
 

Schraalgraslanden (6230) 

 

Het SBZ-H is zeer belangijk voor dit habitattype, maar is hiervoor niet officieel aangemeld.  

De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt momenteel 250-350 ha. Volgens Paelinckx et 
al. (2008) ligt op het schietveld momenteel bijna 10 ha.  

De globale staat van instandhouding voor Vlaanderen is zeer ongunstig. De vooropgestelde 
doelen zijn dan ook: 

o uitbreiding van het huidige areaal, waar het milieu het toelaat.  
o sterke uitbreiding van de huidige oppervlakte: + 257 ha: grootste kansen 

zijn er nabij bestaande locaties of waar het habitat recent verdwenen is  
o realiseren van een gunstige kwaliteit  

 

Actief hoogveen (7110) 

 

Het SBZ-H heeft potenties voor dit habitattype.  

De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt momenteel 1.6 ha. Volgens Paelinckx et al. 
(2008) komt dit type actueel (nog) niet voor op het schietveld.  

Overgangs- en trilveen (7140) 
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Het SBZ-H is zeer belangrijk voor dit habitattype (wegens 6% van het subtype “oligotroof 
en zuur overgangsveen”). 

De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt momenteel 140-240 ha. Volgens Paelinckx et 
al. (2008) ligt op het schietveld momenteel 5.6 ha.  

De globale staat van instandhouding voor Vlaanderen is zeer ongunstig. De vooropgestelde 
doelen zijn: 

o uitbreiding van het huidige areaal (+2%) 
o uitbreiding van de huidige oppervlakte, waar het milieu het toelaat: op 

plaatsen die aansluiten op bestaande habitats op waar het habitattype 
vroeger voorkwam: + 210-360 ha 

o realiseren van een goede kwaliteit  
 

Slenken in veengronden (7150) 

 

Het SBZ-H is zeer belangrijk voor dit habitattype.  

De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt momenteel 18-21 ha, dit is wel een 
onderschatting. Volgens Paelinckx et al. (2008) ligt op het schietveld bijna 3 ha.  

De globale staat van instandhouding voor Vlaanderen is matig ongunstig. De 
vooropgestelde doelen zijn : 

o Behoud van het huidige areaal  
o behoud van de huidige oppervlakte 
o realiseren van een globaal goede kwaliteit  

 

Atlantische zuurminnende beukenbossen (9120) 

 

Het SBZ-H is belangrijk voor 9120.  

De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt momenteel 21.000-27.200 ha. Volgens 
Paelinckx et al. (2008) ligt op het schietveld 2.ha.  

Dit habitattype is echter geen doeltype binnen het schietveld, aangezien de bossen op het 
schietveld gunstig zijn om te evolueren naar 9190 en behoud van dit habitattype, aangezien 
de successie van 9190 naar 9120 op de arme zandgronden van de Kempen traag verloopt. 
Het is mogelijk het habitattype 9190 te behouden zonder intensief beheer.  

Zure oude eikenbossen (9190) 

 

Het SBZ-H is zeer belangrijk voor dit habitattype.  

De totale oppervlakte in Vlaanderen die in aanmerking komt voor 9190 bedraagt momenteel 
3000-4200 ha. Binnen het schietveld komt zowat 50 ha bos voor dat momenteel reeds kan 
toegewezen worden tot dit habitattype, of er via omvorming of spontane rijping op korte 
termijn kan naar evolueren. Daarnaast komen nog eens zo’n 150 ha structuurrijk maar 
jonger eikenberkenbos met vliegdennen voor, dat op langere termijn (veroudering en 
rijping) naar dit type kan evolueren, en een 50-tal ha bos, gedomineerd door Amerikaanse 
eik, dat mits geleidelijke omvorming ook op langere termijn kan evolueren naar structuurrijk 
eikenberkenbos. Het bos van Masy wordt in de G-IHD expliciet vermeld als een zeer goed 
ontwikkeld voorbeeld van 9190.  
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Dit habitattype valt te beschouwen als een successiestadium van het habitattype 9120. 
Echter, op de arme zandgronden van de Kempen gaat deze successie relatief langzaam en 
kan het habitattype 9190 behouden worden zonder intensief beheer. Vandaar dat dit type 
binnen de G-IHD zowat uitsluitend nagestreefd wordt op stuifzanden en gepodsoliseerde 
arme zandgronden van de Kempen. De globale staat van instandhouding voor Vlaanderen is 
zeer ongunstig. De vooropgestelde doelen zijn dan ook: 

o Behoud van het huidige areaal  
o uitbreiding van de huidige oppervlakte: het essentiële probleem is vaak 

versnippering waardoor oppervlakte-uitbreiding door bosomvorming en 
bosuitbreiding noodzakelijk zijn. Gezien de zeer lange ontwikkelingstijd van 
boshabitats zullen deze bossen niet onmiddellijk resulteren in uitbreiding van 
het effectief boshabitat (wel op langere termijn), maar zullen ze wel leiden 
tot een betere kwaliteit van de bestaande goed ontwikkelde kernen 
boshabitat. 

� Op korte termijn: 520-890 ha: effectieve bosuitbreiding 
� Op lange termijn: 4800-6400 ha: bosomvorming 

o realiseren van een goede kwaliteit 
 

Alluviale bossen (91E0) 

 

De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt momenteel 10.700-13.000 ha. Het SBZ-H is 
zeer belangrijk voor dit habitattype, wegens het voorkomen van >2% van het subtype 
mesotroof en/of oligotroof broekbos. Volgens Paelinckx et al. (2008) is er op het schietveld 
momenteel zowat 7.5 ha oligotroof tot mestroof broekbos aanwezig. 

De globale staat van instandhouding voor Vlaanderen is zeer ongunstig. De vooropgestelde 
doelen zijn: 

o behoud van het huidige areaal  
o uitbreiding van de huidige oppervlakte: bosomvorming en bosuitbreiding om 

de huidige habitatwaardige bosgebieden te bufferen en te verbinden tot 
grotere stabiele complexen.  

� Op korte termijn: 1800-3000 ha (alle subtypes samen) door 
bosuitbreiding: verbinding van boskernen en vergroten van 
bestaande boskernen 

� Op lange termijn: 8775-11400 ha (alle subtypes samen): omvorming 
o realiseren van een goede kwaliteit  
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Soorten 

In onderstaande tabel worden de Natura 2000 soorten weergegeven die in of nabij het 
schietveld zijn waargenomen (ook in het verleden), het relatief belang van het SBZ voor 
deze soorten, en de gewestelijke doelen naar broedpopulatie van deze soorten volgens de G-
IHD.  

 
Soort Belang Voorgestelde doelen 

Gevlekte witsnuitlibel XXX Verschillende vaste en stabiele populaties (van enkele 
100den dieren) 

Rugstreeppad XX Instandhouding actuele populaties; indien nodig herstellen 
tot stabiele pop. (>200 mannetjes) 

Knoflookpad XXX Uitbreiding populaties+versterken bestaande tot min 50 
roepende mannetjes 

Heikikker XX Instandhouding actuele populaties; indien nodig herstellen 
tot stabiele pop. (>200 mannetjes) 

Poelkikker XX Instandhouding actuele populaties; indien nodig herstellen 
tot stabiele pop. (>200 mannetjes) 

Gladde slang XX Uitbreiding van huidig aantal populaties; met min. 50 
dieren; realisatie van dit doel vereist min. Ca 300 ha extra 
leefgebied in functie van verbinding bestaande populaties 

Ijsvogel - Min. Behoud huidig broedaantal (750 Bp) 
Roerdomp - Uitbreiding populatie naar 75 Bp. 
Nachtzwaluw XX Min. Behoud huidig broedaantal (550 Bp) 
Bruine kiekendief - Min. Behoud huidig broedaantal (135 Bp) 
Grauwe kiekendief XXX Uitbreiding populatie tot 15 Bp, in kerngebieden met 

akkerbeheer en in uitgestrekte open heidelandschappen 
Middelste bonte 
specht 

- Populatie van min. 75 Bp. 

Zwarte specht XX Min. Behoud huidig broedaantal (850 Bp) 
Woudaapje XXX Min 75 Bp, vooral in twee kernpopulaties in Sigma-gebied 

en vijvergebied Midden-Limburg. 
Grauwe klauwier - Min. 80 Bp in kernpopulaties van telkens min. 20 Bp. in 

Maasvallei en Voeren. 
Zwartkopmeeuw X Min 1100 Bp, voornamelijk in havens van Antwerpen en 

Zeebrugge 
Boomleeuwerik XX Min. Behoud huidig broedaantal (650 Bp) 
Blauwborst X Min. Behoud huidig broedaantal (3350 Bp) 
Wespendief XX Min. Behoud huidig broedaantal (200 Bp) 

Tabel 1.3 : Relatief belang van het SBZ waartoe het Schietveld behoort (volgens het G-IHD-rapport) voor N2000 soorten 
die in of aangrenzend aan het gebied zijn waargenomen - XXX = essentieel; XX = zeer belangrijk; X = belangrijk; - niet 
vermeld 

De lijst van bijlage II-soorten en vogelrichtlijnsoorten waarvoor het gebied zeer 
belangrijk tot essentieel is omvat zowel soorten van open schrale terreinen, bossen 
en de gradiënten en overgangen daartussen. 

1.7.1.2 Instandhoudingdoelstelling SBZ (S-IHD) 

Op gebiedsniveau zullen meer gedetailleerde instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd 
worden in de nabije toekomst. Deze zullen bepalend zijn voor de verdere inspanningen die 
geleverd zullen worden voor het beheer, herstel en ontwikkeling van de aanwezige 
habitattypen. Het is evident dat met de doelstellingen uit dit beheerplan reeds een 
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belangrijke invulling zal worden gegeven aan de G-IHD en S-IHD-doelstellingen voor het 
gehele SBZ-gebied. 

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.7.2.1 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 

Het schietveld zelf is niet aangeduid als VEN. Aansluitend op het militair domein liggen wel 
VEN-gebieden. Het GEN ‘Abeek’ ligt in het noordoosten, het GEN ‘De Teut en 
Haagdoornheide’ in het zuiden en het GEN ‘Mangelbeek- en Winterbeek’ in het westen, zoals 
weergegeven op kaart 12 in bijlage 1.  

1.7.2.2 Beschermde monumenten en landschappen 

Het schietveld is niet beschermd als landschap. In de Landschapsatlas, de inventaris van de 
relicten van de traditionele landschappen, zijn de kasteelsite van Masy en de bijhorende 
stallen aangeduid als puntrelict, de Abeek als lijnrelict met een wetenschappelijke en 
historische waarde, de Mangelbeek als lijnrelict met wetenschappelijke waarde en het 
schietveld zelf als relictzone met wetenschappelijke, historische en esthetische waarde. De 
vallei van de Abeek (bovenloop) is aangeduid als ankerplaats.  

1.7.2.3 Archeologisch belangrijke deelgebieden 

Het VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, Verdurmen en Thys, 2007) onderzocht 
verschillende militaire gebieden op hun archeologische waarde. Uit deze studie blijkt het 
archeologische potentieel van dit gebied, net als uit de vele resultaten van archeologische 
campagnes. Binnen het schietveld zouden de beekvalleien (A-, Laam-, Schans en 
Mangelbeek) belangrijke archeologische waarden hebben, net als de vele vennen binnen het 
gebied. De combinatie van drogere hoger gelegen plaatsen en een vochtig gebied had een 
duidelijke aantrekkingskracht op de mens gedurende opeenvolgende periodes. Een overzicht 
van archeologisch interessante gebieden wordt gegeven in bijlage 1, kaart 13.  
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 

2.1.1.1 Korte historiek van de gemeenten Houthalen-Helchteren en Meeuwen-
Gruitrode 

De historiek van het gebied werd reeds beschreven in Verdurmen & Tys (2007). In dit 
rapport werd de historische kennis van militaire domeinen onderzocht in kader van de CAI 
(Centrale Archeologische Inventaris).  

In de 7de eeuw komt Helchteren in het bezit van de abdij van Sint-Truiden. Vanaf de 13de 
eeuw komt ook het wereldlijke gezag in handen van deze abdij, zodanig dat de gemeente 
onafhankelijk werd van het graafschap Loon, een graafschap dat ongeveer samenvalt met 
het huidige Belgische Limburg. Houthalen echter, viel onder het gezag van de Naamse 
norbertijnenabdij van Floreffe. Vanaf de 12de eeuw zal deze abdij stelselmatig religieuze en 
economische belangen verwerven in Houthalen. De heerlijke rechten bleven echter in het 
bezit van de graven van Loon. In 1336 gingen ze over op de heren van Vogelzang om zo 
uiteindelijk bezit te worden van het prinsbisdom Luik. De plaatsnaam Helchteren is 
opgenomen in het woordenboek van Gysseling (1960). Volgens deze bron zou Haeltra 
(1107) verwijzen naar Helchteren en wijzen op de aanwezigheid van jeneverbesstruiken. 

Over de oudste wereldlijke heren van Houthalen bestaat nog steeds geen duidelijkheid. 
Sommige bronnen vermelden dat Houthalen in de vroege middeleeuwen eigendom was van 
de abdij van Corbie in Frankrijk en dat de graaf van Loon in de 13de eeuw de abdij dit 
domein mogelijk heeft ontnomen om aan zijn persoonlijk bezit toe te voegen. De oudste 
vermelding van Houthalen in een geschreven document zou dateren van 1223 als Hale. Pas 
in 1367 komt voor de eerste maal de vorm Houdthallen voor, wat droge grond bij het bos 
zou betekenen.  

Sinds 1976 vormen Houthalen en Helchteren één fusiegemeente. 

De eigendomsgeschiedenis van Meeuwen-Gruitrode werd niet bestudeerd door het VIOE. Op 
de website van de gemeente Meeuwen (www.meeuwen.be) wordt volgende informatie 
gevonden:  

Rond 1130 kwam Meeuwen bij het kapittel van Maastricht, waardoor het vanaf dan deel 
uitmaakte van het graafschap van Loon. In 1367 kwam Meeuwen in eigendom van de 
Teutoonse orde van Sint-Antonius, wat zo bleef tot de Franse Revolutie. Gruitrode was 
eigendom van het graafschap van Loon, de tienden waren in handen van de Abdij van 
Rolduc. In 1346 ging het door schenking over naar het Aartsbisdom van Keulen. Toen in 
1361 het Graafschap Loon bij het Prinsbisdom Luik kwam, bleef Gruitrode leengoed van 
Keulen. In 1432 werd Gruitrode allodiaal goed, door een verkoop van drie Duitse dorpen aan 
de Aartsbisschop van Keulen, wat zo bleef tot na de Franse revolutie.  

De oudste schriftelijke vermelding van Meeuwen zou dateren van 1146 als Mewa, wat 
afgemaaid gras- of weiland zou betekenen. Over de oorsprong van de naam Meeuwen is 
weinig geweten, men is het meest geneigd om in de naam een verbastering of vervorming 
van het woordje “made” of “mede” te zien, wat destijds weide of moerassig gebied 
betekende. Gruitrode wordt vermeld als “Gruytroede”, “Grutrode”, “Grootroye” en “Gruit”. 
Deze naam zou komen van Sint-Gertrudis, de patrones van de parochie. Anderen stellen dat 
Gruitrode komt van de ontginning van “gruit” of “grint”. “-Rode” is vermoedelijk afkomstig 
van rooien en wijst meestal op een ontginning.  
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2.1.1.2 Historiek van het schietveld  

Over de geschiedenis van het schietveld zelf en het gebruik ervan is weinig bekend, ondanks 
de uitgebreide studie van de historische ontwikkeling van de Kempen (Burny, 1999) en de 
archeologische studie van Verdurmen en Thys (2007). De tekst die volgt werd gebaseerd op 
beide vernoemde werken, het eindwerk van Commandant Dirk Eerdekens (Eerdekens, 1990) 
en op gegevens van de Heemkundige kringen van Meeuwen-Gruitrode en Houthalen-
Helchteren.  

In het onderzoek van Verdurmen en Thys (2007) worden de archeologische vondsten op het 
schietveld opgelijst. Er werden bij verschillende archeologische onderzoeken talrijke 
oppervlaktevondsten uit de Steentijden, het Mesoliticum, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de 
middeleeuwse periode opgegraven die wijzen op vroegere bewoning en gebruik van het 
huidige schietveld. Rondom de Sonnisheide werden tijdens een onderzoek van de Katholieke 
Universiteit Leuven in 1972 en 1983 verstoorde sporen van kampementen gevonden die 
zouden dateren van het laat Paleolithicum (35.000 tot 10.000 jaar geleden). Verspreid over 
het militair domein kwamen verschillende bewoningssporen aan het licht uit het 
Mesolithicum (10.000 tot 5.000 jaar geleden). De eerste echte nederzetting zou zich situeren 
te Laak en zou teruggaan tot de 7de/8ste eeuw.  

De uitgestrekte, moerassige heidevlakte tussen de gemeenten Helchteren, Houthalen en 
Meeuwen was tot in de 19de eeuw één van de vele onvruchtbare gronden van de Limburgse 
Kempen, de zogenaamde “gemene” gronden en wordt op oude kaarten vermeld als 
Donderslagh, Donderslagmoeras of Donderslagh Palus.  

Omstreeks 1900 kreeg het centrale deel van dit gebied een ander landgebruik. De naamloze 
vennootschap ‘John Cockerill’ huurde 600 ha van de gemeente Houthalen om kanonnen te 
testen. Op kaarten uit deze periode is dit gebied aangeduid met “Champ de tir Cockerill”.  

In 1885 kocht Théodore Masy (°18 juni 1840) 243 ha grond van de gemeente Meeuwen, 
gelegen in het zuidoosten van het huidige schietveld. In 1901 kocht hij een bijkomende 66 
ha en in 1904 bouwde hij centraal in het domein een volledig zelfvoorzienend kasteel. In 
1926 breidde hij het domein uit tot 310 ha, waarvan het grootste gedeelte werd bebost. 
Masy legde een arboretum aan met een zeer grote collectie van boomsoorten, waaronder 
veel exoten. Nabij het kasteel werden tuinen aangelegd die vruchtbaar gemaakt werden met 
stadsmest. Hij trok wegen doorheen het domein en vormde het domein om tot een echt 
kasteelpark, in de volksmond bekend als “Eyckenberg”. In 1935 sterft Théodore Masy, zijn 
echtgenote verhuist naar Parijs en schenkt het kasteeldomein en de omliggende gronden aan 
de priester Emile Laudat, die het in 1939 aan de Belgische Staat verkoopt.  

In de jaren ‘30 wou het Ministerie van Landsverdediging een nieuw oefenterrein voor de 
landmacht kopen. De Belgische Staat nam hiervoor het gebied van 600 ha in beslag dat 
vroeger reeds als schietveld gebruikt werd door John Cockerill. De Belgische Staat had de 
intentie om de gronden aan te kopen, maar kon geen akkoord bereiken met de gemeente 
Houthalen, de toenmalige eigenaar van de gronden, waardoor het gebied aangeslagen werd. 

In 1939 werden deze gronden samen met het kasteeldomein van Masy een schietterrein 
voor de artillerie en werd de toegang tot het gebied ontzegd. Het vroegere kasteel wordt 
door het Ministerie van Landsverdediging als uitvalsbasis voor oefeningen gebruikt.  

Tijdens de Tweede wereldoorlog werd het kasteel achtereenvolgens bezet door Belgen, 
Duitsers, Britten en Amerikanen. Na WO II werd het kasteel volledig geplunderd door de 
plaatselijke bevolking en raakt het kasteeldomein in verval (Cornelis & Gorissen, 1999). 

In mei 1952 hadden nieuwe onderhandelingen als resultaat dat een ruilakte werd opgemaakt 
tussen de gemeente Houthalen en de Belgische Staat. In ruil voor de 600 ha grond, die 
reeds in beslag werd genomen in het begin van de jaren ’30, kreeg de gemeente Houthalen 
het kasteeldomein van Masy. In augustus 1952 werd het vroegere kasteeldomein echter 
reeds opnieuw in beslag genomen door de Staat en werd de toegang ontzegd.  
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In 1953 werd het militair domein verder uitgebreid. Toen werden op het grondgebied van 
Meeuwen-Gruitrode eveneens gronden aangeslagen die in eigendom waren van de 
gemeente. Ook hier kon geen akkoord bereikt worden tussen de gemeente en het Ministerie 
van Landsverdediging.  

De huidige grenzen en het huidige gebruik van het schietveld werden als dusdanig 
vastgelegd. Het terrein werd een oefenterrein voor de Luchtmacht, waar de eerste 
oefeningen plaatsvonden vanaf 1953. De kasteelsite raakt nog verder in verval en in 1989 
wordt de kasteelruïne opgeblazen door Defensie omwille van het grote instortingsgevaar. Nu 
zijn enkel nog de ruïnes van de stallen, de serre en de tuinmuren te herkennen.  

              

Figuur 2.1.: Het kasteel van Masy, links een pentekening van het kasteel van Masy tijdens de gloriejaren, rechts een 
foto van het kasteel in 1988.  

In 1964 werd het schietveld ingepast in een groter NAVO-netwerk: “Een zeker aantal slots 
(= schietperiodes) werden ten titel van wederzijdigheid ter beschikking gesteld van 
luchtmachten van NAVO-partners in ruil voor een zelfde aantal schietperiodes voor de 
Belgische Luchtmacht op buitenlandse schietterreinen” (Eerdekens, 1990). 

2.1.1.3 Landgebruik: het verhaal van de kaarten 

Op de kaart van Blaeu (toestand ca 1650, figuur 2.2) zijn enkel de dorpskernen van 
Houthalen, Helchteren en Meeuwen zichtbaar. Het gebied ertussen is onafgebakend en 
onbenoemd.  
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Figuur 2.2: Detail uit de kaart van Blaeu, de rode cirkel geeft de ligging van het schietveld weer.   

Op de kaart van Visscher (1652) en de “De Vyerighe Colom” (Jacob Aertsz, 1660) is het 
gebied tussen de dorpskernen van Houthalen, Meeuwen en Helchteren één groot 
moerasgebied, dat respectievelijk aangeduid is als Donderslag Moeras en Donderslagh Palus. 
Ook op de kaart van Fricx (toestand ca 1710) is het gebied tussen de dorpskernen aangeduid 
als Donderslagh Palus. Deze kaarten worden weergegeven in figuren 2.3, 2.4 en 2.5.  

 

Figuur 2.3: Detail uit Visscher (1652). Het gebied tussen Helchteren, Houthalen en Meeuwen wordt aangeduid als het 
Donderslag Moeras 
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Figuur 2.4: Detail uit “De Vyerighe Colom” (Aertsz, 1660). Het  gebied tussen Meeuwen en Houthalen wordt aangeduid 
als een moeras, Donderslagh Palus. 

 

Figuur 2.5: Detail uit Fricx (1710). Het gebied tussen Meeuwen en Houthalen wordt aangeduid als een moeras, 
Donderslagh Palus.  

Op de Ferrariskaart1 (toestand ca. 1770, kaart 14 in bijlage 1) zijn de dorpskernen van 
Houthalen, Helchteren en Meeuwen duidelijk herkenbaar. Het gebied dat tussen deze 
dorpskernen ligt, is het huidige militair domein. Rond 1770 was het één grote heidevlakte 
met moerassen, vennen en enkele stuifduinen waar een netwerk van wegen door liep, die de 
verschillende dorpskernen en gehuchten met elkaar verbonden. Voor deze periode zijn geen 
bossen ingetekend op het huidige schietveld.  

 

 

1
: Ingescande versie van de Ferrariskaart (1771-1778), NGI 
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Het ‘gereduceerd kadaster’2 biedt een eerste blik op het grondgebruik op perceelsniveau 
(schaal 1/20.000). Deze kaart werd omstreeks 1850 per gemeente door militairen opgesteld 
op basis van het primitief kadaster, dat de perceelstructuur van circa 1820 weergeeft. Het 
schietveld is een groot heidecomplex met veel vennen, doorsneden door een wegennet.  

Op de Vandermaelenkaart3 (toestand ca. 1850, kaart 15 in bijlage 1) is het huidige militair 
domein nog steeds een uitgestrekt heidegebied, dat is opgedeeld in kleinere heidegebieden, 
zoals de Grote Heyde, de Donder Slag Heyde, de Trichter Heyde en de Bruyère de Meuwen. 
In de onmiddellijke omgeving van de gehuchtjes is de heide sterker verkaveld in tal van 
kleine perceeltjes. Het wegennetwerk lijkt onveranderd, zij het met toevoeging van enkele 
rechte dreven in verschillende richtingen (Verdurmen & Thys, 2007). Ook voor deze periode 
zijn geen bossen ingetekend voor het gebied.  

Op de gedetailleerde militaire kaarten4 (toestand 1848-1853, figuren 2.6 en 2.7 en kaarten 
16a, 16b en 16c in bijlage 1) die opgemaakt werden voor de ruime omgeving van het Kamp 
van Beverlo, zijn duidelijk de vele vennen in het centrale noordelijke deel van het schietveld 
te zien (figuur 2.6). Ook in de Abeekvallei zijn duidelijk meer vennen te zien dan op latere 
kaarten. Het Mangelbeekven bestaat op deze kaarten uit 3 delen. De rand van bestand 1b 
van Landschapseenheid Mangelbeek bestaat uit naaldhout, net als bestand 1c en een deel 
van bestand 1b van Landschapseenheid Dovo. De rest van het schietveld bestaat uit heide 
en vennen. Op deze kaart duikt het toponiem “Munnixwyver” voor de eerste keer op (figuur 
2.7). Deze naam verwijst echter naar de derde vijver van het huidige vijversysteem “In den 
Damp”. De huidige Monnikswijer is ingetekend, maar heeft geen toponiem.  

 

Figuur 2.6: Detail van de militaire kaarten uit de periode 1848-1853: het centrale noordelijke vennengebied 

 

 

 

 

 

2
: Ingescande versie van het Gereduceerd kadaster (1848-1849), NGI. Deze kaart kan geraadpleegd worden op het 
VIOE (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) 
3
: Ingescande versie van de Vandermaelenkaart (1846-1854), NGI  
4: Ingescande versie van de topografische kaarten (1848-1853), Dépot de la Guerre 
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Figuur 2.7: Detail van de topografische kaarten uit de periode 1848-1853: het zuidelijke gedeelte van de Abeekvallei. 

Op de militaire topografische kaarten5,6 die dateren van ongeveer 1870 (kaart 17 in bijlage 
1) is het gebied nog steeds een uitgestrekte heidevlakte met tal van vennen. Langs de 
randen van het huidige militaire gebied zijn naaldhoutbossen aangeplant (bestanden 1h en 
1k van de Sonnisheide, bestand 1d van Landschapseenheid Mangelbeek en bestanden 1a, 1c 
en een deel van 1b van Landschapseenheid Dovo). Langsheen de weg die van noord naar 
zuid doorheen het centrale gedeelte van het schietveld loopt, zijn kleine naaldhoutbestanden 
aangeplant. Op deze kaart verwijst ‘Munniswyer’, weer naar de derde vijver van ‘In den 
Damp’.  

Een tweede reeks topografische kaarten7,8 werd opgemaakt rond 1890 (kaart 18 in bijlage 
1). Het huidige militair domein is nog steeds een uitgestrekt heidegebied, waar weinig in 
veranderd is ten opzichte van 1870. De bebossing van de Landschapseenheid Sonnisheide is 
uitgebreid, delen van bestanden 1i, 1j en 4a zijn nu ook bebost. In bestand 4a liggen de 
bosjes langs een weg. In de Landschapseenheid Dovo is bestand 1a ontbost, net als een deel 
van bestand 1b. In de overgebleven bossen is een duidelijk wegenpatroon te herkennen. In 
de Landschapseenheid Donderslagse heide zijn de aanplanten langsheen de noord-
zuidverbinding uitgebreid. In bestand 1b van Landschapseenheid Abeek zijn verspreide 
aanplanten ingetekend. Bestand 7a en 7b zijn gedeeltelijk aangeplant. Perceel 10 van de 
Landschapseenheid Masy is volledig bebost en maakt deel uit van het Luciebos ten zuiden 
van het schietveld dat omstreeks 1890 aangeplant werd. De Eikenberg Cottage, het latere 
kasteel van Masy, is reeds aangeduid. Ook hier verwijst “Monnikswyver” naar het derde 
broek. Het Mangelbeekven is ingekleurd als naaldhout. 

 

 

 

 

5
: Kaartblad 25-4: Ingescande versie van de topografische kaarten (1868), NGI 
6
: Kaartblad 26-1: Ingescande versie van de topografische kaarten (1872), NGI 
7
: Kaartblad 25-4: Ingescande versie van de topografische kaarten (1886), NGI 
8
: Kaartblad 26-1: Ingescande versie van de topografische kaarten (1890), NGI 
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Een derde reeks9,10 dateert van ongeveer 1920 (kaart 19 in bijlage 1). Een deel van het 
militair domein werd in deze tijd gebruikt als schietveld en is aangeduid als ‘Champ de tir 
Cockerill’. Het is nog steeds een uitgestrekt heidegebied met veel vennen. Echter, de 
bebossing langsheen de randen van het huidige schietveld is duidelijk toegenomen. In de 
Sonnisheide zijn de bestanden 1c tot 1k aangeplant. Er is een duidelijk wegenpatroon 
zichtbaar en de bossen maken deel uit van het bos aangrenzend aan het militair domein, het 
‘Bergbosch’. Langsheen de weg in bestand 4a zijn nog steeds kleine naaldhoutaanplanten 
zichtbaar. Bestand 1a van Landschapseenheid Mangelbeek maakt eveneens deel uit van het 
‘Bergbosch’. De bestanden 1b en 1d van Landschapseenheid Mangelbeek maken samen met 
de bestanden 1a tot 1f van Landschapseenheid Dovo deel uit van het ‘Hoevebosch’. De 
toenmalige bestanden vallen niet samen met de huidige bestanden. Langsheen de noord-
zuidverbinding in de Landschapseenheid Donderslagse heide zijn de naaldhoutaanplanten 
ontgonnen als akkers. Bestand 13b van de Donderslagse heide maakt deel uit van het 
kasteeldomein van Masy en is deels bebost en deels ontgonnen als akker. Ook in de 
Abeekvallei werden de gronden langsheen het huidige vijversysteem ‘In den Damp’ 
ontgonnen als akkers. Bestand 1b is bebost met naaldhout. Perceel 7 is ontbost. De meest 
opvallende verandering ten opzichte van de toestand in 1890, is het verschijnen van het 
kasteeldomein van Masy en de bijhorende bossen (figuur 2.8). Dit kasteeldomein bestaat uit 
gebouwen (in bestand 4g en 4f), een duidelijk ingetekend wegenstelsel, een boomgaard 
(bestand 7b), een tuin (bestand 4h), verschillende akkers (bestand 1c en delen van 
bestanden 3d, 3f en 6b) en bossen die voornamelijk uit loofhout bestaan (bestanden 1a, 1b, 
1d, 1g, 3a, 3b, 3c, 3e, 4b, 4c, 4d, 4f 4g,5a, 5b, 6a, 7a, 7c, 8a, 8b en 9a). De huidige 
bestanden zijn reeds goed te herkennen. Op deze kaarten verschijnt het Sonnisven in de 
Landschapseenheid Sonnisheide voor de eerste keer. Het Mangelbeekven is nog steeds 
ingetekend als bos. Het toponiem ‘Monnikswijer’ verwijst op deze kaart naar de huidige 
Monnikswijer en niet meer naar de derde vijver van ‘In den Damp’.  

 
Figuur 2.8: Detail van de topografische kaart (1933): het kasteeldomein van Masy  

 

9
: Kaartblad 25-4: Ingescande versie van de topografische kaarten (1908), NGI 
10
: Kaartblad 26-1: Ingescande versie van de topografische kaarten (1933), NGI 
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Militaire kaarten11,12 opgemaakt rond 1960 (kaart 20 in bijlage 1) tonen dat er geen akkers 
meer op het schietveld zijn, dat een deel van de bossen langs de westkant gekapt zijn en dat 
de bosoppervlakte in het bos van Masy is toegenomen. De militaire torens en de verharde 
weg naar Toren 1 zijn ingetekend. In de Sonnisheide zijn de bosjes langsheen de (brand-
)weg in bestand 4a verdwenen, het zuidwestelijk deel van bestand 1a is bebost. Bestanden 
1c, 1f, 1h, 1i en 1k zijn ontbost. In bestand 1c zijn de oefengreppels zichtbaar. In de 
Landschapseenheid Mangelbeek zijn de bestanden 1a en 1b nu volledig bebost, net als 
bestand 2f. In de Abeek blijven de bossen in bestand 1b bestaan, bestand 3e is aangeplant. 
Het domein van Masy heeft zijn structuur behouden, wel is de bebossing uitgebreid 
(bestanden 1e, 2a en 8a). Al het bos bestaat uit loofhout, plaatselijk staat wat naaldhout 
ingetekend. Het Mangelbeekven is niet langer ingekleurd als bos. Op deze kaart is voor het 
eerst sprake van het toponiem ‘In den Damp’.  

Op de topografische kaarten13 op schaal 1/100.000 (kaart 21 in bijlage 1), opgemaakt 
tussen 1986 en 1990, is het centrale gedeelte van het schietveld als heidegebied met 
vennen ingekleurd. De bossen concentreren zich langs de west- en oostkant van het 
schietveld. Deze kaart geeft een globaal beeld van de toestand in 1990, net als de 
orthofoto14 (kaart 22 in bijlage 1) uit deze periode. Een meer gedetailleerd beeld wordt 
gevonden op de topografische kaart op schaal 1/10.00015 (kaart 23 in bijlage 1), opgemaakt 
tussen 1978 en 1993. De toestand op deze kaart is zeer vergelijkbaar met de toestand op de 
militaire kaarten opgemaakt rond 1960.  

Topografische kaarten16 op schaal 1/10.000 (kaart 24 in bijlage 1) opgemaakt tussen 1991 
en 2005 geven de huidige structuur van het schietveld duidelijk weer. De verbossing is sterk 
toegenomen ten opzichte van de toestand in 1960. In de Landschapseenheid Sonnisheide is 
perceel 1 volledig bebost. Bestand 2a en een deel van bestand 2b zijn ingekleurd als 
weiland, bestand 3b als akker. Rondom het ven in bestand 2c is er een bosgordel. Bestand 
4a is gedeeltelijk ingekleurd als heide en gedeeltelijk als heide met naaldhout, vergelijkbaar 
met de huidige situatie op terrein. In de Landschapseenheid Mangelbeek is perceel 1 volledig 
bebost, net als bestand 2f en het grootste gedeelte van bestand 2a. In de bestanden 2c en 
2g is de heide gedeeltelijk verbost met loofhout. In de Landschapseenheid Dovo is bestand 
1b een akker, de andere bestanden van perceel 1 zijn bebost. Bestand 2c is volledig 
ingekleurd als gemengd loofhout. In de Laambeekvallei zijn de bestanden 1c, 1d en 1f 
ingekleurd als akker. Bestand 1a is heide met naaldhout en loofhout, bestand 1b is 
aangeduid als hakhout. Bestand 1e bestaat uit het ven en heide met naaldhout. In de 
Landschapseenheid Donderslagse heide is een deel van bestanden 5a en 6a aangeduid als 
heide met loofhout, bestanden 13a, 13b en 14a zijn ingekleurd als heide met naaldhout, net 
als een deel van bestand 4a. Bestand 15a is een akker. De overige bestanden bestaan uit 
heide en vennen. Bestand 1b en het grootste deel van bestand 1c van de Abeekvallei zijn 
aangeduid als bos, het overige deel van bestand 1c en de bestanden 1e, 1f en 2b zijn 
aangeduid als heide met naaldhout, net als delen van bestanden 5a en 6a. Bestanden 2a, 2c, 
3a, 3b, 3c, 3d, 4a en een deel van bestanden 5a en 6a zijn loofhoutbossen, bestand 3e is 
naaldhout. Perceel 7 bestaat uit akkers. In het bos van Masy zijn alle percelen aangeduid als 
loofhout, met uitzondering van bestand 8c dat bestaat uit heide met loofhout en bestand 
10a, aangeduid als akker. Op de luchtfoto’s17 van 2003 (kaart 25 in bijlage 1) zijn dezelfde 
structuren zichtbaar. Op deze luchtfoto’s is in de bestanden 2c en 2d van Dovo een grote 
brandplek zichtbaar. Op de latere luchtfoto’s van 2007 is deze brandplek niet meer zichtbaar.  

11
: Kaartblad 25-4: Ingescande versie van de topografische kaarten (1958), NGI 

12
: Kaartblad 26-1: Ingescande versie van de topografische kaarten (1955), NGI 

13
: Topografische kaart 1/100.000, raster, kleur, opname 1986-1990, NGI 

14
: Digitale zwart-wit orthofoto’s van Vlaanderen en Brussel, opname 1995 en vliegschaal 1/43.000. NGI. 

Ondersteunend Centrum Gis Vlaanderen. 1997.  
15
: Topografische kaart 1/10.000, raster, opname 1978-1993, NGI 

16
: Topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, opname 1991-2005, NGI 

17
: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Limburg, 2003, NGI
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Voor de volledigheid worden de meest recente topografische kaart18 en de meest recente 
orthofoto19 weergegeven in kaart 26 en 27 in bijlage 1. Ten opzicht van de vorige 
topografische kaart is er weinig veranderd op het niveau van het schietveld. Wel zijn op de 
orthofoto recente plagplekken duidelijk waar te nemen.  

Op de moderne kadasterkaart20 (kaart 3 in bijlage 1) vormt het militaire domein een 
aaneenschakeling van grote heidevlakten die bezaaid liggen met vennen en moerassen. Deze 
grote percelen centraal op het schietveld staan in schril contrast met de kleine percelen in de 
aanliggende ontgonnen gebieden. Langs de vroegere wegen zijn de percelen klein en 
rechthoekig, wat wijst op een systematische ontginning in het verleden.  

2.1.1.4 Conclusie  

De heide van Houthalen-Helchteren was tot in de 18de eeuw een immens uitgestrekt 
heidegebied met veel vennen doorsneden door vooral noord-zuid georiënteerde wegen. 
Vanaf de 19de eeuw rukt de ontginning op aan de randen van het huidige militair domein, 
zoals blijkt uit bebossingen en uit de aanwezigheid van kleine akkers en hooiland. Op het 
einde van de 19de eeuw gebeurden de eerste grote ontginningen van het heidegebied, 
namelijk de aanleg van het kasteeldomein van Masy met bijhorende bossen en de 
beplantingen met naaldhoutbossen langs de westzijde van het domein. Het centrale open 
heidegedeelte bleef echter gevrijwaard van ontginning door de functie als schietveld, 
waardoor de belangrijke natuurwaarden behouden bleven. Vanaf 1950 verbossen een aantal 
randzones spontaan, ondermeer ten noorden van het bos van Masy, in de Mangelbeekvallei 
en rondom de DOVO-zone krijgt spontane bosontwikkeling vrij spel.  

 

18
: Topografische kaart 1/100.000, raster, opname 2001 – 2006, AGIV 

19
: Orthofoto’s, middenschalig, kleur, provincie Limburg, 2007, AGIV 

20
: Digitale kadastrale perceelsplannen, CadMap, (kadastrale toestand op 1/1/2008), vector, AGIV
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2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 
In dit hoofdstukje wordt achtereenvolgens het vroegere beheer van de heideterreinen, het 
bos van Masy en de bossen langs de westzijde besproken.  

2.1.2.1 Heideterreinen en vennen 

Het schietveld heeft gedurende lange tijd een traditioneel heidebeheer gekend. Zoals blijkt 
uit het vorige hoofdstukje, ontstonden de eerste bossen pas rond 1870. Daarvoor was het 
schietveld één groot heidegebied met vennen. Burny (1999) vatte aan de hand van 
gesprekken gevoerd met oude bewoners samen hoe de heide in de Kempen gebruikt werd in 
de eerste helft van de 20ste eeuw.  

In de vochtige heide werden brandzoden gestoken, die gebruikt werden als brandstof. In 
de heiden ten oosten van Houthalen, wat waarschijnlijk het huidige schietveld is, behoort het 
steken van brandzoden al langer tot het verleden, volgens de herinneringen van de 
geïnterviewden werd deze praktijk in de tweede helft van de 19de eeuw niet meer beoefend. 
In de oostkant van het schietveld, rond de Monnikswijer, werden vroeger zeer veel 
brandzoden gestoken. Dit gebied was zodanig vochtig dat fietspaden die doorheen dit gebied 
liepen in de winter niet gebruikt werden. Wanneer rond 1920 de steenkoolindustrie opkomt, 
dooft het steken van brandzoden ook in andere gebieden uit. Daarnaast werd in de vochtige 
heide ook begrazing toegepast, voornamelijk met koeien (Burny, 1999). 

De droge heide werd op veel plaatsen afgebrand opdat Struikheide kon verjongen. Deze 
jonge struikheide deed dienst als voedsel voor de grazende koeien en schapen en als 
voedselbron voor de bijen opdat ze veel honing zouden voortbrengen. Daarnaast werd 
Struikheide eveneens gemaaid of gekapt.  

Vanaf 1930 werd het gebied als schietveld gebruikt en werd het beheerd in functie van het 
militaire gebruik. In de eerste plaats hield dit in dat het zodanig beheerd werd dat branden 
beter gecontroleerd konden worden. De heide brandde namelijk regelmatig, al dan niet 
gecontroleerd. De militaire overheid heeft brandwegen aangelegd en drainagegrachten 
gegraven in functie van de brandveiligheid. Het terrein werd hierdoor namelijk toegankelijker 
voor brandweervoertuigen. In de tweede plaats betekende het militaire gebruik dat het 
schietveld open bleef. Dit gebeurde door de branden en door in het centrale gedeelte van het 
schietveld de bomen te kappen. Zo werd de verspreiding van branden beter onder controle 
gehouden en werd het zicht vanuit de torens en/of vliegtuigen niet gehinderd (persoonlijke 
mededeling Robert Van Dingenen).  

Over bepaalde structuren op het schietveld werd meer informatie gevonden, afkomstig van 
Albert Geuens, die de evolutie van het schietveld sinds de jaren ’50 heeft meegemaakt. De 3 
vijvers in de Abeekvallei werden in de jaren ’50 onderhouden als visvijver. Ze waren met 
elkaar verbonden door beekjes die de watertoevoer verzekerden. Oorspronkelijk waren deze 
vijvers waarschijnlijk vennen die later door monniken in vijvers zijn omgegraven (Van 
Winkel, 1957). De vijvers in de Abeekvallei werden hersteld in 2007 (zie verder).Ten 
noordwesten van deze vijvers (bestand 1a van Landschapseenheid Abeek en bestand 4a van 
Landschapseenheid Donderslagse heide) bestond de vegetatie in de jaren ‘60 uit vochtige 
heide en was er een geleidelijke overgang naar de drogere stukken. Nu is dit allemaal droge 
heide (persoonlijke mededeling Albert Geuens). Het open gedeelte ten NO van de 
Monnikswijer (bestand 2c van Landschapseenheid Abeek) is sterk geaccidenteerd. Na de 
Tweede Wereldoorlog heeft men hier veel munitie laten ontploffen, wat het microreliëf 
verklaart.  

Vanaf 1999 kwam het technische beheer van het schietveld in handen van het Agentschap 
voor Natuur en Bos. In de periode van 1999 tot 2004 werden over enkele ha plagwerken 
uitgevoerd (in bestand 4a van Beheereenheid A-beek). Verder werd ook begrazing via 
concessie uitgevoerd (zie kaart huidige concessies) en werd plaatselijk preventief gebrand, 
vooral in de verboden zone. In de periode van 2004 tot 2009 werd de heide beheerd met 
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financiële hulp van het Europese LIFE-project DANAH. De werken werden uitgevoerd vanaf 
2005. De locatie van de werken wordt gevisualiseerd in kaarten 28 tot 32 in bijlage 1 en een 
overzicht wordt gegeven in tabellen 2.1 tot 2.5. Onderstaande informatie is afkomstig van de 
maai-, plag- en heideherstelbestekken van het DANAH-project. Algemeen geldt dat al het 
materiaal afkomstig van plag-, maai- en heideherstelwerken wordt afgevoerd. Maaien 
gebeurt meestel in zones van 25 are tot 0,5 ha, de grootte van de plagplekken varieert van 
enkele aren tot 0,7 ha, de grootte chopperplekken ligt meestal tussen 0,2 en 0,5 ha. 
Chopperen gebeurt vaak ter voorbereiding van beheerbranden. Bij heideherstel worden de 
bomen gekapt en wordt de boomopslag verwijderd. Grote solitaire bomen, vliegdennen en 
eikenhakhoutstoven blijven bewaard. Ook kleine boomgroepjes kunnen gevrijwaard worden 
van de kapping.  

2005 

Actie Landschapseenheid Bestand Behandelde 

opp (ha) 

Opmerkingen 

Mangelbeek 2c 2,0  
Mangelbeek 2g 1,2  
Donderslagse heide 3a 3,2  

Maaien 
droge 
heide 

Donderslagse heide 3a, 4a, 12a 
en 14a 

6,5  

Donderslagse heide 4a 3,9 Natte en vochtige heide Plaggen 
Mangelbeek 2e 0,2 Oever Mangelbeekven 

Tabel 2.1: Beheerwerken uitgevoerd in 2005 met financiële hulp van het LIFE-project DANAH 

2006 

Actie Landschapseenheid Bestand Behandelde 

opp (ha) 

Opmerkingen 

Donderslagse heide 3a en 4a 10,2  
Mangelbeek 3c 2,8  

Chopperen 

Sonnisheide 4a 2,0  
Mangelbeek 2d, 2e, 2g 2,0  Maaien 

droge heide Donderslagse heide 6a 0,8 1 maaiplek 
Sonnisheide 4a 18,0  
Sonnisheide 4a en 2c 4,4 Leefgebied 

Gentiaanblauwtje 
Abeek 2b 7,8  

Heide-
herstel 

Abeek 
Donderslagse heide 

1c, 1f en 4a 
9a, 13a, 13b 

43,8  

Mangelbeek 
Donderslagse heide  
Sonnisheide 

2g 
3a en 4a 
2c en 4a 

4,9 Kleinschalig 

Donderslagse heide 3a en 4a 3,4 Ikv aanleg van 
ecologische brandweg 

Mangelbeek 2a, 2c en 2g 3,1 Droge heide 
Sonnisheide  4a 3,0 Droge heide en 

zuidgeëxposeerde 
duinkoppen 

Plaggen 

Donderslagse heide 2a en 3a 1,6 Aanleg brandgang: 
30m breed, 600m lang 

Venherstel Mangelbeek 2c 1,6 Herstel Mangelbeekven 
Preventief 
branden 

Donderslagse heide 8a en 11a 40,0 Uitgevoerd door 
Defensie 

Tabel 2.2: Beheerwerken uitgevoerd in 2006 met financiële hulp van het LIFE-project DANAH 
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2007 

Actie Landschapseenheid Bestand Behandelde 

opp (ha) 

Opmerkingen 

Mangelbeek 2a 8,6  
Sonnisheide 4a 20,6  
Abeek 1c 13,3 Voornamelijk exoten 

Heide-
herstel 

Abeek 1c 6,5 Ifv verbinding van 
heidehabitats 

Donderslagse heide 2a 15,0 Uitgevoerd door Defensie Preventief 
branden Donderslagse heide 5a 2,3 Uitgevoerd door Defensie 
Exoten-
bestrijding 

Laambeek 
Donderslagse heide 
Abeek 

1b 
13a, 13b, 9a 
1c, 1f, 2, 3 en 
4 

157,0  

Tabel 2.3: Beheerwerken uitgevoerd in 2007 met financiële hulp van het LIFE-project DANAH 

2008 

Actie Landschapseenheid Bestand Behandelde 

opp (ha) 

Opmerkingen 

Laambeek 
Donderslagse heide 

1a en 1b 
6a 

36,8  

Abeek 5a 7,1 Rond Groot Gazemeer  

Heideherstel 

Sonnisheide 1k en 4a 4,0  
Donderslagse heide 
Abeek 

4a 
1a en 1b 

36,8  

Dovo 2c 7,7  

Heideherstel* 

Donderslagse heide 5a 26,8  
Sonnisheide 4a 1,2 Natte heide 
Donderslagse heide 14a 1,1 Oever Katteven 
Masy 5c 0,24 Oever ven 

Plaggen 

Abeek 5a 0,8 Rond Groot Gazemeer 
Abeek 1c, 1d,1e en 

5a 
41,4 Abeekvallei Venherstel 

Masy 5c 4,2  
Preventief 
branden 

Donderslagse heide 1a 20,9 Uitgevoerd door Defensie 

Sonnisheide 2b en 4a 0,9 Op brandweg 
Sonnisheide 4a 2,1 Verspreide vlekjes 

Chopperen ifv 
brand-
preventie Donderslagse heide 8a, 11a, 14a 62,2  

Abeek 2a, 2c, 3a, 
3b, 3c en 3d 

29,0 Amerikaanse vogelkers 

Abeek 1c 8,2 Amerikaanse vogelkers 
Donderslagse heide 
Abeek 

13b 
3e, 4a 

59,7 Amerikaanse vogelkers 

Laambeek 1b 6,4 Amerikaanse vogelkers 
Donderslagse heide 
Abeek 

9a, 13a 
1e 

35,9 Amerikaanse vogelkers 

Exoten-
bestrijding * 

Abeek 1c 3,1 Amerikaanse vogelkers 

Tabel 2.4: Beheerwerken uitgevoerd in 2008 met financiële hulp van het LIFE-project DANAH  

*: niet uitgevoerd in kader van het LIFE-project 
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2009 

Actie Landschapseenheid Bestand Behandelde 

opp (ha) 

Opmerkingen 

Plaggen Sonnisheide 4a 1,2 ha Brandweg met Don-
derslagse heide 1a 

Sonnisheide  2d 0,3 Brandweg 
Donderslagse heide  8a 0,7 Brandweg 
Sonnisheide 4a 2,6  

Chopperen 

Donderslagse heide 8a 0,4  

Tabel 2.5: Beheerwerken uitgevoerd in 2009 met financiële hulp van het LIFE-project DANAH 

Naast deze LIFE-werken werd er ook begraasd op het schietveld. Tot 2009 werd deze 
begrazing geregeld door een concessie en afspraken tussen ANB en de schapenherder (kaart 
2 van bijlage 1). Op de Sonnisheide werd frequent begraasd in de bestanden 2c en 4a. De 
concessie was eveneens geldig voor de bestanden 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j en 1k van de 
Landschapseenheid Sonnisheide, bestanden 2a, 2c, 2e, 2f en 2g van Landschapseenheid 
Mangelbeek, bestanden 2c en 2d van Landschapseenheid Dovo en bestanden 3a en 4a van 
Landschapseenheid Dovo, hoewel al deze bestanden weinig begraasd werden. Vanaf 2009 
wordt de begrazing geregeld via een openbaar bestek dat geldt voor 1 jaar en gegund wordt 
door het ministerie van Landsverdediging. Dit wordt verder besproken in het hoofdstuk rond 
heidebegrazing.  

Buiten de LIFE-werken werden weinig werken uitgevoerd. In 2009 werd ongeveer 80 are 
natte heide gemaaid ter hoogte van het vijversysteem ‘In den Damp’ en werd er gemaaid op 
de voormalige akker aan de Laambeekvallei (bestand 1d).  

2.1.2.2 Het bos van Masy 

Het bos van Masy werd aangeplant rond 1900, daarvoor behoorde het tot de grote 
heideterreinen tussen Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode. De exacte plantjaren, 
stamtallen en plantverbanden zijn niet gekend; deze gegevens zijn verloren gegaan bij de 
teloorgang van het kasteeldomein, net als de gegevens over het toenmalige beheer.  

De huidige aanwezigheid van een aantal elementen zijn eenvoudig te verklaren door de 
ontstaansgeschiedenis van het bos van Masy.  

- De restanten van de gebouwen van het oude kasteeldomein: De vroegere stallen, serres, 
tuinmuur en oude bijgebouwen van het kasteeldomein zijn nog herkenbaar in perceel 4.  

- De grote diversiteit aan boomsoorten en variëteiten: Verspreid over het gehele 
kasteeldomein, maar met de grootste concentratie vlakbij het vroegere kasteel (perceel 4), 
werden in het begin van de 20ste eeuw boomgroepjes aangeplant. De bomen in deze 
groepjes waren van verschillende soort en/of variëteit. Voorbeelden die nu op terrein nog 
terug te vinden zijn, zijn onder andere het bestand van Tamme kastanje (4b, verschillende 
variëteiten), het groepje Sequoia’s (4g) en de groep Rode beuken (2a). Vroeger was de 
diversiteit groter, met ondermeer groepjes zilversparren en groepjes esdoorns. Na het 
extreem natte jaar van 1967 zijn veel boomgroepen verdwenen. (persoonlijke mededeling 
Albert Geuens).  

- De dreven: onder andere in bestand 3d (8 rijen linde en Amerikaanse eik alternerend) en 
bestand 4c (Beuk) zijn nog duidelijke dreefstructuren terug te vinden. In bestand 7a is een 
rij Beuk met onderaanplant van Taxus aanwezig. Vermoedelijk was dit vroeger een dreef. 
Ten tijde van Théodore Masy creëerden deze dreven waarschijnlijk zichtassen naar het 
omliggende, meer open gebied (kaart 2.1).  
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Kaart 2.1: Lijnvormige cultuurhistorische elementen in het bos van Masy. De dreven creëerden vroeger waarschijnlijk 
zichtassen naar de omgeving.  

Nadat het kasteeldomein verlaten werd in de jaren ’30, kende het bos van Masy nog 
nauwelijks enig beheer tot in 1999 het protocol gesloten werd tussen het Vlaamse Gewest en 
Defensie. In functie van het militaire gebruik hadden de bossen aan de periferie van het 
gebied immers enkel een schermfunctie om het zicht vanuit omliggende gebieden op het 
militair domein te beperken. Van de jaren ’30 tot 1999 werd enkel af en toe brandhout 
geoogst door de militairen. Hiervan zijn geen gegevens beschikbaar (persoonlijke 
mededeling Michel Broeckmans & Robert Van Dingenen). Het parkbos van Masy kende aldus 
60 jaar geen beheer en de ongestoorde ontwikkeling heeft de structuurrijkdom op 
verschillende plaatsen in de hand gewerkt. Oud en dood hout zijn als gevolg prominent 
aanwezig en tal van planten en dieren vinden in het domein een geschikte leefomgeving. Er 
is echter ook een keerzijde aan de medaille. Het ‘niets doen’ heeft ertoe geleid dat de 
meeste bossen overwoekerd werden door Amerikaanse vogelkers (Cornelis & Gooris, 1999).  

Vanaf 1999 werden de bossen beheerd door het huidige Agentschap voor Natuur en Bos. In 
de periode 1999 tot 2003 werd plaatselijk wat Amerikaanse vogelkers gekapt en gebruikt als 
brandhout door de militairen. Van een gerichte bestrijding was nog geen sprake.  

Vanaf 2003 werd gestart met een intensieve en gerichte bestrijding van Amerikaanse 
vogelkers in het bos van Masy. Het bos werd opgedeeld in 4 zones die eerst een 
hoofdbehandeling en vervolgens een nabehandeling kregen (kaart 33 van bijlage 1). Een 
deel werd uitgevoerd in kader van het LIFE-project DANAH (kaart 31 van bijlage 1). In 2008 
werd Amerikaanse vogelkers bestreden in de bestanden 3a, 3b, 3c, 3d en 3f van 
Landschapseenheid Masy, een totale oppervlakte van 9,7 ha.  

In een aantal bestanden werd gedund en de houtopbrengst werd verkocht (persoonlijke 
mededeling Michel Broeckmans). Een overzicht hiervan is te vinden in tabel 2.6. 
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Landschaps-

eenheid 

Bestand Boomsoort Stuks Volume 

(m³) 

Jaartal 

Masy 1c Amerikaanse vogelkers 1346 434 2004 
Masy 5b & 6a Amerikaanse eik 2051 792 2006 
Masy 1a, 1b & 2b Amerikaanse eik 2424 758 2008 
Abeek 3e Grove den/ Corsicaanse den 1194 421 2007 

Tabel 2.6: Houtverkopen in het bos van Masy gedurende de periode 2003-2009 

Andere achtergrondinformatie, nodig om de huidige structuur van de bosbestanden te 
begrijpen, wordt hieronder opgelijst.  

* Bestand 1c van Landschapseenheid Masy was in het begin van de 20ste eeuw de 
schapenweide van het kasteeldomein en werd waarschijnlijk licht bemest met als gevolg dat 
Amerikaanse vogelkers kon woekeren nadat het kasteeldomein verlaten werd. In 2004 werd 
dit bestand van Amerikaanse vogelkers volledig gekapt (tabel 2.6). Nu is dit bestand een 
open plek in het bos die jaarlijks gemaaid wordt en waar plaatselijk heiderelicten terug te 
vinden zijn.  

* Bestand 3f van Landschapseenheid Masy bestond in de jaren ’90 bijna volledig uit 
Amerikaanse vogelkers en werd door de militairen gekapt. In het voorjaar van 2006 werden 
door ANB verschillende boomsoorten aangeplant op een gedeelte van het perceel (ongeveer 
3 ha): Beuk (1600 stuks), Winterlinde (1200 stuks), Zomereik (3500 stuks), Sporkehout 
(300 stuks) en lijsterbes (300 stuks). In het overgebleven deel van 3f (= ongeveer 9.5 ha) 
werd in het voorjaar van 2008 de overblijvende Amerikaanse vogelkers geklepeld, in 2009 
werd deze behandeld met glyfosaat.  

* Bestand 4a van Landschapseenheid Masy is het voormalige aardappelveld van het 
kasteeldomein. Door de vroegere bemesting had men hier ook te kampen met Amerikaanse 
vogelkers, die in 2003 gekapt werd. De nabehandeling volgde in 2006. Plaatselijk staat ook 
veel Brandnetel. Nu is het een bestand van eik met bijmenging van berk.  

* Bestand 4g van Landschapseenheid Masy is het bestand waar het vroegere kasteel en de 
bijgebouwen stonden. Dit is een bestand met veel open plekken en bijgebouwtjes. De 
boomlaag bestaat vooral uit arboretumbomen.  

* Bestand 4h van Landschapseenheid Masy is de oude ommuurde kasteeltuin. Dit is nog 
steeds een open plek die tweejaarlijks gemaaid wordt door ANB. Restanten van de vroegere 
serres zijn nog aanwezig, net als een aantal oude fruitbomen. 

* Bestand 7b van Landschapseenheid Masy is de vroegere boomgaard, duidelijk aangeduid 
op de huidige stafkaarten. Op het terrein zijn deze grenzen echter niet meer duidelijk. De 
fruitbomen zijn geleidelijk verdwenen en vervangen door de spontane verjonging van eik en 
berk. Plaatselijk komt veel Robinia voor.  

* Bestand 10a was vroeger een landbouwconcessie die begin jaren 2000 verlaten werd. Een 
deel van dit bestand werd aangeduid voor boscompensatie en aangeplant in het voorjaar van 
2009. Ter voorbereiding werd in november 2008 15 ha geklepeld, in maart 2009 werd 13 ha 
geploegd. Vervolgens werden op 2 locaties in totaal 59445 exemplaren van Zomereik en 
1600 exemplaren van Sporkehout aangeplant.  

2.1.2.3 Overige bossen 

In de bossen langs de westzijde werd tot nu toe heel weinig beheerd. Enkele dunningen 
werden uitgevoerd (Grove den). In 2005 werden 9777 stuks, goed voor 3580 m³, verkocht. 
In 2007 werd de windval verkocht in de bossen langs de westzijde. Dit waren 222 stuks, 
goed voor 143 m³. Ander beheer is beperkt tot de bestrijding van Amerikaanse vogelkers, 
reeds besproken bij het overzicht van de werken uitgevoerd in kader van het LIFE-project 
DANAH (zie eerder). Van eventueel ander beheer zijn geen gegevens gevonden. De 
bestrijding van Amerikaanse vogelkers is minder ver gevorderd dan in het bos van Masy.  
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Reliëf en hydrografie 

2.2.1.1 Reliëf 

Het schietveld ligt op de top van het Kempens Plateau, een driehoekige reliëfeenheid in 
Limburg die uitsteekt boven zijn omgeving. Het Kempens plateau is een vrij vlak gebied dat 
lichtjes afhelt naar het noordwesten, van 100 m bij Lanaken tot 40 m bij Leopoldsburg. Het 
schietveld zelf ligt op een hoogte van ruwweg 70 tot 80 m boven het zeeniveau, is 
overwegend vlak en helt lichtjes af naar het noordwesten. De brongebieden van de A-, 
Laam- en Mangelbeek vormen ondiepe depressies in het plateau. Het Digitale Hoogtemodel 
(DHM) is weergegeven op kaart 34 in bijlage 1.  

2.2.1.2 Hydrografie 

Hydrografisch gezien behoren de Kempen zowel tot het Maas- als tot het Scheldebekken. De 
scheiding tussen deze 2 bekkens loopt dwars door het schietveld. De Abeek, die ontspringt 
op het schietveld, behoort tot het Maasbekken. De Laam- en Mangelbeek monden uit in de 
Demer die tot het stroomgebied van de Schelde behoort (kaart 8 van bijlage 1).  

Het schietveld omvat een uitgebreid complex van vennen. Volgens Van Wirdum et al., 
(2004) kunnen verschillende typen van vennen worden onderscheiden :   
- De heidevennen op het terrein zijn ongebufferde vennen, die lokaal infiltrerend, niet 

gebufferd grondwater uit de directe omgeving ontvangen. Ze voeden het 
grondwatersysteem met lekwater. Voorbeelden hiervan zijn het Biezenven en het Roodven.  

- De bovenlopen van de A-, Laam- en Mangelbeek bevatten vennen met een overloop naar 
lager gelegen vijvers en beken. Deze vennen ontvangen vrij grote hoeveelheden zwak 
gebufferd grondwater. Het peil wordt hier sterk beïnvloed door stuwen en 
overloopgrachten. Voorbeelden van deze vennen zijn de bronnen van de Laam- en 
Mangelbeek, de Monnikswijer en het Gazemeer.  

- Stroomafwaarts, aan de randen van het schietveld, liggen vijvers, die ook water uit de 
regionale grondwaterlagen ontvangen. Het peil wordt hier sterk beïnvloed door stuwen en 
overloopgrachten. Voorbeelden zijn In den Damp in de Abeekvallei en de Laamvijver.  

2.2.1.2.1 Ecohydrologie (De Becker, 2009) 

Watervoerende lagen 

Het schietveld Helchteren is volledig gelegen op zanden van de formatie van Diest. Dat zijn 
miocene zanden die rijk zijn aan glauconiet (een ijzerrijk kleimineraal). De klei in de zanden 
van de formatie van Diest zijn niet gelijkmatig afgezet in het geologische pakket. Bovenop 
die watervoerende laag ligt enkel quartair dekzand. Her en der komen kleipakketten voor. 
Hier in het schietveld bijvoorbeeld onder het Biezenven en onder de Monniksweijer. Dat zijn 
meteen de enige twee vennen waar een duidelijke continue kleilaag onder zit. Alle vennen 
werden in de loop van de opmaak van dit beheerplan systematisch uitgeboord en enkel 
onder deze twee werd dus een kleipakket aangetroffen. De kans is vrij groot dat er elders 
binnen het gebied nog kleilagen voorkomen, maar die zitten dan niet onder vennen maar 
onder een dikker quartair dekzandenpakket. 

Deze bevindingen, samen met de peilbuismetingen een verdere interpretatie zijn van  de 
vroegere conclusies van Van Wirdum et al (2004), en dat de vennen wel degelijk alle samen 
deel uitmaken van één hydrologisch systeem, waardoor individueel herstel van vennen niet 
mogelijk is. Een uitgewerkte beschrijving van de ecohydrologie op basis van de 
veldwaarnemingen die hier in 2009 werden uitgevoerd (profielbeschrijvingen, 
peilbuismetingen, …) zijn opgenomen in bijlage 7 van dit beheerplan. Deze bijlage bevat 
eveneens concrete aanbevelingen voor aanvullende metingen en analyses die kunnen 
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worden opgenomen in het opvolgingsproject dat voorzien wordt in het kader van de 
hydrologische herstelmaatregelen voor het Schietveld. 

Grondwater 

Grondwaterpeilmetingen 

In het gebied worden sinds geruime tijd peilbuizen opgemeten. Met de meetreeksen werd 
gestart einde 2001 naar aanleiding van een haalbaarheidsstudie inzake natuurbehoud en –
ontwikkeling in de brongebieden van de westflank van het Kempens Plateau (Van Wirdum et 
al 2004). In december 2003 werden de metingen gestopt. Het ging hoofdzakelijk om twee 
wekelijkse handmetingen en een beperkt set van geautomatiseerde dagelijkse metingen.  

De winter 2002-2003 was een gemiddelde winter, de zomer 2002 was iets natter dan 
gewoonlijk, de zomer van 2003 was de droogste zomer sinds meer dan 25 jaar. 

Half november 2007 werden op vijf locaties de metingen weer opgenomen middels het 
plaatsen van automatische peilregistratietoestellen (zgn. divers). Intussen zijn dus de winter 
2007-8 bemeten (natter dan gemiddeld), de natter dan gemiddelde zomer van 2008, de 
droge koude winter 2008-9 en de erg droge zomer van 2009 (iets minder droog dan 2003). 

De bovenvermelde studie en de inmiddels beschikbare tijdsreeksen van 
grondwaterpeilmetingen laten toe om het hydrologische systeem van het Schietveld reeds 
vrij goed te begrijpen, en een aantal eerste vaststellingen te doen, met aanbevelingen voor 
noodzakelijke beheeringrepen (zie ook bijlage 7). 

Chemische samenstelling van het grondwater 

Binnen het kader van de opmaak van dit beheerplan was er geen mogelijkheid voor het 
uitvoeren van een analyse van het grondwater. Daarom wordt teruggegrepen naar de 
analysen die uitgevoerd zijn in 2001 (van Wirdum et al. 2004). Daaruit komt naar voor dat 
over het ganse militaire domein een zeer uniforme chemische samenstelling voorkomt. Het 
grondwater is afkomstig uit één watervoerende laag en het volledige militaire domein 
fungeert als infiltratiegebied. Dat zorgt ervoor dat al het grondwater hier mineraal- én 
nutriëntenarm is. In de vallei van de Aabeek treden duidelijk verhoogde sulfaatconcentraties 
op. Die zijn waarschijnlijk niet alleen te wijten aan zwavelneerslag vanuit fossiele 
brandstoffen, zoals vermeld in van Wirdum et al (2004), aangezien die zwaveldepostities 
juist zeer sterk afgenomen zijn ook voor de periode van staalname. Ze kunnen ook te wijten 
zijn aan denitrificatie van voornamelijk door naaldhoutaanplantingen ingevangen droge 
depositie van NOX-en. Het denitirificatieproces verloopt via afbraak van (vnl. ijzer-)sulfiden 
in de bodem. Daarbij wordt sulfaat vrijgesteld.  

Aan de rand van het militaire domein in de valleien van de Aabeek en van de Laambeek 
wordt iets mineraalrijker grondwater aangetroffen. Net op, en zeker voorbij de rand van het 
militaire domein treden er kwelgebieden op in de beekdalen. Enkel in de twee 
bovengenoemde valleitjes ligt er nog net een klein stukje kwelgebied in het studiegebied. 
Dat kwelwater is in feite geïnfiltreerd regenwater dat gedurende (ten minste) een paar jaar 
in contact geweest is met de zandmatrix. In die periode verandert de chemische 
samenstelling aanzienlijk. Er worden mineralen opgelost in het grondwater. Het is die 
verandering in chemische samenstelling die zich weerspiegelt in het kwelwater. 

Het hydrologische systeem van het Schietveld 

Het gaat hier om een hydrologisch systeem bestaande uit één watervoerende laag, met 
name de zanden van de formatie van Diest. Het gaat dus om een freatisch 
grondwatersysteem. Bovendien ligt het gebied op één van de hoogste punten van het 
kempische plateau; het gaat hier met andere woorden om een infiltratiegebied. Dat wordt 
duidelijk bij het bekijken van de tijdreeksen van de grondwaterpeilmetingen, met name deze 
van de piëzometernesten die op 6 locaties geplaatst werden in 2001. Daarin werden telkens 
drie filterdiepten voorzien. In elk van de zes locaties staat het peil in de buis met de meest 
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ondiepe filter hoger dan het peil in de buis met de filter op de middelste diepte. Het peil in 
die “middelste” buis staat op haar beurt weer hoger dan het peil in de buis met de diepe 
filter. Dit betekent dat het gehele centrale deel te beschouwen is als een infiltratiegebied. 

Het grondwaterpeil in de freatische aquifer, ook wel het freatische oppervlak genoemd, kan 
onderhevig zijn aan aanzienlijke schommelingen. Die schommelingen kunnen door de mens 
veroorzaakt worden (ontwatering) maar ook zonder menselijk ingrijpen kunnen die 
schommelingen zich op volkomen natuurlijke wijze voordoen. De hoogte van het freatische 
oppervlak wordt bepaald door de hoeveelheid effectieve neerslag (i.e. totale neerslag 
verminderd met de evapotranspiratie) en uiteraard ook de hydraulische geleidbaarheid van 
de zanden van de formatie van Diest . In natte, warme winters zal er dus een stijging van 
het freatisch oppervlak optreden, droge zomers zullen het oppervlak gevoelig doen dalen, in 
koude strenge winters zal de stijging van het freatisch oppervlak beduidend minder zijn, enz. 
enz. Er kunnen dus aanzienlijke verschillen optreden gedurende het jaar maar ook tussen 
verschillende jaren.  

Aan de noordzijde van het gebied ontspringt de Dommel die noordwaarts vertrekt. Eigenlijk 
vormt het centrale vennengebeid - wat ten dele overlapt met de zgn. verboden zone - het 
dalhoofd van de Dommel. De loop van de Dommel is vanaf de bron gekanaliseerd en diep 
ingegraven. Aan de noordelijke randweg, ergens tussen het Biezenven en het Brandven, 
“valt” de Dommel letterlijk uit het militaire domein om direct te verdwijnen in een diepe 
gracht in het landbouwgebied. Een tweede “beek”, de Heidelossing zorgt voor bijkomende 
ontwatering van het brongebied van de Dommel. 

Aan de oostzijde van het gebied ontspringt de Aabeek. Het bos van Masy en Groot Gazemeer 
vormen het (vandaag droge) dalhoofd van de Aabeek. Dit terreingedeelte is doorgraven met 
diepe tot erg diepe drainagegrachten. Die lopen noordwaarts naar de Monniksweijer. Een 
reeks bijkomende boringen bracht aan het licht dat hier een kleipakket onder zit. Meer dan 
waarschijnlijk is dat kleipakket kuipvormig. De drainagegrachten komende van Groot 
Gazemeer, brengen het afgevoerde grondwater naar hier. Het loopt door deze plas, die aan 
de noordzijde overloopt in wat meestal als de feitelijke oorsprong van de Aabeek wordt 
aanzien. Vanaf de Monniksweijer wordt de topografie ook meer uitgesproken. In het 
landschap wordt een duidelijke, smalle en 5 tot 10 meter diepe vallei zichtbaar. Aan de 
noordelijke punt van het militaire domein is de vallei al zo diep dat er (zeker op de westelijke 
valleiflank) duidelijk kwelverschijnselen optreden met uittreden van ijzerrijk grondwater. Dat 
is de enige plek op het militaire domein waar er sprake is van duidelijke kwel. Alle andere 
terreingedeelten zijn volledig boven het kwelniveau, dus in het infiltratiegebied gelegen. 

In het zuiden vertrekt de Laambeek in zuidwestwestelijke (ZWW) richting. Het eigenlijke 
dalhoofd van de Laambeek ligt vermoedelijk ter hoogte van het Katteven of ter hoogte van 
een kleiner ven net ten zuidwestwesten ervan. Door vergravingen (o.a. een paar 
brandwegen) is de eigenlijke oorsprong niet meer zo duidelijk.  In ieder geval is de 
bovenloop van de Laambeek tot aan de grens van de militaire domein  veruit het best 
bewaarde valleigedeelte, met bijzonder goed ontwikkelde grondwaterafhankelijke 
vegetatietypen (zie verder). 

Aan de westzijde ten slotte ontspringen nog twee waterlopen. Een eerste, de Mangelbeek 
ontspringt bij een ven (voor het gemak het Mangelbeekven genoemd). Hier komt een diepe 
gracht in uit die verder naar het noordoosten vertrekt en daar de vochtige heide ontwatert. 
Vanuit het Mangelbeekven loopt er een gracht met de daarop aangesloten rabatten 
structuur, naar het zuidwesten. Een deel van deze rabattenstructuur werd destijds gebruikt 
als visvijver. Tijdens de zomer van 2008 werd trouwens de vijverdijk (een dwarsdijk door de 
bovenloop van de Mangelbeek, net op de grens tussen de NO gelegen open vegetatie en de 
ZW gelegen bossen) heraangelegd. In dat bosgedeelte verdwijnt de beek opnieuw. Het water 
infiltreert daar gewoon in een dagzomend grondpakket. Een honderdtal meter verder, net 
buiten het militaire domein “ontstaat” de Mangelbeek opnieuw (een tweede keer dus). 

Ten Noorden van de Mangelbeek, en aan de noordrand van het militaire domein ontspringt  
de Schansbeek. Recent (zomer 2007) is er een belangrijke aantakking gemaakt op deze 
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beek, vertrekkende van de centrale gebouwen en de “toren”. Het gaat hier om een gracht 
die vlak bij de toegangsweg ligt en er parallel aan loopt. De vallei van de Schansbeek 
ontspringt in het Osseven maar ze werd waarschijnlijk in een verder verleden al, verplaatst 
naar de noordrand van dat ven.  

Grondwaterafhankelijke vegetatietypen op het schietveld van Houthalen 

Helchteren 

In het militaire domein komen 6 verschillende vegetatietypen voor die voor hun ontwikkeling 
en voortbestaan volledig zijn aangewezen op de aanwezigheid van grondwater binnen het 
bereik van de wortels. Het gaat om vochtige heide, venige heide, hoogveen, gagelstruweel, 
oligotroof elzenberkenbroek en mesotroof elzenbroek (Voor een gedetailleerde bespreking 
van deze types zie hoofdstuk 2.3.3 : Flora en vegetatie).  

Op het INBO gebeurt al geruime tijd onderzoek naar de standplaatsfactoren voor de 
ontwikkeling van deze grondwaterafhankelijke vegetatietypen. Dit gebeurt op basis van 
geselecteerde Vlaamse referentiesituaties die vervolgens grondig beschreven werden op het 
vlak van sturende standplaatsfactoren (Huybrechts et al. 2002; Callebaut et al.2004; 
Huybrechts et al. 2008). Hieronder wordt zeer summier een samenvatting gegeven van de 
belangrijkste factoren die aangeven waar elk grondwaterafhankelijk vegetatietype wordt of 
kan worden aangetroffen. Voor die standplaatsfactoren die ook voor de beheerkeuzes in het 
gebied relevant zijn worden ook deze ook kwantitatief weergegeven. 

Qua chemische samenstelling van het grondwater zijn de eerste drie typen (vochtige heide, 
venige heide en hoogveen) gebonden aan mineraal arm grondwater, het gagelstruweel 
groeit optimaal op iets aangerijkt grondwater, bijvoorbeeld op de overgang van mineraalarm 
naar iets mineraalrijker grondwater en mesotroof elzenbroek groeit op duidelijk mineraalrijk 
grondwater. 

Vochtige heide groeit op die locaties waar de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) 
niet buiten het interval -1.87m en -0.68m valt. Venige heide is vochtige heide waarin 
veenmossen een quasi 100% bedekking van de moslaag aanhouden en kan gezien worden 
als de precursor voor hoogveen. Hét verschil in standplaatsfactoren tussen vochtige heide en 
venige heide is de beduidend stabielere grondwatertafel bij venige heide. De grondwatertafel 
staat er ook altijd dichter tegen het maaiveld. De Vlaamse referentiesites voor venige heide 
vallen allemaal binnen een GLG interval van -0.64m en -0.26m. 

Hoogveen (sensu stricto) is in Vlaanderen niet meer te vinden maar er zijn een viertal 
locaties die in het bovenvermelde onderzoek gebruikt worden als referentiesite. Het 
drijvende veenmostapijt op de Monniksweijer is er daar één van. 

Gagelstruweel kan binnen het gebied alleen maar aangetroffen worden in de Laambeekvallei 
en eventueel ook nog net waar de Aabeek het gebied verlaat. Op beide locaties is er immers 
een overgang aanwezig van mineraalarm naar mineraalrijk grondwater. In de 
Laambeekvallei komt gagelstruweel over grote oppervlakten voor en is hier optimaal 
ontwikkeld. De omstandigheden zijn er ideaal voor de ontwikkeling van dit type 

Oligotroof elzenberkenbroek vereist naast een mineraalarme chemische samenstelling een 
zeer ondiepe en constante grondwatertafel. Locaties met mineraalarme kwel zijn het meest 
geschikt. In de vallei van de Laambeek, (topografisch gezien) net boven de gordel met 
gagelstruweel maar enkel op het rechter valleideel is dit type zeer mooi ontwikkeld.  

Mesotroof elzenbroekbos is op dezelfde locaties te vinden, maar dan (topografisch gezien) 
onder de gordel van gagelstruweel. In de Aabeekvallei zit deze vegetatiegordel momenteel in 
de daar herstelde vijvers. In de Laambeekvallei is dit type goed ontwikkeld aanwezig 
opnieuw op het rechter valleideel. 
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Veranderingen in de grondwaterstanden in de periode 2002-2009 

Voor wat de grondwaterstanden betreft, zijn er twee meetperiodes van ruim twee jaar elk 
beschikbaar, die een vergelijking toelaten. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden 
dat het om twee relatief korte perioden gaat, maar aangezien dit het enige betrouwbare 
cijfermateriaal voorhanden is, wordt ze toch uitvoerig besproken hieronder. In de bijlage 7 
worden de tijdsreeksen verder geplaatst tav. meetreeksen in het freatisch pakket buiten het 
militair domein. 
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Figuur 2.9. tijdreeks van het grondwaterpeil ter hoogte van het Mangelbeekven (in m t.o.v.maaiveld) 
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Figuur 2.10: tijdreeks grondwaterpeil ter hoogte van de dwarsdijk door Mangelbeek (in m t.o.v.maaiveld) 
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Figuur 2.11 : tijdreeks grondwaterpeil in Groot Gazemeer (in m t.o.v. maaiveld) 
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Figuur 2.12: tijdreeks grondwaterpeil ter hoogte van Monniksweijer (in m t.o.v. maaiveld) 
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Figuur 2.13: tijdreeks grondwaterpeil aan de Noordrand bij Biezeven (in m t.o.v. maaiveld) 

Het eerste wat opvalt is de indicatie van gevoelige dalingen van de gemiddelde 
grondwaterstanden zeker als de (iets natter dan normale) zomer 2003 vergeleken wordt met 
de (duidelijk natter dan normale) zomer van 2008.  Op de vijf locaties wordt een daling van 
het gemiddelde grondwaterpeil van 10 centimeter in de Monniksweijer (zie fig 2.12), 20 cm 
in Groot Gazemeer (zie fig 2.11), 25 à 30 cm aan de noordrand ter hoogte van het Biezeven 
(zie fig 2.13) en 30 tot 40 cm in het dalhoofd van de Mangelbeek (zie figs 2.9 en 2.10) 
vastgesteld. 

De zomerpeilen van 2009 evenaren de historisch lage peilen van de zomer van 2003 net 
niet. Het hoeft geen betoog dat dit een zeer ongunstige evolutie indiceert voor de natte 
terreingedeelten. 

Een complicatie bij deze analyse is het feit dat het gebied een infiltratiegebied is en dat (zie 
hoger) grote peilschommelingen in het freatische oppervlak niet onnatuurlijk zijn. Daarom is 
vergelijking met een ander gebied noodzakelijk, om de vastgestelde trends aan te toetsen. 
Net te westen van het schietveld ligt het kamp van Beverlo waar (helaas) pas sinds einde 
2004 gestart werd met het meten van grondwaterpeilen in vergelijkbare situaties. Het 
terreingedeelte “Hoeverheide” meer bepaald de zone “achter de witte bergen” is in hoge 
mate vergelijkbaar qua hydrologische setting met het schietveld. Dit terrein (achter de witte 
bergen) ligt eveneens in een infiltratiegebied (van de vallei van de Zwarte Beek), het ligt ook 
integraal in zanden van de formatie van Diest, afgedekt met quartaire dekzanden en het is 
eveneens een freatische aquifer. Ook in dit gebied lagen vele kilometers drainagegrachten 
die gegraven werden om het terrein beter toegankelijk te maken voor oefeningen met 
rupsvoertuigen.  

Op de figuur 2.14 is het verloop van het freatische grondwaterpeil daar weergegeven. Einde 
november 2006 en een tweede keer in augustus 2007 werden, in het kader van de DANAH-
werken,  in die zone alle grachten gedempt waardoor de artificiële drainage quasi volledig 
gestopt werd. Het resultaat daarvan komt duidelijk naar voor uit de figuur 2.14. Tijdens de 
zomer volgend op de eerste ingreep zakken de waterpeilen zo’n 40 centimeter minder diep 
dan in de zomer net voor de werken. Het volgende jaar (na de tweede ingreep) zijn de peilen 
nog eens 30 centimeter naar omhoog gegaan. Een verhoging in totaal van meer dan 70 
centimeter. Voor Hoeverheide betekent dit dat de standplaats nu geschikt geworden is voor 
vochtige heide tot zelfs venige heide daar waar er voor de werken droge tot net vochtige 
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heide aanwezig was (en ook kon groeien op basis van de toenmalige waterpeilen). Uiteraard, 
tijdens de droge zomer van 2009 zakken de peilen weer dieper weg maar bereiken zelf dan 
niet het zomerpeil van de zomer net voor de eerste ingreep. Zoals gezegd, de geologische en 
hydrologische setting op het schietveld van Houthalen Helchteren zijn sterk vergelijkbaar. 
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Figuur 2.14: tijdreeks grondwaterpeil achter de witte bergen op Hoeverheide (Kamp van Beverlo). Einde november 2006 
en in augustus 2007 werden drainagegrachten gedempt) 

In het Schietveld van Houthalen Helchteren werden in het laatste decennium op 
verschillende plaatsen in het militaire domein nieuwe (soms erg) diepe grachten gegraven of 
opnieuw uitgediept en in onderhoud genomen. In diezelfde periode stellen we zeer sterke 
dalingen van de freatische grondwaterpeilen vast. Ook de verdere intensivering en diepe 
drainage in het landbouwgebied Maastrichterheide net ten noorden van het Schietveld zal 
hierop wellicht ook een invloed gehad hebben. 

Het uitdiepen van de Schansbeek en het aantakken van een veel diepere gracht langs de 
toegangsweg hebben voor een gevoelige verkleining van de oppervlakte van het Osseven 
gezorgd, naast een sterke degradatie van de zone vochtige heide in de onmiddellijke 
omgeving ervan. Groot Gazemeer viel in het verleden niet elk jaar volledig droog : in 2002 
nog stond het bijna het volledige jaar onder water, dat is sindsdien niet meer gebeurd. Het 
dalhoofd van de Mangelbeek stond in 2002 eveneens onder water, dat is sindsdien niet meer 
gebeurd. Het peil van het Mangelbeekven is met 60 centimeter gedaald. Aan de noordrand 
van het militaire domein valt een groot deel van het Biezeven nu jaarlijks droog, enkel het 
diepste deel houdt water. In de periode 1990-2000 was dat slechts enkele jaren het geval. 

Verder valt de stijgende trend op van het freatische peil ter hoogte van de Monniksweijer 
(zie figuur 2.12). Dit is de enige locatie in het gebied waar de grondwaterpeilen niet dalen.. 
Dit is in ieder geval een belangrijke uitzondering en een gunstige evolutie en is wellicht te 
danken aan het ontbreken van sterk drainerende structuren in de directe omgeving. 

De positie van de peilbuizen (uit de WATINA-databank, INBO) en de verschillende vennen 
met hun eventuele naam wordt gegeven op kaart 35 in bijlage 1, de drainagegrachten voor 
de verschillende beekvalleien zijn weergegeven op de kaarten 36 (Abeek), 37 (Mangelbeek) 
in 38 (Laambeek) in bijlage 1. In bijlage 7 is de uitgebreide analyse van de gegevens 
opgenomen, die kan gebruikt worden voor toepassing in verdere opvolging en onderzoek.  
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2.2.2 Bodem en geologie 

2.2.2.1 Bodem 

Op de Bodemkaart van België is het schietveld bijna volledig ingekleurd als niet gekarteerde 
bodem. Er werden geen beschikbare bodemgegevens gevonden voor het militaire domein 
van Houthalen-Helchteren, er kan enkel bodemkundige informatie worden afgeleid uit de 
Bodemkaart van België op basis van de aangrenzende percelen. De vereenvoudigde versie 
(combinatie van textuur en vochttrap) van de Bodemkaart van België is weergegeven in 
kaart 39 in bijlage 1.  

Op het schietveld en in de omgeving komen zandbodems voor. Deze podzolgronden zijn van 
nature nat, maar door de sterke drainage op het schietveld is er nu sprake van eerder droge 
podzolgronden (zie hydrografie). Doorheen het noordelijk gedeelte van het schietveld loopt 
een landduinengordel. 

2.2.2.2 Geologie 

Deze paragraaf is gebaseerd op Wouters & Vandenberghe (1994), Van Wirdum et al. (2004) 
en De Blust & Sterckx (2008).  

Het schietveld behoort tot het Ecodistrict van de Hoge Kempen en ligt bovenop het Kempens 
plateau.  

Ontstaan van het Kempens plateau 

Het Kempens plateau ontstond toen omstreeks het Elsteriaan (200.000-300.000 jaar 
geleden) de benedenloop van de Maas door de grote sedimentaanvoer verstopt raakte. De 
Maas brak door de waterscheiding tussen de oude Maasvallei en de noordelijk gelegen 
laagvlakte heen. Deze laagvlakte had maar een geringe helling, waardoor veel grof sediment 
afgezet werd in de verschillende geulen. De interne verklitting van dit materiaal is sterk, 
waardoor gedurende pleistocene erosiefasen het omliggende zandlandschap veel verder is 
afgesleten dan deze puinkegel, die nu als het Kempens plateau boven het landschap 
uitsteekt. 

Geologie van het Kempens plateau 

Op een diepte van ca. 200 m ligt de Boomse klei die in het Tertiair is afgezet. Bovenop zijn 
in het latere Tertiair voornamelijk mariene sedimenten afgezet. Dit zijn dikke zandpakketten 
die afhellen naar het noordoosten. Van jong naar oud komen volgende lagen voor:  

- zanden van het lid van Maatheide 
- zanden van Kasterlee  
- zanden van Diest 
- zanden van Bolderberg 
- zanden van Voort 
- kleirijk zand van Eigenbilzen 

Deze zogenaamde Neogene zanden vormen de belangrijkste watervoerende laag van België. 
Op het Kempens plateau bevinden zich hierboven de Kwartaire hoogterrasafzettingen van de 
Maas, die zeer afwisselend zijn in grofheid (leem-, zand- en grindlagen), en bijgevolg ook in 
waterdoorlatendheid. Gedurende het Weichseliaan (116.000 tot 11.500 jaar geleden) werd 
door windwerking over het landschap dekzand afgezet, dat in het Holoceen gehermodelleerd 
is tot stuifduinen. Tijdens het Holoceen veranderde namelijk de dominante windrichting van 
noordoost naar zuidwest waardoor de aanvoer van vers dekzand stopte. Windwerking zorgde 
voor het ontstaan van oost-west gerichte dekzandruggen. Door uitwaaiing tot op de 
grondwatertafel ontstonden plaatselijke depressies, waar regen- en oppervlaktewater 
stagneerde en vennen gevormd werden (bijlage 1, kaart 40).  



 

 
46 Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren www.inbo.be

 

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bestandskaart  
Het schietveld van Helchteren werd ingedeeld in 7 Landschapseenheden 1 (kaart 2.2). Deze 7 
Landschapseenheden werden op hun beurt ingedeeld in 1 tot 16 percelen, waarin 1 tot 11 
bestanden werden aangeduid met behulp van een letter (Tabel 2.7 en kaart 2.3). In totaal 
zijn er 42 percelen en 128 bestanden. Deze indeling gebeurde op basis van reeds bestaande 
bestandsindelingen van de bossen, het centrale heidegedeelte werd ingedeeld in percelen op 
basis van de brandwegen. Daar waar ingrijpende inrichtingsmaatregelen gepland zijn, 
werden de bestanden ingedeeld volgens de toekomstvisie.  

 

 Kaart 2.2: Indeling in Landschapseenheden  

 Oppervlakte (ha) Aantal percelen Aantal bestanden 

Abeek 302 7 1 tot 6 
Donderslagse heide 1006 16 1 tot 7 
Dovo 165 2 4 tot 7 
Laambeek 139 1 6 
Mangelbeek 155 2 4 tot 7 
Masy 189 10 2 tot 8 
Sonnisheide 223 4 1 tot 11 

Tabel 2.7: Oppervlakteverdeling, aantal percelen en aantal bestanden per Landschapseenheid. 

                                                

1 Overeenkomstig de technische richtlijnen voor opmaak van uitgebreide bosbeheerplannen moet het domein ingedeeld 
worden in zogenaamde ‘bosplaatsen’, en dan verder in percelen en bestanden. Gezien een grote oppervlakte van het 
militair domein niet uit ‘bos’ bestaat komt de term ‘bosplaats’ eerder onwennig over. Vandaar dat beslist werd om deze 
term consequent in heel het plan te vervangen door de term ‘Landschapseenheid’. Op sommige kaarten die reeds voor 
deze beslissing waren aangemaakt is het mogelijk dat nog de term ‘bosplaats’ is gebruikt. 
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Kaart 2.3: Bestandsindeling  

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens  
De inventarisatie van bestands-, bosbouw- en vegetatiekenmerken werd uitgevoerd volgens 
de methode beschreven in ‘De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest’ (Waterinckx & 
Roelandt, 2001). Deze inventarisaties werden uitgevoerd door Anke Balleux en Alex 
Vandebon in de zomers van 2007 en 2008 en aangevuld in het najaar van 2008 en het 
voorjaar van 2009. In totaal werden op het schietveld bosbouwmetingen uitgevoerd in 87 
proefvlakken en werden 85 vegetatieproefvlakken gelegd. Al deze punten werden met 
behulp van GPS nauwkeurig in een GIS-laag gesitueerd (Kaart 41 in bijlage 1). De 
berekeningen en analyses gebeurden met behulp van het programma Bosprog (versie 3.42-
2.15), ontwikkeld door het Agentschap voor Natuur en Bos.  

Omwille van de beperkte toegankelijkheid van het militaire domein en de beperkte tijd was 
het voor de bosinventariseerders niet mogelijk om in alle bosbestanden proefvlakken te 
leggen. Omwille van de heterogeniteit van sommige bosbestanden werden geen 
representatieve proefvlakken gelegd. In 18 van de 69 bosbestanden werd geen 
bosbouwproefvlak gelegd (=276 ha). In 16 bosbestanden werd geen vegetatieproefvlak 
gelegd (263 ha). Van 59 bosbestanden werd een algemene beschrijving gemaakt (358 ha). 
Een overzicht van het aantal proefvlakken per bestand wordt gegeven in tabel 2 van bijlage 
2.  

2.3.2.1 Bosbouwkundige bestandskenmerken (overeenkomstig de technische 
richtlijnen voor uitgebreide bosbeheerplannen) 

2.3.2.1.1 Bestandstypes 

Kaart 2.4, tabel 2.8 en figuur 2.15 geven een overzicht van de verschillende bestandstypes 
die voorkomen op het schietveld. Deze bestandstypes werden voor de bosbestanden 
waarvoor een algemene beschrijving opgemaakt werd (tabel 2 in bijlage 2) bepaald door 
Anke Balleux en Alex Vandebon van het Agentschap voor Natuur en Bos die de 
bosinventarisatie uitvoerden. Aan de overige bosbestanden en de niet bosbestanden werd 
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door de opstellers van het beheerplan een bestandstype toegekend op basis van 
terreinwaarnemingen. De klasse infrastructuur omvat militaire infrastructuur en brandwegen 
breder dan 20m. De klasse heide omvat zowel droge en vochtige heide, heischrale 
graslanden als stuifduinen. Binnen de categorie ‘Ruigtes en graslanden’ komen zowel ruigtes 
in het bos voor als cultuurgraslanden. Een uitgebreid overzicht met de oppervlakte en het 
bestandstype per bestand wordt weergegeven in tabel 3 in bijlage 2. Indien het 
bestandstype bos is, wordt hier ook de hoofdboomsoort weergegeven.  

 
Kaart 2.4: Bestandskaart  

Bestandstype Oppervlakte (ha) Percentage (%) 

Bos 596 27 
                 Loofhout *                  206                  35 
                 Naaldhout *                  27                  5 
                 Gemengd loofhout *                  221                  37 
                 Gemengd naaldhout 
* 

                 142                  24 

Heide 1252 57 
Ruigtes & graslanden 53 2 
Infrastructuur 33 2 
Venecosysteem 74 3 
Landbouwconcessie 172 8 

Tabel 2.8: Oppervlakteverdeling van de verschillende bestandstypes 

*: Loofhout: < 20% bijmenging van naaldhout 
    Naaldhout: < 20% bijmenging van loofhout 
    Gemengd loofhout: bijmenging naaldhout tussen 20% en 50% 
    Gemengd naaldhout: bijmenging loofhout tussen 20% en 50% 
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Figuur 2.15.: Oppervlakteverdeling volgens de verschillende bestandstypes voor het volledige militaire domein en voor 
de bossen 

Het bestandstype heide neemt het belangrijkste oppervlakteaandeel in. Bijna 60% van de 
oppervlakte van het schietveld bestaat momenteel uit het complex van vochtige en natte 
heide, schrale graslanden en stuifduinen. Binnen het bestandstype bos, dat iets meer dan 
een kwart van de oppervlakte bedekt, zijn de vier verschillende bosbestandstypes (loofhout, 
naaldhout, gemengd loofhout en gemengd naaldhout) vertegenwoordigd. Loofhout en 
gemengd loofhout zijn de meest voorkomende bosbestandstypes. 
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Indien de bestandstypes per Landschapseenheid worden bekeken, worden volgende 
resultaten bekomen:  

- Landschapseenheid Abeek (302 ha) 

Momenteel neemt het bestandstype bos ongeveer de helft van de oppervlakte in. Wanneer 
de bosbestandstypes afzonderlijk bekeken worden, neemt (gemengd) loofhout ongeveer ¾ 
van de oppervlakte in. Heide neemt ongeveer een kwart van de oppervlakte in. De 
venecosystemen die voorkomen maken allen deel uit van de Abeekvallei en zijn de 
Monnikswijer en de 3 broeken van ‘In den Damp’.  
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Figuur 2.16: Oppervlakteverdeling over de bestandtypes (boven) en bosbestandstypes (onder) voor de 
Landschapseenheid Abeek en voor de bossen van deze Landschapseenheid 
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- Landschapseenheid Donderslagse heide (1006 ha) 

In de Landschapseenheid ‘Donderslagse heide’ is het belangrijkste bestandstype heide, de 
oppervlakte van de overige bestandstypes is gering. Bos maakt 5% van de oppervlakte uit, 
dit is bestand 13b. Het bosbestandstype is gemengd loofhout.  
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Figuur 2.17: Oppervlakteverdeling over de bestandtypes voor de Landschapseenheid Donderslagse heide  

- Landschapseenheid Dovo (165 ha) 

In de Landschapseenheid Dovo wordt meer dan de helft van de oppervlakte ingenomen door 
bos, dat bijna volledig bestaat uit gemengd loofhout. Daarnaast vertegenwoordigen de 
landbouwconcessies een belangrijke oppervlakte.  
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Figuur 2.18: Oppervlakteverdeling over de bestandtypes (boven) en bosbestandstypes (onder) voor de 
Landschapseenheid Dovo en voor de bossen van deze Landschapseenheid
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- Landschapseenheid Laambeek (139 ha) 

De Landschapseenheid Laambeek bestaat bijna voor de helft uit landbouwconcessies. De 
overige bestandstypes die een belangrijk aandeel vertegenwoordigen zijn bos en 
venecosystemen. Dit venecosysteem is het brongebied van de Laambeek met het 
Laambeekven. De bossen zijn spontane verbossingen en bestaan uit gemengd naaldhout.  
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Figuur 2.19: Oppervlakteverdeling over de bestandtypes voor de Landschapseenheid Laambeek 

- Landschapseenheid Mangelbeek (155 ha) 

In de Landschapseenheid Mangelbeek heeft heide het belangrijkste oppervlakteaandeel, 
gevolgd door bos en venecosystemen. Dit venecosysteem is het Mangelbeekven. De bossen 
vertegenwoordigen ongeveer één derde van de oppervlakte en bestaan voor ongeveer 85% 
uit (gemengd) naaldhout. De overige fractie bestaat uit loofhout.  

91; 58%

51; 33%

12; 8% 1; 1%

Heide

Bos

Venecosysteem

Infrastructuur

Ruigtes & graslanden

Landbouwconcessie

 

7; 14%

28; 55%

16; 31%

LH

L+N

N+L

NH

 

Figuur 2.20: Oppervlakteverdeling over de bestandtypes (boven) en bosbestandstypes (onder) voor de 
Landschapseenheid Mangelbeek en voor de bossen van deze Landschapseenheid
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- Landschapseenheid Masy (189 ha) 

In de Landschapseenheid Masy is het belangrijkste bestandstype bos. Het enige andere 
bestandstype dat nog voorkomt is Ruigtes en graslanden. Dit zijn open plekken in het bos en 
een verlaten landbouwakker ten zuiden van Masy die voor boscompensatie is aangeduid en 
aangeplant wordt. Bijna het volledige bos van Masy bestaat uit loofhout.  
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Figuur 2.21: Oppervlakteverdeling over de bestandtypes (boven) en bosbestandstypes (onder) voor de 
Landschapseenheid Masy en voor de bossen van deze Landschapseenheid 
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- Landschapseenheid Sonnisheide (223 ha) 

De belangrijkste bestandstypes op de Landschapseenheid Sonnisheide zijn heide en bos. Het 
bos bestaat voor meer dan 75% uit gemengd naaldhout.  
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Figuur 2.22: Oppervlakteverdeling over de bestandtypes (boven) en bosbestandstypes (onder) voor de 
Landschapseenheid Sonnisheide en voor de bossen van deze Landschapseenheid 

 

2.3.2.1.2 Leeftijdsopbouw 

Doordat de bossen op het schietveld door spontane verbossing zijn ontstaan of gedurende 
lange tijd geen beheer hebben gehad, is het grootste deel van de bosbestanden 
ongelijkjarig. Slechts 4 bestanden, samen 14 ha, hebben een gelijkjarige leeftijdsstructuur. 
Bestand 3e van Landschapseenheid Abeek is een aanplant van Grove den en Corsicaanse 
den, die in de leeftijdsklasse 41-60 jaar valt. Bestand 2f van Landschapseenheid Mangelbeek 
is een homogene aanplant van Grove den met leeftijdsklasse 61-80. Bestand 3c van Masy is 
een homogeen beukenbos met leeftijdsklasse 101-120 jaar en bestand 3d is een oude dreef 
die bestaat uit Amerikaanse eik en Linde met leeftijdsklasse 121-140 jaar. De overige 
homogene bestanden bezitten meerdere leeftijdsklassen. In een groot deel van de spontane 
verbossingen werden geen bestandsopnames uitgevoerd. (Niet Geïnventariseerd – NG). 

Wanneer naar de leeftijdsklassen van de hoofdetage (figuur 2.23) wordt gekeken, blijkt dat 
de meeste bestanden tussen de 40 en de 80 jaar oud zijn (41-60: 160 ha; 61-80: 104 ha), 
dat ze tijdens de inventarisatie geen leeftijdsklasse toegekend kregen (= 76 ha) of dat ze 
niet werden geïnventariseerd (= 214 ha).  

Deze niet geïnventariseerde bestanden zijn vooral voormalige heides die over een periode 
van ca. 60 jaar geleidelijk zijn verbost. Zoals op de luchtfoto uit 1989 en 1995 kan worden 
vastgesteld bestonden deze bestanden zo’n 20 jaar geleden al uit gesloten tot ijle gemengde 
bossen. De oudste bomen in deze bestanden worden geschat op ca 60 jaar.  
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Figuur 2.23: Oppervlakteverdeling volgens leeftijdsklasse voor het volledige militaire domein (NG = Niet 
geïnventariseerd, NB = Niet bepaald) 

Een overzicht van de oppervlakteverdeling van de bestanden per Landschapseenheid wordt 
gegeven in tabel 2.9. In de Landschapseenheden Dovo en Mangelbeek bevinden alle 
bestanden waarvan de leeftijdsklasse bepaald is, zich in dezelfde leeftijdsklasse, de bossen 
van Dovo zitten in de klasse 41 tot 60 jaar, de bosbestanden van de Mangelbeek in de klasse 
van 61 tot 80 jaar. In de Landschapseenheid Abeek werd aan nagenoeg alle bosbestanden 
geen leeftijdklasse toegekend, in veel van deze bestanden werd geen proefvlak gelegd. In de 
Landschapseenheden Donderslagse heide en Laambeek werd niet geïnventariseerd. In de 
Landschapseenheid Sonnisheide bevindt het grootste gedeelte van de bosbestanden (72%) 
zich in de leeftijdsklasse 41-60. De Landschapseenheid Masy bezit de meeste variatie wat 
betreft de leeftijdsklassen van de bosbestanden. Van iets minder dan een derde van de 
bestanden werd geen leeftijdsklasse bepaald. De overige bosbestanden bevinden zich tussen 
de leeftijdsklasse 41-60 en de leeftijdsklasse 141-160 (bestand 3a, dat bestaat uit zware 
eiken).  

 

NG 

 

NB 

 

21-

40 

41-

60 

61-

80 

81-

100 

101-

120 

121-

140 

141-

160 

Totaal 

 

Abeek 110,0 26,4  11,2      147,5 

Donderslagse 

heide 48,7         48,7 

Dovo 6,0   84,1      90,1 

Laambeek 47,1         47,1 

Mangelbeek    9,9 41,0     50,9 

Masy 1,9 47,3  23,3 54,5 17,2 17,0 3,4 3,8 168,4 

Sonnisheide    34,2 8,7     42,9 

Totaal 213,7 73,7 0,0 162,7 104,2 17,2 17 3,4 3,8 595,6 

Tabel 2.9: Oppervlakteverdeling volgens leeftijdsklasse voor de afzonderlijke Landschapseenheden  

(NG = Niet geïnventariseerd, NB= Niet bepaald) 

2.3.2.1.3 Bedrijfsvorm 

Alle bestanden op het schietveld van Helchteren hebben de bedrijfsvorm hooghout. 
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2.3.2.1.4 Mengingsvorm 

De belangrijkste mengingsvorm op het schietveld is stamsgewijs. Ook hier werd aan een 
grote oppervlakte bosbestanden geen mengingsvorm toegekend (Figuur 2.24). 
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homogeen
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Figuur 2.24: Oppervlakteverdeling volgens mengingsvorm voor het volledige schietveld 

Wanneer deze gegevens bekeken worden voor de afzonderlijke Landschapseenheden, blijkt 
dat de bestanden op de Landschapseenheid Sonnisheide allen stamsgewijs gemengd zijn. 
Ook in de Landschapseenheid Masy is het grootste deel van de bosbestanden stamsgewijs 
gemengd. Vijf bestanden, goed voor een oppervlakte van 23 ha, zijn homogeen. Dit zijn de 
bestanden van Amerikaanse eik (1b, 5b, 6a, 9a) en het beukenbestand (3c). Twee 
bestanden, goed voor een oppervlakte van 7 ha zijn groepsgewijs gemengd. In de 
Landschapseenheid Mangelbeek zijn alle bestanden stamsgewijs gemengd, met uitzondering 
van het homogene bestand 2f. In Landschapseenheid Laambeek en Donderslagse heide werd 
niet geïnventariseerd. In Landschapseenheid Dovo is het grootste gedeelte van de 
oppervlakte stamsgewijs gemengd, enkel bestand 1c is homogeen, bestand 1g is niet 
geïnventariseerd.  

2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

Bij deze berekeningen zijn 4 opmerkingen te maken.  

- Ten eerste werd niet in alle bestanden een proefvlak gelegd voor bosbouwopnames. Er 
werden in totaal 88 bosbouwproefvlakken gelegd in 51 bestanden, samen goed voor 320 
ha. Dit houdt in dat 276 ha niet geïnventariseerd werd. In onderstaande berekeningen 
werden dan ook alleen de bestanden waar een proefvlak gelegd werd, weerhouden. De 
niet-bosbestanden werden eveneens niet in de analyses opgenomen.  

- Ten tweede werd een deel van de inventarisaties gedaan voor de bestrijding van 
Amerikaanse vogelkers. De gegevens van Amerikaanse vogelkers zullen dan ook overschat 
worden.  

- Ten derde werd in een aantal bestanden gekapt na de inventarisatieperiode (zie 2.1.2). De 
gegevens van deze bestanden zullen dus een overschatting zijn.  

- Bovendien wordt gewerkt met steekproefpunten, die zo representatief mogelijk gekozen 
worden. De berekeningen in de onderstaande paragrafen gebeuren op basis van deze 
steekproefpunten. De berekende gegevens kunnen dus afwijken van de werkelijke 
gegevens. Zeker in heterogene bestanden is het moeilijk om representatieve punten te 
kiezen.  
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2.3.2.2.1 Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte tot 2 m. Tabel 2.10 
geeft de gegevens van de zaailingen weer voor het schietveld.  

In de klasse hoger dan 1 m werd alleen Amerikaanse vogelkers genoteerd. Deze laag, 
essentieel voor doorgroei naar struik- en boomlaag, ontbreekt dus. In de klassen van 50 cm 
tot 1m komen Amerikaanse vogelkers, Sporkehout en Grove den voor. Enkel deze soorten 
vertonen een gevestigde verjonging, ze handhaven zich ook in de hoogteklassen boven 50 
cm. In de laagste klasse (0-49 cm) komen vooral zaailingen voor van Amerikaanse eik, 
Zomereik, Grove den en Amerikaanse vogelkers.  

Het aantal zaailingen per ha is hoog (>13800/ha). Amerikaanse vogelkers was 
verantwoordelijk voor 1/3 van het aantal zaailingen. Ondertussen is er een intensieve 
bestrijding van Amerikaanse vogelkers bezig op het terrein, waardoor het stamtal van 
Amerikaanse vogelkers en ook het totale stamtal in werkelijkheid beduidend lager zal liggen. 
Uit deze cijfers blijkt dat de bestrijding van Amerikaanse vogelkers onontbeerlijk is om de 
natuurlijke verjonging van inheemse soorten een kans te geven.  

Hoogte (cm) Boomsoort Stamtal/ha 

100-149 Amerikaanse vogelkers 19 
50-99 Amerikaanse vogelkers 3457 
 Sporkehout 665 
 Grove den 34 
0-49 Amerikaanse eik 2353 
 Zomereik 1909 
 Grove den 1272 
 Amerikaanse vogelkers 1243 
 Sporkehout 992 
 Wilde lijsterbes 849 
 Ruwe berk 609 
 Robinia 192 
 Hulst 90 
 Taxus 66 
 Ratelpopulier 45 
 Corsicaanse den 41 
 Amerikaanse vogelkers 33 
 Tamme kastanje 22 
 Linde 13 
 Zeeden 4 
 Amerikaans krentenboompje 3 
 Lork 2 
 Totaal stamtal/ha 13911 

Tabel 2.10: Zaailingen voor het volledige militaire domein 

In onderstaande worden deze gegevens besproken per Landschapseenheid.  

- Landschapseenheid Abeek (148 ha bos) 

Slechts 11 ha werd geïnventariseerd, in de overige 137 ha werden geen proefvlakken 
gelegd. Door de verschillende boomsoortensamenstelling zijn de beschikbare gegevens niet 
extrapoleerbaar naar de overige bosbestanden. Ze zijn niet representatief en worden dan 
ook niet besproken.  

- Landschapseenheid Donderslagse heide (49 ha bos) 

In het enige bosbestand van deze Landschapseenheid werd geen proefvlak gelegd.  
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- Landschapseenheid Dovo (90 ha bos) 

De bestanden waar een proefvlak gelegd werd, vertegenwoordigen 83 ha. De beschikbare 
gegevens zijn representatief voor de Landschapseenheid (weergegeven in bijlage 3). Hieruit 
blijkt dat Grove den de boomsoort is die het sterkst verjongt en een gevestigde verjonging 
vertoont. Ook Amerikaanse vogelkers komt voor, bestrijding van deze exoot is noodzakelijk 
opdat verjonging van inheemse soorten mogelijk zou zijn. In deze Landschapseenheid werd 
nog geen bestrijding uitgevoerd.  

- Landschapseenheid Laambeek (47 ha bos) 

In deze Landschapseenheid werden geen proefvlakken gelegd.  

- Landschapseenheid Mangelbeek (51 ha bos) 

De geïnventariseerde bestanden vertegenwoordigen een oppervlakte van 48 ha (=94%). De 
beschikbare gegevens zijn representatief voor de Landschapseenheid en weergegeven in 
bijlage 3. Sporkehout en Amerikaanse vogelkers vertonen een gevestigde verjonging. 
Sporkehout is ook veelvuldig aanwezig in de klasse van 0 tot 49 cm, waardoor doorgroei 
naar de hogere klasse mogelijk lijkt. De verjonging van Amerikaanse vogelkers lijkt in deze 
Landschapseenheid minder massaal dan in de overige Landschapseenheden. Toch is 
bestrijding van Amerikaanse vogelkers noodzakelijk. In deze Landschapseenheid is de 
natuurlijke verjonging reeds hoofdzakelijk inheems.  

- Landschapseenheid Masy (168 ha bos) 

De bestanden waar een proefvlak werd gelegd zijn goed voor 143 ha. Voor de overige 25 ha 
zijn geen gegevens beschikbaar. De bestanden die niet geïnventariseerd werden maken 
ofwel deel uit van het oude kasteeldomein ofwel zijn het zeer heterogene bestanden waar de 
bestrijding van Amerikaanse vogelkers volop bezig is. De beschikbare gegevens zijn 
weergegeven in bijlage 3. Enkel Amerikaanse vogelkers en Sporkehout vertonen een 
gevestigde verjonging. Ondertussen is de bestrijding van Amerikaanse vogelkers volop 
bezig, waardoor de cijfers van deze soort waarschijnlijk een overschatting zijn. In de lagere 
klasse, van 0 tot 49 cm, komen vooral Amerikaanse eik, Zomereik en Amerikaanse vogelkers 
voor. Het grote aantal zaailingen per ha is vooral te wijten aan de verjonging van 
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik (67%). Uit deze cijfers blijkt dus dat de 
bestrijding van exoten onontbeerlijk zal zijn, opdat inheemse boomsoorten zich kunnen 
verjongen. De exotische boomsoorten in het kasteelpark lijken zich nauwelijks te verjongen, 
wat bevestigd wordt door de boswachter Michel Broeckmans (persoonlijke mededeling).  

- Landschapseenheid Sonnisheide (43 ha bos) 

In alle bestanden werd een proefvlak gelegd, waardoor deze gegevens zeker representatief 
zijn (bijlage 3). Amerikaanse vogelkers en Sporkehout vertonen een gevestigde verjonging. 
De Amerikaanse vogelkers is in deze Landschapseenheid nog massaal aanwezig, bijna 2/3 
van de aanwezige zaailingen is Amerikaanse vogelkers. De bestrijding van deze soort in de 
bossen van Landschapseenheid Sonnisheide is onontbeerlijk voor de verjonging van 
inheemse soorten zoals Zomereik en Wilde lijsterbes, die nu reeds een goede natuurlijke 
verjonging hebben.  

Conclusie voor de zaailingen 

Uit deze gegevens blijkt dat alle gewenste inheemse boomsoorten zich reeds verjongen, 
maar de zaailingen groeien voorlopig nauwelijks door, zodat slechts weinig soorten een 
gevestigde verjonging vertonen. Dit kan wellicht verklaard worden door het grote aantal 
zaailingen van Amerikaanse vogelkers.  

In de gevestigde verjonging (>50 cm) komt enkel Amerikaanse vogelkers, Sporkehout en 
Grove den voor. Zaailingen hoger dan 1 m bestaan enkel uit Amerikaanse vogelkers. De 
bestrijding van Amerikaanse vogelkers is dan ook essentieel voor een succesvolle natuurlijke 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren 59

 

verjonging van de gewenste inheemse boomsoorten in alle Landschapseenheden. In het bos 
van Masy zal ook de verjonging van Amerikaanse eik bestreden worden. 

2.3.2.2.2 Struiklaag 

De geïnventariseerde bestanden zijn dezelfde als voor de zaailingen. De opmerkingen in de 
voorgaande paragraaf gelden ook hier.  

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren hoger dan 2m en met een omtrek kleiner dan 20 
cm. Tabel 2.11 geeft de gegevens van de struiklaag weer voor het volledige militair domein.  

In de struiklaag van 4 tot 6 m komt enkel Ruwe berk voor. In de laag van 2 tot 4 m komt 
voornamelijk Amerikaanse vogelkers en Sporkehout voor, wat wederom wijst op de 
noodzaak aan een gerichte bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Zoals eerder gezegd 
geven deze gegevens een vertekend beeld door de recente bestrijding van Amerikaanse 
vogelkers.  

Hoogte (m) Boomsoort Stamtal/ha 

4-6 Ruwe berk 12 
2-4 Amerikaanse vogelkers 190 
 Sporkehout 77 
 Ruwe berk 46 
 Wilde lijsterbes 38 
 Grove den 27 
 Zomereik 16 
 Amerikaanse eik 8 
 Tamme kastanje 2 
 Totaal stamtal/ha 416 

Tabel 2.11: Struiklaag voor het volledige militair domein 

- Landschapseenheid Abeek (148 ha bos) 

Voor deze eenheid zijn de beschikbare gegevens niet representatief (zie eerder).  

- Landschapseenheid Donderslagse heide (49 ha bos) 

In het enige bosbestand van deze Landschapseenheid werden geen proefvlakken gelegd.  

- Landschapseenheid Dovo (90 ha bos) 

In de struiklaag komen vooral Grove den en Ruwe berk voor. Amerikaanse vogelkers komt 
ook voor, zij het voornamelijk in bestand 1e, dat bestaat uit Amerikaanse eik en Amerikaanse 
vogelkers (bijlage 3).  

- Landschapseenheid Laambeek (47 ha bos) 

In de bosbestanden van deze Landschapseenheid werden geen proefvlakken gelegd.  

- Landschapseenheid Mangelbeek (51ha bos) 

In deze Landschapseenheid domineert Sporkehout de struiklaag, daarnaast komen Wilde 
lijsterbes en Zomereik ook voor (bijlage 3).  

- Landschapseenheid Masy (168 ha bos) 

In de Landschapseenheid Masy komt Ruwe berk voor in de struiklaag van 4 tot 6 meter. De 
struiklaag van 2 tot 4 meter werd ten tijde van de inventarisatie gedomineerd door 
Amerikaanse vogelkers, wat door een intensieve bestrijding momenteel niet meer het geval 
is. Opvolging en nabehandeling zijn wel nog steeds noodzakelijk. Inheemse boomsoorten 
zoals Sporkehout en Wilde lijsterbes zijn goed vertegenwoordigd in de struiklaag (bijlage 3).  



 

 
60 Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren www.inbo.be

 

- Landschapseenheid Sonnisheide (43 ha bos) 

In de bossen van de Landschapseenheid Sonnisheide zijn inheemse soorten, zoals 
Sporkehout en Ruwe berk, goed vertegenwoordigd in de struiklaag (bijlage 3). Amerikaanse 
vogelkers komt echter ook voor, wat wijst op de noodzaak aan bestrijding en opvolging van 
deze bestrijding.  

Conclusie voor de struiklaag 

Er is meestal een rijke en gemengde struiklaag aanwezig, waarin inheemse soorten goed 
vertegenwoordigd zijn. Dit wijst op structuurrijke, vrij natuurlijke bosbestanden. 
Amerikaanse vogelkers vormt plaatselijk nog een probleem en de bestrijding van deze soort 
is noodzakelijk.  

2.3.2.2.3 Boomlaag 

o Levende boomlaag 

De levende boomlaag bestaat uit alle levende exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. 
Op basis van het grondvlak is de meest voorkomende soort op het schietveld Grove den, 
gevolgd door Ruwe berk, Amerikaanse eik en Zomereik. Op basis van het stamtal is de 
meest voorkomende soort Ruwe berk, gevolgd door Grove den en Zomereik (tabel 2.12). Op 
niveau van het volledige militaire domein nemen inheemse soorten ongeveer drie vierde van 
het gemiddelde bestandsgrondvlak in. Het aandeel naaldhout, dat bijna uitsluitend bestaat 
uit Grove den, vertegenwoordigt ongeveer 1/3.  

De bossen op het militair domein worden gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 
741 bomen/ha, een gemiddeld bestandsgrondvlak van 25,8 m²/ha en een 
gemiddeld bestandsvolume van 221,0 m³/ha. Uit een vergelijking met de gemiddelde 
waarden voor gemengde bossen in Vlaanderen (Bosinventarisatie Vlaams Gewest, 
Waterinckx & Roelandt) blijkt dat het schietveld rond dit gemiddelde scoort (N=758 
bomen/ha, G= 25 m²/ha en V= 204 m³/ha).  

 Stamtal Grondvlak Volume 

Boomsoort /ha % m²/ha % m³/ha % 

Grove den 135 18 7,7 30 64,0 29 

Ruwe berk 338 46 6,4 25 46,9 21 
Amerikaanse eik 66 9 4,6 18 46,2 21 
Zomereik 75 10 3,7 14 33,7 15 
Amerikaanse vogelkers 52 7 0,6 3 4,4 2 
Corsicaanse den 3 0 0,6 2 7,3 3 
Zachte berk 35 5 0,6 2 4,5 2 
Beuk 3 0 0,4 2 4,7 2 
Zeeden 2 0 0,3 1 2,8 1 
Linde 0 0 0,2 1 2,9 1 
Tamme kastanje 1 0 0,2 1 1,2 1 
Wilde lijsterbes 14 2 0,1 1 0,6 0 
Robinia 2 0 0,1 0 0,9 0 
Wilg 10 1 0,1 0 0,1 0 
Sporkehout 4 1 0,1 0 0,3 0 
Ratelpopulier 1 0 0,0 0 0,1 0 
Moeraseik 0 0 0,0 0 0,2 0 
Boswilg 1 0 0,0 0 0,1 0 
Fijnspar 0 0 0,0 0 0,0 0 
Totaal 741  25,8  221,0  

Tabel 2.12: Boomlaag voor het volledige militaire domein: levend staand hout 
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In tabel 2.13 worden de dendrometrische gegevens van de staande voorraad gegeven per 
bestand. De zwaarste proefvlakken op het schietveld zijn de bestanden 2b (V=438 m³/ha), 
3c (V=415 m³/ha) en 7a (V=391 m³/ha) van Landschapseenheid Masy en de bestanden 1a 
(V=415 m³/ha) en 1j (V=396 m³/ha) van Landschapseenheid Sonnisheide. De eerste 3 
liggen in loofhoutbestanden. Bestand 3c bestaat volledig uit Beuk, bestand 2b bestaat uit 
Zomereik en Amerikaanse eik. Ondertussen werd de Amerikaanse eik uit bestand 2b gekapt, 
waardoor het bestandsvolume lager zal liggen dan de hier weergegeven waarde. Bestand 7a 
is een gemengd bestand van Zomereik, Ruwe berk en Amerikaanse eik. Bestand 1a van 
Landschapseenheid Sonnisheide is een gemengd naaldhoutbestand met als 
hoofdboomsoorten Grove en Corsicaanse den, bestand 1j is een gemengd bestand van Ruwe 
berk en zware Zeedennen.  

Landschapseenheid Bestand 

Opp 

(ha) 

N 

(/ha) 

G 

(m²/ha) 

V 

(m³/ha) 

Abeek 1b 21,0 - - - 
Abeek 2a 2,7 540 25,3 172,3 
Abeek 2c 1,8 - - - 
Abeek 3a 19,0 - - - 
Abeek 3b 5,6 - - - 
Abeek 3e 5,9 648 37,9 382,6 
Abeek 4a 2,6 707 13,8 82,5 
Abeek 5a 55,7 - - - 
Abeek 6a 33,3 - - - 
Donderslagse heide 13b 48,7 - - - 
Dovo 1a 1,3 - - - 
Dovo 1c 0,6 2829 44,8 353,0 
Dovo 1d 0,3 1650 34,6 269,1 
Dovo 1e 1,6 747 26,0 235,4 
Dovo 1f 0,1 - - - 
Dovo 1g 6,0 - - - 
Dovo 2c 80,2 940 19,8 135,0 
Laambeek 1a 36,4 - - - 
Laambeek 1b 10,7 - - - 
Mangelbeek 1a 16,1 596 32,2 242,5 
Mangelbeek 1b 12,2 514 26,9 218,7 
Mangelbeek 1c 7,0 1277 22,9 171,2 
Mangelbeek 1d 12,8 393 26,3 220,2 
Mangelbeek 2f 2,8 - - - 
Masy 1a 6,7 1395 20,6 133,8 
Masy 1b 7,5 526 35,3 363,5 
Masy 1d 2,2 619 19,3 170,4 
Masy 1e 5,2 982 20,5 164,0 
Masy 1f 1,1 69 16,6 144,6 
Masy 1g 0,5 354 20,4 204,1 
Masy 2a 7,3 1135 26,8 239,4 
Masy 2b 1,2 845 46,3 438,1 

Masy 3a 3,8 108 34,0 353,3 
Masy 3b 1,1 865 23,8 206,2 
Masy 3c 2,0 98 34,3 414,5 

Masy 3d 3,4 49 24,9 329,1 
Masy 3e 7,3 216 22,1 241,5 
Masy 3f 12,7 187 17,8 182,1 
Masy 4a 1,5 403 16,0 142,7 
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Landschapseenheid Bestand 

Opp 

(ha) 

N 

(/ha) 

G 

(m²/ha) 

V 

(m³/ha) 

Masy 4b 3,7 1022 36,2 251,7 
Masy 4c 5,2 648 26,1 232,8 
Masy 4d 9,8 1032 24,8 204,9 
Masy 4e 2,5 570 26,0 243,4 
Masy 4f 2,8 - - - 
Masy 4g 5,6 - - - 
Masy 5a 3,4 491 22,0 169,0 
Masy 5b 1,6 413 23,4 207,1 
Masy 5c 5,2 570 18,1 122,4 
Masy 6a 8,6 290 29,8 366,3 
Masy 6b 3,8 1375 28,6 221,4 
Masy 7a 4,0 344 36,3 390,9 

Masy 7b 7,2 388 35,3 342,4 
Masy 7c 6,9 1017 25,2 234,9 
Masy 8a 11,9 - - - 
Masy 8b 11,6 383 29,2 257,0 
Masy 8c 2,8 - - - 
Masy 9a 3,5 236 25,0 263,3 
Masy 9b 3,0 1140 15,7 95,4 
Masy 9c 1,9 - - - 
Sonnisheide 1a 7,0 626 40,3 415,1 

Sonnisheide 1b 3,2 1326 27,0 182,4 
Sonnisheide 1c 2,7 973 34,8 298,1 
Sonnisheide 1d 7,5 811 36,3 338,2 
Sonnisheide 1e 5,8 1036 23,5 174,3 
Sonnisheide 1f 5,7 904 23,4 161,7 
Sonnisheide 1g 2,7 314 26,1 273,9 
Sonnisheide 1h 2,3 511 34,8 291,7 
Sonnisheide 1i 4,0 511 32,0 276,1 
Sonnisheide 1j 2,0 933 45,1 395,3 

Tabel 2.13: Dendrometrische gegevens per bestand voor het levend hout 

In het onderstaande wordt de boomsoortensamenstelling besproken per Landschapseenheid. 

- Landschapseenheid Abeek (148 ha bos) 

Voor deze bosplaat zijn de beschikbare gegevens niet representatief (zie 2.3.2.2.1).  

- Landschapseenheid Donderslagse heide (49 ha bos) 

In het enige bosbestand van deze Landschapseenheid werden geen proefvlakken gelegd.  



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren 63

 

- Landschapseenheid Dovo (90 ha bos) 

In deze Landschapseenheid is de belangrijkste boomsoort, zowel naar stamtal, grondvlak als 
volume, Ruwe berk, gevolgd door Grove den. Het grootste bosbestand uit deze 
Landschapseenheid bestaat namelijk uit spontane verbossingen van Ruwe berk en Grove 
den. Dit verklaart het hoge gemiddelde stamtal (951 bomen/ha) en het eerder lage 
gemiddelde bestandsgrondvlak (19,6 m²/ha) en –volume (138,8 m³/ha). 9% van het 
grondvlak wordt ingenomen door exoten. Iets meer dan de helft bestaat uit naaldhout, 
allemaal Grove den. Langs de randen van dit bestand worden zware zaaddragende 
Amerikaanse vogelkersen teruggevonden, die echter niet zijn opgenomen in de proefvlakken.  

 Stamtal Grondvlak Volume 

Boomsoort /ha % m²/ha % m³/ha % 

Ruwe berk 647 68 10,9 56 73,7 53 

Grove den 174 18 6,6 34 49,6 36 
Amerikaanse vogelkers 97 10 1,2 6 9,0 7 
Amerikaanse eik 21 2 0,4 2 3,6 3 
Zomereik 9 1 0,3 2 1,9 1 
Robinia 3 0 0,1 1 1,0 1 
Totaal 951  19,6  138,8  

Tabel 2.14: Boomlaag voor de Landschapseenheid Dovo: levend staand hout 

- Landschapseenheid Laambeek (47 ha bos) 

In de bosbestanden van deze Landschapseenheid werden geen proefvlakken gelegd.  

- Landschapseenheid Mangelbeek (51 ha bos) 

In de Landschapseenheid Mangelbeek is Grove den de belangrijkste boomsoort, gevolgd 
door Ruwe berk. Opvallend is dat in deze Landschapseenheid Amerikaanse vogelkers niet 
voorkomt in de boomlaag. Inheemse boomsoorten nemen 94% van het gemiddelde 
bestandsgrondvlak in. Loofhout komt net iets meer voor dan naaldhout (53% tov 47%). Er 
komen in deze Landschapseenheid enkele zware Grove dennen en Zeedennen voor.  

 Stamtal Grondvlak Volume 

Boomsoort /ha % m²/ha % m³/ha % 

Grove den 281 45 20,3 74 161,1 74 

Ruwe berk 223 36 4,5 16 35,2 16 
Zeeden 10 2 1,3 5 12,1 5 
Zomereik 59 10 0,8 3 4,6 2 
Amerikaanse eik 12 2 0,3 1 2,5 1 
Wilde lijsterbes 26 4 0,3 1 2,0 1 
Boswilg 9 1 0,1 0 0,4 0 
Totaal 619  27,7  217,7  

Tabel 2.15: Boomlaag voor de Landschapseenheid Mangelbeek: levend staand hout 
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- Landschapseenheid Masy (168 ha bos) 

Naar stamtal is Ruwe berk de meest voorkomende soort, naar grondvlak en volume is 
Amerikaanse eik de belangrijkste boomsoort. In het bos van Masy komt inderdaad veel 
spontane verbossing met Ruwe berk voor en komen een 5-tal oudere bestanden voor die 
nagenoeg volledig bestaan uit Amerikaanse eik. Bestand 3a bestaat daarenboven uit 
Amerikaanse eiken die een omtrek hebben van meer dan 250 cm. Ook Zomereik is een 
belangrijke boomsoort in deze Landschapseenheid, ze maakt ongeveer een vijfde van het 
gemiddelde bestandsgrondvlak uit. Iets meer dan de helft van het gemiddeld 
bestandsgrondvlak is inheems. Het aandeel naaldhout is volgens deze cijfers 
verwaarloosbaar. Naaldhout komt inderdaad alleen verspreid in de bestanden voor.  

 Stamtal Grondvlak Volume 

Boomsoort /ha % m²/ha % m³/ha % 

Amerikaanse eik 140 22 10,7 40 108,7 43 

Zomereik 84 13 5,7 21 55,9 22 
Ruwe berk 239 37 5,2 19 41,4 16 
Zachte berk 80 12 1,4 5 10,5 4 
Beuk 7 1 1,1 4 11,3 4 
Amerikaanse vogelkers 55 8 0,7 3 4,7 2 
Linde 1 0 0,5 2 7,0 3 
Grove den 4 1 0,4 2 3,7 1 
Tamme kastanje 3 0 0,4 2 2,8 1 
Corsicaanse den 1 0 0,3 1 2,9 1 
Wilde lijsterbes 24 4 0,2 1 0,8 0 
Robinia 2 0 0,2 1 1,5 1 
Sporkehout 8 1 0,0 0 0,1 0 
Moeraseik 0 0 0,0 0 0,4 0 
Fijnspar 0 0 0,0 0 0,1 0 
Totaal 650  26,8  251,6  

Tabel 2.16: Boomlaag voor de Landschapseenheid Masy: levend staand hout 

- Landschapseenheid Sonnisheide (43 ha bos) 

Grove den is de boomsoort die het frequentst voorkomt. Zomereik en Ruwe berk komen ook 
in belangrijke mate voor. De bosbestanden van de Landschapseenheid Sonnisheide worden 
gekenmerkt door een hoog gemiddeld stamtal, een hoog gemiddeld bestandsgrondvlak en 
een hoog gemiddeld bestandsvolume in vergelijking met het gemiddelde Vlaamse gemengde 
bos. 90% van het gemiddelde bestandsgrondvlak is inheems. 60% bestaat uit naaldhout.  

 Stamtal Grondvlak Volume 

Boomsoort /ha % m²/ha % m³/ha % 

Grove den 269 33 16,0 50 144,4 52 

Zomereik 205 25 7,9 25 66,5 24 
Ruwe berk 204 25 3,9 12 29,4 11 
Corsicaanse den 10 1 2,2 7 26,6 10 
Zeeden 7 1 0,8 3 7,3 3 
Wilg 32 4 0,4 2 1,9 1 
Sporkehout 49 6 0,3 1 0,9 0 
Zachte berk 12 2 0,1 0 0,8 0 
Ratelpopulier 6 1 0,1 0 0,5 0 
Amerikaanse eik 4 0 0,0 0 0,1 0 
Wilde lijsterbes 3 0 0,0 0 0,0 0 
Totaal 801  31,8  279,0  

Tabel 2.17: Boomlaag voor de Landschapseenheid Sonnisheide: levend staand hout 

o Dode boomlaag 
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De dode boomlaag bestaat uit alle dode exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm en 
kan onderverdeeld worden in liggend en staand dood hout. Bij het staand dood hout is Ruwe 
berk het sterkst vertegenwoordigd naar stamtal, Amerikaanse vogelkers en Ruwe berk het 
sterkst naar grondvlak en Amerikaanse vogelkers naar volume (tabel 2.18). Zoals reeds 
gezegd geven de cijfers van Amerikaanse vogelkers een verkeerd beeld over het voorkomen 
van Amerikaanse vogelkers door de intensieve bestrijding die volop bezig is. Het liggend 
dood hout werd niet opgemeten.  

Het staand dood hout heeft een gemiddeld stamtal van 80 bomen/ha, een gemiddeld 
bestandsgrondvlak van dood hout van 0,9 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume 
van 5,8 m³/ha. Op het schietveld is dus ongeveer dubbel zo veel staand dood hout terug te 
vinden als in het gemiddelde Vlaamse bos (N=24 bomen/ha, G=0,4m²/ha en V=3,2m³/ha). 
2,6% van de staande voorraad is staand dood hout. Uit de verhouding N/G blijkt dat het 
staand dood hout dunner is dan het Vlaamse gemiddelde. Deze grote hoeveelheden zijn te 
verklaren doordat het schietterrein jarenlang geen bosbeheer gekend heeft.  

De hoeveelheid liggend dood hout werd niet opgemeten, maar uit vergelijking met andere 
gebieden kan verondersteld worden dat deze hoeveelheid minstens even hoog is als het 
staand dood hout. Het totale volume dood hout is dus vermoedelijk groter dan 10 m³/ha. 

  Stamtal Grondvlak Volume 

Boomsoort Sortiment /ha % m²/ha % m³/ha % 

Amerikaanse eik zeer dik 0 0 0,01 1 0,13 2 
Amerikaanse vogelkers dik 2 3 0,07 8 0,56 9 
Zomereik dik 1 1 0,06 7 0,51 9 
Grove den dik 0 0 0,03 3 0,34 8 
Zeeden dik 1 1 0,02 2 0,16 3 
Zachte berk dik 0 0 0,02 2 0,13 2 
Amerikaanse vogelkers dun 22 28 0,21 24 1,44 24 

Ruwe berk dun 27 34 0,21 24 1,07 18 
Zomereik dun 9 11 0,08 9 0,48 8 
Grove den dun 3 4 0,06 7 0,47 8 
Wilde lijsterbes dun 5 6 0,04 4 0,20 3 
Zachte berk dun 3 4 0,02 2 0,13 2 
Amerikaanse eik dun 3 4 0,03 3 0,13 2 
Wilg dun 1 1 0,00 0 0,03 1 
Sporkehout dun 2 3 0,01 1 0,00 0 
Totaal  80  0,87  5,8  

Tabel 2.18: Boomlaag voor het volledige militaire domein: dood staand hout 

De proefvlakken met het grootste volume dood hout zijn, zoals te verwachten wegens het 
ontbreken van beheer, te vinden in het bos van Masy (tabel 2.19). De bestanden 4a (V=74,4 
m³/ha), 4c (V=42,4 m³/ha), 2b (V=40,6 m³/ha) en 4b (V=39,1 m³/ha) behoren tot de 5 
bestanden met de grootste hoeveelheid dood hout. Bestand 1e van Landschapseenheid Dovo 
(V=54,9 m³/ha) vervolledigt de top 5. In bestand 2b van Masy werd, zoals hoger reeds 
vermeld, de Amerikaanse eik gekapt en weggevoerd. Ook in bestand 4b werd gekapt, de 
Amerikaanse vogelkers verdween uit dit bestand. Het hier weergegeven bestandsvolume 
voor dood hout voor beide bestanden zal vermoedelijk een overschatting zijn. Bestand 1e 
van Dovo is een dicht bestand van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers, waardoor 
jonge vogelkersen afsterven door een tekort aan licht, wat de grote hoeveelheid dood hout 
kan verklaren.  
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Landschapseenheid Bestand 

Opp 

(ha) 

N 

(/ha) 

G 

(m²/ha) 

V 

(m³/ha) 

Abeek 1b 21,0 - - - 
Abeek 2a 2,7 0,0 0,0 0,0 
Abeek 2c 1,8 - - - 
Abeek 3a 19,0 - - - 
Abeek 3b 5,6 - - - 
Abeek 3e 5,9 79 1,1 9,3 
Abeek 4a 2,6 0 0,0 0,0 
Abeek 5a 55,7 - - - 
Abeek 6a 33,3 - - - 
Donderslagse heide 13b 48,7 - - - 
Dovo 1a 1,3 - - - 
Dovo 1c 0,6 275 1,6 6,0 
Dovo 1d 0,3 196 3,0 21,4 
Dovo 1e 1,6 393 7,6 54,9 

Dovo 1f 0,1 - - - 
Dovo 1g 6,0 - - - 
Dovo 2c 80,2 70 0,5 2,7 
Laambeek 1a 36,4 - - - 
Laambeek 1b 10,7 - - - 
Mangelbeek 1a 16,1 13 0,1 0,8 
Mangelbeek 1b 12,2 0 0,0 0,0 
Mangelbeek 1c 7,0 79 0,7 4,0 
Mangelbeek 1d 12,8 39 0,8 6,7 
Mangelbeek 2f 2,8 - - - 
Masy 1a 6,7 98 0,7 3,1 
Masy 1b 7,5 39 0,4 2,1 
Masy 1d 2,2 275 3,8 27,2 
Masy 1e 5,2 39 0,4 2,2 
Masy 1f 1,1 0 0,0 0,0 
Masy 1g 0,5 79 3,5 32,8 
Masy 2a 7,3 177 1,1 6,1 
Masy 2b 1,2 118 4,4 40,6 

Masy 3a 3,8 0 0,0 0,0 
Masy 3b 1,1 236 3,0 22,0 
Masy 3c 2,0 0 0,0 0,0 
Masy 3d 3,4 0 0,0 0,0 
Masy 3e 7,3 20 0,7 5,8 
Masy 3f 12,7 0 0,0 0,0 
Masy 4a 1,5 550 10,1 74,4 

Masy 4b 3,7 275 4,9 39,1 

Masy 4c 5,2 570 6,3 42,4 

Masy 4d 9,8 98 0,8 4,7 
Masy 4e 2,5 196 2,2 13,9 
Masy 4f 2,8 - - - 
Masy 4g 5,6 - - - 
Masy 5a 3,4 324 3,9 28,0 
Masy 5b 1,6 0 0,0 0,0 
Masy 5c 5,2 157 2,5 18,1 
Masy 6a 8,6 0 0,0 0,0 
Masy 6b 3,8 118 0,8 3,4 
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Landschapseenheid Bestand 

Opp 

(ha) 

N 

(/ha) 

G 

(m²/ha) 

V 

(m³/ha) 

Masy 7a 4,0 0 0,0 0,0 
Masy 7b 7,2 79 0,5 3,5 
Masy 7c 6,9 138 0,7 2,2 
Masy 8a 11,9 - - - 
Masy 8b 11,6 39 0,3 1,1 
Masy 8c 2,8 - - - 
Masy 9a 3,5 0 0,0 0,0 
Masy 9b 3,0 118 1,4 8,9 
Masy 9c 1,9 - - - 
Sonnisheide 1a 7,0 26 1,4 13,8 
Sonnisheide 1b 3,2 196 1,2 2,3 
Sonnisheide 1c 2,7 39 0,2 0,6 
Sonnisheide 1d 7,5 39 0,3 1,5 
Sonnisheide 1e 5,8 20 0,1 0,6 
Sonnisheide 1f 5,7 0 0,0 0,0 
Sonnisheide 1g 2,7 314 4,2 28,5 
Sonnisheide 1h 2,3 0 0,0 0,0 
Sonnisheide 1i 4,0 39 0,4 2,1 
Sonnisheide 1j 2,0 0 0,0 0,0 

Tabel 2.19: Dendrometrische gegevens per bestand voor het staand dood hout 

In het onderstaande wordt de boomsoortensamenstelling besproken per Landschapseenheid. 

- Landschapseenheid Abeek (148 ha bos) 

Voor deze bosplaat zijn de beschikbare gegevens niet representatief (zie 2.3.2.2.1).  

- Landschapseenheid Donderslagse heide (49 ha bos) 

In het enige bosbestand van deze Landschapseenheid werden geen proefvlakken gelegd.  

- Landschapseenheid Dovo (90 ha bos) 

Het staand dood hout bestaat voornamelijk uit Grove den. Het gemiddelde stamtal voor 
dood hout is hoog, terwijl het gemiddelde bestandsgrondvlak en het gemiddelde 
bestandsvolume rond het Vlaamse gemiddelde liggen (Waterinckx en Roelandt, 2001, N= 
24/ha; G= 0,4 m²/ha; V= 3,2 m³/ha). Aangezien het belangrijkste bestand een spontane 
verbossing is van ongeveer 60 jaar oud, kan het dood hout nog niet zwaar zijn.  

  Stamtal Grondvlak Volume 

Boomsoort Sortiment /ha % m²/ha % m³/ha % 

Amerikaanse vogelkers dik 2 3 0,08 12 0,57 16 
Ruwe berk dun 60 77 0,43 63 2,00 53 
Amerikaanse vogelkers dun 11 14 0,15 22 1,03 29 
Bindwilg dun 3 4 0,01 2 0,04 0 
Amerikaanse eik dun 2 3 0,01 2 0,04 0 
Grove den dun 0 0 0 0 0,02 0 
Totaal  78  0,68  3,8  

Tabel 2.20: Boomlaag voor de Landschapseenheid Dovo: dood staand hout 
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- Landschapseenheid Laambeek (47 ha bos) 

In de bosbestanden van deze Landschapseenheid werden geen proefvlakken gelegd.  

- Landschapseenheid Mangelbeek (51ha bos) 

De boomsoorten die verantwoordelijk zijn voor het dood hout zijn Grove den, Ruwe berk en 
Zeeden. De hoeveelheid dood hout is, ondanks de grote hoeveelheid zware levende bomen, 
eerder aan de lage kant in vergelijking met de overige Landschapseenheden.  

  Stamtal Grondvlak Volume 

Boomsoort Sortiment /ha % m²/ha % m³/ha % 

Zeeden dik 3 12 0,12 32 1 39 

Grove den dun 8 31 0,13 35 1 37 
Ruwe berk dun 9 35 0,09 24 0,5 20 
Zomereik dun 3 12 0,02 5 0,1 2 
Wilde lijsterbes dun 3 12 0,01 4 0 2 
Totaal  26  0,37  2,6  

Tabel 2.21: Boomlaag voor de Landschapseenheid Mangelbeek: dood staand hout 

- Landschapseenheid Masy (168 ha bos) 

Wanneer naar de cijfers voor het staand dood hout gekeken wordt, blijkt dat Amerikaanse 
vogelkers de belangrijkste boomsoort is. Deze cijfers zijn echter niet meer correct door de 
intensieve bestrijding van deze soort. Andere belangrijke boomsoorten zijn Ruwe berk en 
Zomereik. In het bos van Masy komt zeer veel dood hout voor in vergelijking met het 
gemiddelde Vlaamse bos (Waterinckx & Roelandt, 2001; N= 112/ha tov 24/ha; G= 1,3 
m²/ha tov 0,4 m²/ha; V= 8,6 m³/ha tov 3,2 m³/ha). Dit is volgens de verwachtingen omdat 
deze bosbestanden gedurende 60 jaar geen beheer kenden en een groot deel van de 
bestanden reeds ouder dan 100 jaar zijn. In het bos van Masy komt een belangrijk aandeel 
aan dik en zeer dik dood hout voor.  

  Stamtal Grondvlak Volume 

Boomsoort Sortiment /ha % m²/ha % m³/ha % 

Amerikaanse eik zeer dik 0 0 0,03 2 0,32 4 
Zomereik dik 3 3 0,14 11 1,24 15 
Amerikaanse vogelkers dik 4 4 0,13 10 0,99 12 
Zachte berk dik 1 1 0,04 3 0,32 4 
Amerikaanse vogelkers dun 44 39 0,40 32 2,75 32 

Ruwe berk dun 24 21 0,20 16 1,10 13 
Zomereik dun 10 9 0,08 6 0,48 6 
Wilde lijsterbes dun 12 11 0,09 7 0,46 6 
Zachte berk dun 6 5 0,06 5 0,32 5 
Grove den dun 2 2 0,04 3 0,31 4 
Amerikaanse eik dun 7 6 0,05 4 0,28 3 
Sporkehout dun 1 0 0,00 0 0,00 0 
Totaal  112  1,26  8,57  

Tabel 2.22: Boomlaag voor de Landschapseenheid Masy: dood staand hout 
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- Landschapseenheid Sonnisheide (43 ha bos) 

De belangrijkste soorten voor het dood hout zijn Grove den en Zeeden. Voor de Grove den 
gaat het om dikke exemplaren. Er komt vrij veel staand dood hout voor in dit bos, 
vermoedelijk door het ontbreken van beheer.  

  Stamtal Grondvlak Volume 

Boomsoort Sortiment /ha % m²/ha % m³/ha % 

Grove den Dik 2 4 0,3 31 2,5 49 
Zeeden Dun 30 56 0,3 46 2,0 39 
Grove den Dun 2 4 0,0 6 0,3 6 
Wilg Dun 3 6 0,0 4 0,2 4 
Ruwe berk Dun 3 6 0,0 3 0,1 2 
Sporkehout Dun 14 26 0,1 10 0,0 0 
Totaal  55  0,7  5,1  

Tabel 2.23: Boomlaag voor de Landschapseenheid Sonnisheide: dood staand hout 

o Inheems/exoot- en homogeen/gemengd-verhoudingen 

Zoals uit tabel 2.24 blijkt, is iets minder dan een kwart van de totale bosoppervlakte 
inheems gemengd, wat inhoudt dat minstens 2 verschillende boomsoorten samen minstens 
90% van het bestandsgrondvlak uitmaken. Eén boomsoort mag slechts 80% van het 
bestandsgrondvlak uitmaken (80% van het stamtal indien het bestand jonger is dan 30 
jaar). Wanneer enkel wordt gekeken naar de bosbestanden die geïnventariseerd werden, 
bedraagt dit percentage ongeveer 43%. Het grootste deel van de niet-geïnventariseerde 
oppervlakte zijn spontane verbossingen, waarschijnlijk zal het percentage van 25% inheems 
gemengd bos nog hoger liggen. De bestanden die homogeen exoot zijn, nemen een 
oppervlakte van ongeveer 29 ha in (5%). Dit zijn allemaal bestanden van Amerikaanse eik 
gelegen in het bos van Masy. Ook het bestand 1c van Dovo, dat bestaat uit Amerikaanse 
vogelkers, hoort hierbij. In tabel 4 van bijlage 2 worden deze gegevens per bestand 
weergegeven.  

Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Opp (ha) Opp (%) 

Niet bepaald Niet bepaald 280 47 
Exoot Gemengd 18 3 
Exoot/Inheems Gemengd 7 1 
Inheems Gemengd 149 25 
Inheems/Exoot Gemengd 70 12 
Exoot Homogeen 29 5 
Inheems Homogeen 43 7 
  596  

Tabel 2.24: Oppervlakteverdeling over de inheems/exoot-verhoudingen 

Conclusie voor de boomlaag 

Ongeveer 1/5 van de oppervlakte bestaat uit structuurrijke dennenbossen. De exoot 
gedomineerde bestanden maken minder dan 10% uit van het bos. De rest van de bestanden 
zijn gemengd loofhout, weliswaar met vrij veel Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. 
In vergelijking met de rest van de Kempische bossen in Vlaanderen hebben de bossen op het 
militair domein echter een zeer gunstige uitgangssituatie naar ontwikkeling van 
structuurrijke gemengde loofbossen. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 
omvorming is de bestrijding van exoten. De levende bestandvolumes zijn vergelijkbaar met 
de gemiddelde gemengde bossen in Vlaanderen.  

De dode bestandsvolumes zijn opvallend groter in vergelijking met het gemiddelde 
gemengde bos in Vlaanderen, wel gaat het over vooral kleine sortimenten uit zelfdunning. De 
grote hoeveelheid dood hout kan in verband gebracht worden met het grotendeels ontbreken 
van beheer gedurende 60 jaar.  
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2.3.3 Flora en vegetatie 

2.3.3.1 Vegetatie  

Tijdens de sluitingsperiode van het schietveld in juni 2008 werd de Biologische 
Waarderingskaart (BWK, Paelinckx et al., 2009) voor het schietveld door de BWK-cel van het 
INBO verfijnd en geactualiseerd met als resultaat een gedetailleerde kartering met koppeling 
naar de NATURA 2000-habitats. Vaak werden complexen gekarteerd. Enkel bij de NATURA 
2000-habitats werd een procentuele oppervlakte-inschatting gemaakt op terrein, waarmee 
rekening gehouden werd bij de oppervlakteberekeningen van de verschillende habitats, 
weergegeven in de volgende paragrafen. Bij de visuele voorstellingen wordt telkens de 
habitat met het grootste aandeel weergegeven. Op het schietveld werden 14 klassen 
gekarteerd (figuur 2.25 en tabel 2.25). Deze cijfers zijn benaderend, omdat hier geen 
rekening werd gehouden met complexen.  

Deze kartering en berekeningen beslaan het volledige militaire domein en omvatten dus ook 
de zones in landbouwconcessie die geen deel uitmaken van het protocol.  

Klassen van de karteringseenheden Opp (ha) Percentage (%) 

Heiden c 1100 50,5 
Struwelen s 294 13,5 
Akkers b 153 7,0 
Mesofiele eikenbossen q 141 6,4 
Andere gekarteerde elementen k 124 5,7 
Naaldhoutaanplanten p 101 4,6 
Graslanden h 98 4,5 
Andere loofhoutaanplanten n 75 3,5 
Stilstaande wateren a 73 3,3 
Veen-, moeras- en valleibossen v 7 0,3 
Kleine landschapselementen k 3 0,1 
Urbane gebieden u 3 0,1 
Niet gekarteerd / 3 0,1 
Duinen, slikken en schorren d 2 0,1 
Moerassen m 2 0,1 
Wegen w 1 0,0 
Totaal  2180  

Tabel 2.25: Oppervlakteverdeling volgens BWK-karteereenheden 
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Figuur 2.25: Oppervlakteverdeling volgens BWK-karteereenheden. De labels geven de oppervlaktes van de verschilende 
karteereenheden weer.  
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Ongeveer de helft van de oppervlakte van het schietveld bestaat uit heide (1100 ha), 
waarvan 452 ha (41%) gekarteerd werd als gedegradeerde heide met dominantie van 
Pijpenstrootje of Bochtige smele, al dan niet met boom- en/of struikopslag en 45 ha (4%) als 
vochtige tot natte dopheidevegetatie. 2 ha van de vochtige heide werd gekarteerd als het 
zeer waardevolle ces+ (vochtige tot natte dopheidevegetatie met elementen uit de 
hoogveenflora die goed ontwikkeld is). Deze waardevolle vegetatie bevindt zich aan de 
Monnikswijer. De overige 603 ha werd gekarteerd als droge struikheidevegetatie.  

De bosbestanden werden toegekend aan volgende karteringseenheden: mesofiele 
eikenbossen (q), naaldhoutplanten (p), andere loofhoutplanten (n) en struwelen (s). 
Struwelen nemen ongeveer 280 ha (13% van de oppervlakte) van het schietveld in en 
bestaan uit jonge en ongelijkjarige bosopslag van berk, wilg en den. In de klassen van de 
mesofiele eikenbossen komen bijna uitsluitend eikenberkenbossen voor, waarvan ongeveer 
1/3 zwak ontwikkeld is. 

Een ruimtelijk overzicht van deze karteringsklassen wordt gegeven in kaart 42 van bijlage 1. 

De aanwezige vegetaties werden eveneens geëvalueerd volgens de BWK-criteria (tabel 
2.26). Ongeveer 87% van de oppervlakte werd als biologisch zeer waardevol of biologisch 
waardevol geëvalueerd of bestaat uit een complex van beide elementen. Deze elementen 
worden gelokaliseerd in kaart 43 van bijlage 1.  

Evaluatie 

Opp 

(ha) 

Percentage 

(%) 

Biologisch zeer waardevol Z 791 36,4 
Complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen wz 724 33,2 
Biologisch waardevol W 376 17,3 
Biologisch minder waardevol M 225 10,3 
Complex van waardevolle en minder waardevolle elementen mw 58 2,6 
Complex van minder waardevolle en zeer waardevolle 
elementen mz 3 0,1 
Complex van minder waardevolle tot waardevolle en zeer 
waardevolle elementen mwz 1 0,0 
Niet geëvalueerd / 2 0,1 
Totaal  2180  

Tabel 2.26: Oppervlakteverdeling volgens biologische waardering 

2.3.3.2 Habitattypes 

De NATURA 2000-habitats werden bepaald met behulp van de habitatsleutel voor omzetting 
van BWK-codes naar Natura 2000-habitats (De Saeger et al., 2007) (tabel 2.27). Voor het 
Habitatrichtlijngebied werden 10 habitats aangemeld. Uit de kartering blijkt dat 9 van de 10 
habitats effectief ook voorkomen op het schietveld (2310, 2330, 3130, 4010, 4030, 7140, 
7150, 9190 en 91E0).  

Op kaart 2.5 worden de NATURA-2000 habitats en hun staat van instandhouding 
weergegeven voor het schietveld. Deze cijfers van staat van instandhouding dienen echter 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Om de staat van instandhouding te bepalen werd 
namelijk enkel een beoordeling gemaakt op basis van structuurkenmerken zoals vergrassing 
en verbossing. Indien deze niet aanwezig waren, werd geen beoordeling meegegeven.  

Meer dan de helft van het gebied bestaat nu reeds uit habitatwaardige vegetaties. Uit de 
beschikbare gegevens blijkt echter dat een groot aandeel van deze habitatwaardige 
vegetaties in ongunstige staat van instandhouding verkeren. Hier zijn beheeringrepen 
noodzakelijk om ze in een gunstige staat van instandhouding te brengen.  
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NATURA 2000 habitat Opp (ha) Percentage (%) 

% in ongunstige staat van 

instandhouding 

Geen habitat 934 42,9  
2310 + 4030 880 40,4 28,3 
4010 248 11,4 82,1 
9190 57 2,6 92,0 
2330 17 0,8 48,6 
             2330_bu        15,0          91,5              49,4 
             2330_dw        1,4           8,5              16,3 
    
3160 13 0,6  
6230 10 0,4 12,9 
             6230_ha        0,4          4,6  
             6230_hmo        1,3          13,7  
             6230_hn        7,9          81,7  
91E0 8 0,3  
7140 6 0,3  
7150 3 0,1 10,4 
9120 2 0,1  
3130 1 0,1  
Niet gekarteerd 0,1 0,0  

Totaal 2180   

Tabel 2.27: Oppervlakteverdeling volgens de NATURA 2000-habitats – voor sommige habitattypes wordt nog een 
verdere opdeling in subtypes meegegeven, die verwijzen naar de verschillende vegetatiekundige types (BWK-eenheden) 
die in het habitattype zijn samengenomen (zie De Saeger et al., 2007) 

Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten (2310) en Droge heide (4030) zijn 
hier samengenomen. Ze nemen samen ongeveer 880 ha in of zowat 40%. Hiervan is iets 
minder dan 75% in goede staat van instandhouding. Van de habitat Noordatlantische 
vochtige heide met Erica tetralix (4010) is zowat 250 ha aanwezig. Daarvan is ruim 200 
ha (82%) in slechte staat van instandhouding ten gevolge van verdroging en vergrassing. De 
oppervlakte van de habitat Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op 
zandvlakten (9190) bedraagt 57 ha en bevindt zich in het bos van Masy. De ongunstige 
staat van instandhouding hangt hier samen met het verspreid voorkomen van exoten 
(Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers). De overige bossen zijn nog niet oud genoeg 
om reeds habitatwaardig te zijn, hier bevinden zich wel goede potenties om op (middel-
)lange termijn habitatwaardig te worden.  

In de categorie ‘geen habitat’ vinden we o.a. de meeste vennen (ca 75 ha) 
naaldhoutbestanden (ca 150 ha), de verboste terreinen (ca 280 ha), jonge loofbossen 
infrastructuur en de landbouwconcessies. 

Momenteel zijn zowat alle vennen ‘geen habitat’ omdat ze sterk verstoord zijn. De 
voornaamste reden lijkt de sterke verdroging van het gebied, samen met verzuring en voor 
een aantal vennen eutrofiëring (meeuwenkolonies, invloed van nabije landbouwactiviteit). 
Hierdoor verkeren de meeste vennen in een sterk gedegradeerde situatie, en zijn 
onvoldoende kensoorten nog aanwezig om ze nog als habitat 3160 (of 3130) te beschouwen. 
Alleen al uit topografie, bodem- en grondgebruik van het Militair domein kan echter worden 
afgeleid dat in het gebied belangrijke potenties aanwezig zijn voor ontwikkeling en herstel 
van habitattype 3160, vertrekkende vanuit deze gedegradeerde vennen. 
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Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste habitattypes die 
voorkomen op het schietveld Helchteren (Decleer, 2007). De locaties van de verschillende 
habitattypes zijn weergegeven in kaart 2.5. 

o Psammofiele heide met Calluna en Genista (2310)  

Dit heidetype komt voor op landduinen 
in het binnenland, uitsluitend op 
extreem voedselarme, droge, zure 
zandbodems zonder profielontwikkeling. 
Vegetaties met Struikhei, Stekelbrem, 
Kruipbrem en een rijke 
korstmosbegroeiing zijn het meest 
kenmerkend voor dit habitattype. 
Plaatselijk kan opslag voorkomen van 
struiken en bomen, zoals Ruwe berk, 
Zomereik, Grove den, Brem of bramen. 
Dit habitattype komt meestal voor in 
mozaïek met habitattype 2330. Voor het 
habitat typische diersoorten zijn Gladde 
slang, Knopsprietje, Boompieper,…  

 

Foto 2.1: Psammofiele heide (2310) (Foto: Hans Bosch) 

o Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen (2330) 

Dit habitattype omvat ijle, grazige 
vegetaties en korstmosbegroeiingen 
op droge, voedselarme, zure 
zandbodems. De vegetaties worden 
al dan niet afgewisseld met plekken 
open zand en komen typisch voor op 
landduinen. Dit habitattype omvat 
zowel instabiele landduinen met 
actieve zandverstuivingen als 
gestabiliseerde duinen, waar door 
andere factoren (zoals militaire 
activiteiten) een aandeel open 
zandbodem behouden blijft. 
Buntgras, Zilverhaver, Vroege haver, 
Dwergviltkruid en Heidespurrie zijn 
voor het habitat typische soorten. 
Omdat het open zand snel opwarmt, 
komen veel warmteminnende 
diersoorten voor Gladde slang, 
Rugstreeppad, Levendbarende 
hagedis en tal van ongewervelden.  

 

Foto 2.2: Buntgrasvegetaties op het schietveld van Helchteren 
(Foto: Guy Laurijssens) 
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o Dystrofe natuurlijke poelen en meren (3160) 

Dit habitattype omvat permanente 
tot hooguit kortstondig 
droogvallende, grotere en kleine 
plassen, waarvan het water een 
karakteristieke bruinkleuring 
vertoont door een hoog gehalte 
aan humusstoffen. Zure wateren 
waarbij de bruinkleuring ontbreekt 
worden niet tot het habitattype 
gerekend, ook al zijn er voor het 
habitat typische soorten 
aanwezig. Deze soorten zijn onder 
andere veenmossen, Draadzegge, 
snavelbiezen en Veenpluis. 
Heikikker, Venglazenmaker en 
Venwitsnuitlibel komen hier voor  

Foto 2.3: de Monnikswijer op het schietveld Helchteren werd gekarteerd 
als habitattype 3160 (Foto: Guy Laurijssens) 

o Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix (4010) 

Vochtige heide bestaat uit 
dwergstruikvegetaties met 
Gewone dophei in gebieden met 
een permanent hoge 
grondwaterstand, vaak met een 
goed ontwikkelde moslaag. De 
soortensamenstelling van natte 
heide wordt bepaald door het 
grondwaterregime. Pijpenstrootje, 
Gewone dophei en Struikhei 
hebben meestal een hoge 
presentie en combinaties van 
deze soorten geven de vegetatie 
haar algemeen aspect. Voor het 
habitat typische soorten zijn 
Beenbreek, Ronde zonnedauw, 
Heidekartelblad, Klokjesgentiaan 
en Veenbies. Typische diersoorten 
zijn onder andere 
Gentiaanblauwtje, Groentje, 
Negertje, Heidesabelsprinkhaan, 
Koraaljuffer en Venwitsnuitlibel.  

 

Foto 2.4: Vochtige heide met Gewone dophei, Pijpenstrootje en 
Beenbreek (Foto: Marleen Massonnet) 
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o Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (6230) 

Borstelgraslanden of heischrale 
graslanden zijn vegetaties op 
voedselarme, meestal (zwak) 
zure, lemige zandbodems waarin 
grassen zoals Borstelgras, 
Tandjesgras, Pijpenstrootje en 
struisgrassen domineren, maar 
waarin kruiden en heidestruiken 
eveneens talrijk aanwezig kunnen 
zijn. Het betreft soortenrijke 
graslanden met een gesloten 
grasmat, in tegenstelling tot het 
habitattype 2330, waar de 
grasmat open is tengevolge van 
natuurlijke processen en bijgevolg 
meer eenjarige soorten bevat. 
Enkele voor het habitat typische 
soorten die voorkomen op het 
schietveld zijn Liggende 
vleugeltjesbloem, Heidekartelblad, 
Mannetjesereprijs en 
Klokjesgentiaan.  

 

Foto 2.5: Heidekartelblad op het schietveld Helchteren (Foto: Hans 
Bosch) 

 

Foto 2.6: Liggende vleugeltjesbloem op het schietveld Helchteren 
(Foto: Hans Bosch) 

o Overgangs- en trilveen (7140) 

Overgangs- en trilvenen groeperen 
de actieve verlandingsvegetaties van 
oligo- en mesotrofe ‘overgangs-
milieus’. Er is actieve veenvorming 
en de vegetatie staat steeds onder 
invloed van water van verschillende 
oorsprong, enerzijds neerslagwater 
en anderzijds grond- en/of 
oppervlaktewater. Met ‘overgangs-
milieu’ wordt bedoeld dat de venen 
zich ruimtelijk en/of temporeel 
situeren tussen water- en 
landgemeenschappen of tussen 
hoog-en laagveen. Bij trilvenen zijn 
de zich ontwikkelende vegetaties 
vaak zo dun dat ze op het water 
drijven. Voor het habitat typische 
soorten zijn Eenarig wollegras, Kleine 
veenbes, Ronde zonnedauw en Fraai 
veenmos.  

Foto 2.7: Kleine veenbes op het trilveen in de Monnikswijer (Foto: Guy 
Laurijssens) 
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o Slenken in veengronden (7150) 

Dit habitattype bestaat uit 
pioniersgemeenschappen met snavelbiezen op 
plagplekken  of plaatsen met naakt veen zoals 
periodiek overstroomde zandige oevers van 
vennen. In tegenstelling tot het habitattype 7140 
is de bodem vast en zijn de veenmossen veel 
minder prominent aanwezig. Vaak komt het 
habitattype slechts over een kleine oppervlakte 
voor en evolueren ze na enkele jaren naar natte 
heidevegetaties. Onder invloed van natuurlijke 
waterpeilschommelingen en door 
betredingsdynamiek kunnen ze blijven bestaan. 
Voor het habitat typische soorten zijn Witte en 
Bruine snavelbies, Ronde en Kleine zonnedauw en 
Moeraswolfsklauw.  

 

Foto 2.8: Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw 
zin Voor het habitat typische soorten voor het 
habitattype 7150 (Foto: Marleen Massonnet) 

o Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus Robur (9190) 

Dit habitattype omvat de zuurminnende, 
oligotrofe Eiken-Berkenbossen op zeer 
voedselarme dekzandgronden met Zomereik, 
Ruwe en Zachte berk, vaak gemengd met 
Wilde lijsterbes en Ratelpopulier. Oude en 
goed ontwikkelde bosbestanden zijn vooral te 
vinden in de Kempen. De struiklaag is zwak 
ontwikkeld en bevat Sporkehout en berk. 
Sporadisch komt Wilde lijsterbes voor. De 
kruidlaag is arm en bestaat vooral uit Bochtige 
smele, Blauwe bosbes en Struikheide. Voor 
onder andere Middelste bonte specht, Zwarte 
specht en Wespendief is dit habitattype zeer 
belangrijk.  

 

Foto 2.9: Habitattype 9190 in het bos van Masy: zware 
Zomereiken (Foto Kris Vandekerkhove) 

 

Foto 2.10: Habitattype 9190 in het bos van Masy (Foto: Kris Vandekerkhove)
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Alluviale veenbossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (91E0) 

Dit habitattype omvat Elsen-
Essenbossen, Elzenbroekbossen en 
Wilgenbossen die vooral voorkomen 
op alluviale bodems langs rivieren 
en beken en in moerassige 
depressies. Dit habitattype komt op 
het schietveld slechts 
fragmentarisch voor.  

 

Foto 2.11: Habitattype 91E0 in de Laambeekvallei: Elzenbroekbos 
(Foto: Kris Vandekerkhove) 
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Kaart 2.5: Natura 2000-habitats en hun staat van instandhouding op het militair domein opgemaakt op basis van de recente vegetatiekartering van het gebied (Paelinckx et al., 2009).  Het 
Laambeekven en de vijvers van Den Damp bevatten ook elementen van habitat  3130.  Suffix ‘u’ en arcering verwijst naar onvoldoende staat van instandhouding. 
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2.3.3.3 Zeldzame, bedreigde en beschermde soorten  

De soortenlijst van de flora van het schietveld werd samengesteld op basis van de gegevens 
van de Floradatabank (http://flora.instnat.be, geraadpleegd in april 2008), 
inventarisatiegegevens van Marleen Massonnet, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door 
Van Wirdum et al. (2004) en eigen inventarisatiegegevens verzameld tijdens de 
inventarisatieperiode van juni 2008. De soortenlijst wordt gegeven in tabel 1 van bijlage 4.  

Bron Rode Lijst: Van Landuyt et al. (2006). 

In totaal werden tijdens de periode 2000-2008 358 soorten op het schietveld waargenomen. 
Hiervan hebben 5 soorten de status bedreigd, 18 de status kwetsbaar en 13 de status 
achteruitgaand. 6 soorten zijn aangeduid als zeldzaam.  

Ecologische informatie over flora is afkomstig uit Lambignon et al. (1998) en Weeda et al. 
(1999). Een kaart met de gekende recente vindplaatsen van bedreigde en kwetsbare soorten 
is weergegeven op het einde van deze paragraaf (kaart 2.6). De exacte locatie is niet van 
alle soorten gekend.  

Er zijn geen soorten met de status met uitsterven bedreigd. Tot in het begin van de jaren 80 
kwam Waterlobelia (Lobelia dortmanna) voor in het bronven van de Laambeek (Van Wirdum 
et al., 2004), maar deze soort is nu verdwenen van het schietveld.  

Vijf soorten zijn bedreigd. 

* Klein warkruid (Cuscuta epythimum) komt vooral voor op houtige planten (Genista, Erica 
en Calluna) in de droge heide. Klein warkruid komt verspreid voor in de open heidevlaktes en 
wordt vaak gevonden op heide die recent gebrand heeft of geplagd werd (persoonlijke 
mededeling Albert Geuens). Enkele gekende vindplaatsen zijn weergegeven op kaart 2.6 en 
2.7. Niet alle locaties waar de soort voorkomt zijn op de kaarten weergegeven. Zo werd ze 
ook al gevonden vlak ten noorden van de Monniksweyer. 
* Lavendelhei (Andromeda polifolia) komt voor in levend hoogveen en veenmospakketten in 
heidevennen. Tijdens de inventarisatieperiode werd deze soort gevonden rond de 
Monnikswijer.  
* Klein blaasjeskruid (Utricularia minor) is een soort van stilstaand water met een 
veenbodem of een humeuze zandbodem. Het water is neutraal tot zuur en matig tot zeer 
voedselarm. Klein blaasjeskruid komt voor in de derde vijver van ‘In den Damp’. In 1992 
werd het eveneens waargenomen in de Laamvijver. In 2008 werd in het net geplagde 
Mangelbeekven ook blaasjeskruid waargenomen, echter zonder bloemen. Het gaat hier over 
Klein blaasjeskruid of Loos blaasjeskruid. 
* Het Geelhartje (Linum catharticum) komt meestal voor op droge graslanden. In 
kalkarmere duinen en in heidegebieden is het aan te treffen aan de rand van paadjes. Op het 
schietveld werd het in 2001 waargenomen aan de buitenrand van het boscomplex Masy, een 
exacte locatie is ons niet bekend.  
* Waterscheerling (Cicuta virosa) is een acidofiele plant die voorkomt in sloten, plassen, 
laagveenmoerassen en drijftillen. Deze soort werd enkel waargenomen in 2001 in uurhok d7-
21-13. Vermoedelijk komt de soort voor in een klein ven dat aan het verlanden is in de 
Laambeekvallei, de exacte locatie is echter niet gekend.  
* Grote wolfsklauw (Lycopodium clavatum) komt voor in loof- of naaldbossen met ruwe 
humus. Volgens Stieperaere & Fransen (1982) is het een soort van droge heiden op 
voedselarme grond. Deze soort werd tot halverwege de jaren ’90 gevonden nabij de 
beukendreef in bestand 4c van het bos van Masy (persoonlijke mededeling Albert Geuens). 
Ze kwam in tapijten voor. In de recente inventarisatieperiode werd deze plant niet 
gevonden. Deze soort heeft echter een langlevende zaadbank, waardoor deze soort 
mogelijk, mits een geschikt beheer, nog kan terugkeren op het schietveld. Vermoedelijk is 
deze lichtminnende plant verdwenen door een gebrek aan kale bodem en door 
overschaduwing van de aangrenzende bosrand.  
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Achttien soorten zijn kwetsbaar. Al deze soorten werden waargenomen tijdens de 
inventarisatieperiode in 2008, tenzij anders vermeld.  

o Vochtige dopheidevelden  

* Beenbreek (Narthecium ossifragum) wordt teruggevonden in de Abeek-, Mangelbeek- en 
Laambeekvallei. Deze soort is zeer gevoelig voor verdroging. 
* Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) wordt waargenomen op de Sonnisheide, aan de 
Abeek-, Laambeek- en Mangelbeekvallei. In 2009 werd ze talrijk waargenomen op recente 
chopperplekken in de Sonnisheide. Ook in het noordelijk centrale deel, waar de meeste 
vennen liggen, komt deze soort voor. Langs de Maastrichterheide wordt een populatie van 
deze soort opgevolgd door de plaatselijke Natuurpuntafdeling. Jaarlijks worden het aantal 
planten, het aantal stengels en het aantal bloemen geteld. Zoals blijkt uit figuur 2.26 gaat 
deze soort achteruit op de Maastrichterheide (persoonlijke mededeling Freddy Janssens), dit 
is vermoedelijk te wijten aan verdroging en vermesting vanuit de aangrenzende 
landbouwgronden.  

Evolutie Klokjesgentiaan op Maaastrichterheide
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Figuur 2.26: Evolutie van de abundantie van Klokjesgentiaan op de Maastrichterheide 

* Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) wordt onder andere waargenomen in de 
Mangelbeek- en Laambeekvallei en aan de Monnikswijer, ook op de eilandjes in de 
Monnikswijer en aan het Roodven komt deze soort voor.  
* Veenpluis (Eriophorum polystachion) komt voor in alle beekvalleien en aan de vennen. Ook 
in vochtige depressies komt deze soort voor.  
* Ook Veenbies (Scirpus cespitosus) komt voor in de beekvalleien en aan de vennen. In 
vochtige depressies verspreid over het schietveld komen eveneens pollen Veenbies voor. 
* Witte snavelbies (Rhynchospora alba) komt voor in de Abeek-, Laambeek- en 
Mangelbeekvallei. Vooral aan de Monnikswijer komt deze soort talrijk voor. Ook op één van 
de eilandjes in de Monnikswijer groeit ze.  
* Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca) werd gevonden in de beekvalleien, aan de vennen 
en op de Sonnisheide. In de vochtige depressies verspreid over het schietveld komt deze 
soort eveneens voor.  
* Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) kwam in 2004 nog voor op het schietveld, de 
exacte locatie hiervan is niet geweten. In 2002 werden 3 niet bloeiende exemplaren 
teruggevonden aan de Laambeek (Van Wirdum et al., 2004). In de recente 
inventarisatieperiode werd deze soort niet meer teruggevonden.  

o droge Struikheidevelden  

* Kruipbrem (Genista pilosa) komt verspreid over het schietveld voor.  
* Rode dophei (Erica cinerea) komt voor op de Sonnisheide. Ook net buiten het schietveld, 
ten oosten van het militaire domein langs de N76 (E314-Meeuwen-Gruitrode) komt ze voor.  
* Jeneverbes (Juniperus communis) komt voor in de noordoostelijke hoek van het schietveld 
(zie kaart 2.6).  
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o heischrale graslanden  

* Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica) werd gevonden op de Sonnisheide en aan het 
Mangelbeekven, dat in 2007 geplagd werd. Andere exacte locaties zijn weergegeven op kaart 
2.6.  
* Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia) werd tot nu toe gevonden in de 3 
beekvalleien, op de Sonnisheide en op het noordelijk centrale deel met de vennen. In het 
voorjaar van 2009 werden een aantal plaatsen gechopperd op de Sonnisheide (zie 2.1.2.1). 
Op alle gechopperde plaatsen werd Liggende vleugeltjesbloem waargenomen.  
* Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) werd waargenomen aan de Laambeekvallei 
en op de Sonnisheide.  

Andere soorten die de status kwetsbaar hebben en voorkomen op het schietveld zijn Valse 
kamille (Anthemis arvensis, locaties op kaart 2.6), een akkerplant, Dicht havikskuid 
(Hieracium lachenalii), een plant van bosranden en –paden die werd gevonden in de 
Mangelbeekvallei in 2008. Loos blaasjeskruid (Utricularia australis, 1ste en 2de vijver van In 
den Damp en Mangelbeekvallei) is een soort typisch voor stilstaand water. Klein tasjeskruid 
(Teesdalia nudicaulis) en Dwergviltkruid (Filago minima) komen voor in de stuifzandgebieden 
op het schietveld en op en langs de rand van brandwegen.  

Dertien soorten hebben de status achteruitgaand toegekend gekregen:  

Struikheide (Calluna vulgaris), Stekelbrem (Genista anglica), Muizenoor (Hieracium 
pilosella), Kruipwilg (Salix repens), Borstelgras (Nardus stricta), Buntgras (Corynephorus 
canescens), Tormentil (Potentila erecta) en Tandjesgras (Danthonia decumbrens) zijn 
soorten van droge heide en heischrale graslanden. Wilde gagel (Myrica gale) en Gewone 
dophei (Erica tetralix) komen typisch voor in natte heide en op veengronden. Echte 
guldenroede (Solidago virgaurea) verkiest open bossen en bossenranden. Eenjarige 
hardbloem (Scleranthus annuus), Korenbloem (Centaurea cyanus) en Grasklokje (Campanula 
rotundifolia), ten slotte, zijn typisch voor akkers en bermen.  

Zes soorten hebben de status zeldzaam: 

Draadzegge (Carex lasiocarpa) is typisch voor verlandingsvegetaties en komt lokaal talrijk 
voor op het schietveld, Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) en Kleine veenbes 
(Vaccinium oxycoccos) zijn gebonden aan hoogveen en hoogveenachtige vegetaties. 
Eivormige waterbies (Eleocharis ovata) is een oeverplant (komt voor in de tweede 
broekvijver van Den Damp), Groot blaasjeskruid (Uticularia vulgaris) komt voor in stilstaand 
water (meeste vennen op het schietveld) en Hartgespan (Leonorus cardiaca) is een 
ruigteplant (locatie niet gekend). In de eerste vijver van Den Damp werd ook Kleinste 
Egelskop (Sparganium natans) gevonden. 

Eenarig wollegras komt voor aan de Monnikswijer, net als Kleine veenbes. Kleine veenbes 
groeit massaal op de eilandjes in de Monnikswijer, ook meer naar het noorden toe zou deze 
soort voorkomen. Op andere plaatsen op het schietveld werd deze soort nog niet gevonden. 
Rode bosbes kwam vroeger voor in het bos van Masy (bestand 8b), maar wordt sinds een 
paar jaar niet meer waargenomen.  

In de eindfase van het beheerplan werd ons ook de gecompileerde soortenlijst uit het 
ontwerp-gebiedsvisie uit 2001 (Anonymus, 2001) bezorgd. Deze soortenlijst is nog een stuk 
uitgebreider en bevat in totaal 548 soorten. Enkele belangrijke aanvullingen zijn Addertong 
(Ophioglossum vulgatum – 1 vindplaats ten noorden van Masy), Pilvaren (Pilularia 
globulifera), Dwergzegge (Carex viruda), Zandhaver (Elymus arenarius) en Hondsviooltje 
(Viola canina – voor 1990 een vrij grote populatie aan de westkant van Den Damp, mogelijk 
nog aanwezig). De volledige lijst is opgenomen in tabel 1b van bijlage 4. 

Kaart 2.6 geeft een aantal gekende vindplaatsen van de meeste zeldzame plantensoorten 
weer. Veenpluis, Veenbies, en Kruipbrem worden niet weergegeven omdat ze vrij algemeen 
en verspreid voorkomen op het militair domein. Kaart 2.7 is een detailkaart van de 
Monnikswijer.  
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Kaart 2.6: Gekende vindplaatsen van Verspreiding van een aantal zeldzame en bedreigde plantensoorten op het schietveld 
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Kaart 2.7: Detailkaart van de verspreiding van de belangrijkste plantensoorten in de Monnikswijer (Abeekvallei) 

Conclusies naar beheer 

Uit het voorgaande blijkt dat het schietveld een zeer grote botanische waarde heeft. Behoud, 
eventueel herstel en verdere ontwikkeling van de biotopen zijn noodzakelijk voor het behoud 
van deze botanische waarde, wat kan gebeuren door middel van een aangepast beheer. Voor 
de soorten van de vochtige dopheidevelden is in de eerste plaats het herstel van de 
hydrologie noodzakelijk. Voor hoogveensoorten zoals Kleine veenbes en Lavendelhei is het 
zeer belangrijk dat de fluctuaties in de waterstand minimaal zijn. Voor alle soorten van de 
open sfeer is het belangrijk dat verbossing en vergrassing worden tegengegaan door middel 
van kappen, plaggen, maaien, extensieve begrazing en eventueel branden.  

Voor het behoud en eventuele uitbreiding van verspreide soorten zal abiotisch en 
procesbeheer volstaan. Voor biotopen en soorten met specifieke vereisten is patroonbeheer 
op zeer specifieke plaatsen nodig. Deze situeren zich voornamelijk in de randzones van het 
domein (zie verder). Voor de beperkte kleine groeiplaatsen van zeer zeldzame soorten 
(Klokjesgentiaan, Draadzegge, Snavelbiezen,…) wordt best zeer kleinschalig gewerkt. Voor 
andere soorten kan, gezien de oppervlakte van het gebied en de praktische uitvoerbaarheid 
van de beheerdoelen (zie verder) ook grootschaliger gewerkt worden (maaien, plaggen, 
chopperen over meerdere ha). Deze soorten kunnen vanuit de zaadbank en de directe 
omgeving deze zones terug koloniseren. 

Grote wolfsklauw kwam nog voor in het bos van Masy gedurende het laatste decennium. 
Aangezien het een soort is met een langlevende zaadbank is het bos van Masy nog steeds 
een mogelijke groeiplaats. Belangrijk is het aanwezig zijn van kale bodem en het terugzetten 
van de aangrenzende bosranden. De noodzakelijke beheermaatregelen voor deze soort 
worden uitgebreider besproken in hoofdstuk 4.  
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2.3.3.4 Veenmossen (m.m.v. Josse Gielen) 

Tijdens de inventarisatieperiode in juni 2008 werden de Monnikswijer (die behoort tot de 
Abeekvallei) en de Laambeekvallei geïnventariseerd door Josse Gielen. De Monnikswijer werd 
uitgebreid geïnventariseerd, de Laambeekvallei werd oppervlakkig geïnventariseerd. De rest 
van het schietveld werd niet bemonsterd en hiervoor zijn dan ook geen gegevens 
beschikbaar. Volgens de studie van Van Wirdum et al. (2004) zijn deze 2 deelgebieden het 
interessantste naar veenmossen toe.  

Rond de Monnikswijer werden 9 veenmossoorten teruggevonden, rond de Laambeekvallei 4. 
Een opmerkelijke vondst is Week veenmos (Sphagnum molle), de Monnikswijer is slechts de 
vijfde vindplaats voor deze soort in Limburg. In Limburg werden tot nu toe 18 
veenmossoorten gevonden (persoonlijke mededeling Josse Gielen).  

Wetenschappelijke naam Monnikswijer Laambeekvallei 

Polytrichum commune X  
Sphagnum compactum. X  
Sphagnum cuspidatum X X 
Sphagnum denticulatum X X 
Sphagnum fallax  X X 
Sphagnum fimbriatum  X X 
Sphagnum molle X  
Sphagnum palustre X  
Sphagnum papillosum X X 

Tabel 2.28: Veenmossen in de geïnventariseerde beekvalleien (verzameld en gedetermineerd door Josse Gielen) 

2.3.3.5 Mycoflora (m.m.v. Roosmarijn Steeman) 

Verspreidinggegevens van paddenstoelen zijn afkomstig van de Funbeldatabank (Fungi van 
België, geraadpleegd in juni 2008) en van Likona. De gegevens zijn beschikbaar per 
kilometerhok en dateren allemaal van na 1990. Ondanks dat het schietveld nog niet intensief 
geïnventariseerd werd, werden toch 441 soorten teruggevonden in de kilometerhokken van 
het schietveld. Specifiek voor het bos van Masy werden 138 soorten genoteerd. In tabel 2 
van bijlage 4 wordt de soortenlijst voor de paddenstoelen van de kilometerhokken van het 
schietveld weergegeven, tabel 3 van bijlage 4 geeft de soortenlijst voor het bos van Masy. 
Voor de Rode lijstcategorie werd beroep gedaan op Walleyn & Verbeken (2000), deze werd 
aangevuld met de Rode lijstcategorie voor Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008). De 
nomenclatuur in deze tabellen is volgens Walleyn & Vandeven (2006). Ecologische informatie 
komt uit Arnolds et al. (1995).  

De Rode lijstsoorten (met status bedreigd en kwetsbaar) zijn op te delen in 2 grote groepen. 
Ten eerste zijn er de mycorrhizasymbionten van onder andere eik, beuk, den, berk en 
Zwarte els, die voedselarme zandbodems verkiezen. Een tweede groep bestaat uit 
saprofyten, zowel in bossen als in graslanden en heiden als op brandplekken. Daarnaast is de 
grote rijkdom aan houtzwammen opvallend, inclusief vijf soorten bundelzwammen en 
hertenzwammen, indicatorsoorten voor waardevolle dood houtsites (vooral in het bos van 
Masy).  

De meeste Rode lijstsoorten komen dus voor in strooiselarme schrale bossen van eik en den 
en moerasbossen. Nagenoeg alle bossen op het schietveld voldoen aan deze beschrijving. In 
de soortenlijst komen slechts weinig soorten voor die typisch zijn voor heide of graslanden. 
Wellicht heeft dit te maken met de ontoegankelijkheid van het open terrein waardoor het 
open gebied onderbemonsterd is. De aanwezigheid van dood organisch materiaal en het 
behoud van de strooiselarme schrale bossen van eik, den en berk lijkt dus noodzakelijk voor 
het behoud van de reeds gekende Rode lijstsoorten. Bij een verdere en meer intensieve 
bemonstering zal de soortenlijst wellicht uitbreiden.  
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2.3.4 Fauna 

2.3.4.1 Zoogdieren 

Verspreidinggegevens van zoogdieren werden opgevraagd bij de Zoogdierendatabank van 
Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep/Vleermuizenwerkgroep en JNM-zoogdierenwerkgroep 
(geraadpleegd in oktober 2008, de Zoogdierenwerkgroep-Vleermuizenwerkgroep van 
Natuurpunt/JNM is niet verantwoordelijk voor de interpretatie van de aangeleverde 
gegevens.). In deze databank zijn echter geen gegevens over het militaire domein aanwezig. 
De plaatselijke Natuurpuntafdeling heeft in 1994 Waterspitsmuis waargenomen op het 
schietveld. Dit is een bedreigde soort en werd gezien aan In den Damp. In het 
recreatiedomein van Kelchterhoef, gelegen nabij het schietveld, werd in 1998 Ruige 
dwergvleermuis waargenomen, een soort die vermoedelijk bedreigd is. De overige 
zoogdieren die voorkomen op het schietveld zijn momenteel niet bedreigd (tabel 4 van 
bijlage 4). De reeënpopulatie op het schietveld is gezond. Naar beheer toe is het belangrijk 
dat het vleermuizenbestand eerst en vooral in kaart gebracht wordt. Zeker in het bos van 
Masy zijn er mogelijkheden naar vleermuizen toe door de aanwezigheid van oude 
(dreef)bomen en oude gebouwen.  

2.3.4.2 Amfibieën en reptielen 

De soortenlijst van de amfibieën en reptielen is gebaseerd op gegevens van de Hyladatabank 
Natuur.Studie, inventarisatiegegevens van de afdeling Meeuwen-Gruitrode en Peer van 
Natuurpunt vzw (Freddy Janssens, Marleen Massonnet, Robert Van Dingenen e.a.) en op 
eigen waarnemingen tijdens de inventarisatieperiode. Ook de jaarlijkse overzetacties van 
Natuurpunt vzw, afdeling Meeuwen-Gruitrode en Peer, leveren gegevens. Deze overzetacties 
zijn begonnen in 1996 en vinden elk jaar plaats in de Abeekvallei aan de noordoostelijke 
grens van het militair domein.  

Op het schietveld werden 10 soorten amfibieën en reptielen waargenomen. Van deze 10 
soorten zijn er 4 zeldzaam volgens de Rode lijst van Vlaanderen (Bauwens & Claus, 1996) en 
is 1 soort kwetsbaar. Aanliggend aan het schietveld wordt een als bedreigd aangeduide soort 
waargenomen, de Knoflookpad. Ecologische informatie is afkomstig uit Bauwens & Claus 
(1996) en Schops (1999). 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst 

Alpenwatersalamander Triturus alpestris Momenteel niet bedreigd 
Kleine watersalamander Triturus vulgaris Momenteel niet bedreigd 
Vinpootsalamander Triturus helveticus Zeldzaam 
Bruine kikker Rana temporaria Momenteel niet bedreigd 
Groene kikker synklepton Rana esculenta synklepton Momenteel niet bedreigd 
Heikikker Rana arvalis Zeldzaam 
Gewone pad Bufo bufo Momenteel niet bedreigd 
Rugstreeppad Bufo calamita Zeldzaam 
Gladde slang Coronella austriaca Kwetsbaar 
Levendbarende hagedis Lacerta vivipara Zeldzaam 

Tabel 2.29: lijst van amfibieën en reptielen die voorkomen op het militaire domein 

* De Vinpootsalamander gebruikt een grote verscheidenheid van plassen met stilstaand 
water als voortplantingsplaatsen. Ze verkiest grote (<5000 m²), matig voedselrijke tot 
voedselarme, visrijke en schaduwarme wateren met een lage pH (<6). Bij een te lage pH 
(<4,2) zou een succesvolle reproductie echter niet meer mogelijk zijn. In de provincie 
Limburg liggen de meeste vindplaatsen op vochtige plaatsen in of nabij heideterreinen en 
loof- en naaldbossen op zandige en vlakke bodem in de nabijheid van water. De soort 
verschuilt zich onder vlakke stenen, grindhopen, houtstapels, planken, liggende takken, 
stukken schor, boomstammen,… Op het schietveld werd deze Rode lijstsoort verspreid 
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waargenomen. Tijdens de overzetacties van de plaatselijke Natuurpuntafdeling worden 
jaarlijks Vinpootsalamanders gevonden.  

* De Heikikker wordt in Vlaanderen enkel teruggevonden in de provincies Antwerpen en 
Limburg en is hier strikt gebonden aan voedselarme milieus zoals vochtige heidevelden, 
laagveengebieden en voedselarme moerassen. Als voortplantingsplaatsen worden veelal 
vennen, sloten en kleine vijvers met oligotroof of mesotroof water in heideterreinen gebruikt. 
De eiklompjes worden veelal afgezet op ondiepe plaatsen (10-25 cm) met weinig schaduw. 
Ondanks de schijnbare voorkeur voor relatief voedselarme, zure milieus, beschimmelen de 
eieren indien ze zich in té zuur (pH<4) water bevinden. De landbiotoop van de Heikikker zijn 
vochtige heiden, schrale graslanden en bossen. In Limburg wordt ze vooral waargenomen in 
vennen en veenplassen, in voedselarme tot matig voedselrijke vijvers en in de brongebieden 
van enkele beken. Op het schietveld komt deze soort rond de meeste vennen voor. Ook 
tijdens de overzetactie van de Natuurpuntafdeling wordt deze soort jaarlijks overgezet.  

* De Rugstreeppad is een warmteminnende soort met een gravende levenswijze en is vooral 
gebonden aan terreinen met droge, losgrondige bodems die snel opwarmen. In Vlaanderen 
komt deze pionierssoort vooral voor in open duin- en heidegebieden met een schrale 
begroeiing van korstmossen, grassen en heide. De soort komt eveneens voor in 
geaccidenteerde terreinen die sterk door menselijke activiteiten beïnvloed zijn. Opvallend is 
dat de rugstreeppad verdwijnt wanneer de vegetatie dichter en stabieler wordt door 
natuurlijke successie. In heidegebieden worden de ondiepe, zonbeschenen oeverzones en 
uitlopers van grote vennen als voortplantingsplaatsen gebruikt. In geaccidenteerde terreinen 
geven ze de voorkeur aan ondiepe plassen met weinig of geen vegetatie. In Vlaanderen komt 
de Rugstreeppad in alle provincies voor, maar is haar verspreiding beperkt tot slechts enkele 
plaatsen. In Limburg ligt het kerngebied van de verspreiding van de Rugstreeppad op de 
zandgronden van het Kempisch plateau (Bauwens & Claus, 1996, Schops, 1999). Op het 
schietveld komt de soort in grote aantallen voor en wordt ze waargenomen rond de meeste 
vennen en op vele brandwegen. De soort komt onder andere voor in de drie vijvers van de 
A-beek, Monniksweyer, Steenven en Sonnisheideven. 

* Voor de Levendbarende hagedis zijn vochtige heide- en veenvelden met boomopslag 
onmiskenbaar de voorkeursbiotoop. Binnen deze biotopen houden de hagedissen zich vooral 
op nabij struiken en kleine bomen. Ook in de randzones van vochtige heidevelden naar 
bossen komt deze soort voor. In drogere biotopen wordt de Levendbarende hagedis 
eveneens voor, wel in merkbaar lagere aantallen. Het is een soort die gefragmenteerd 
voorkomt in volledig Vlaanderen. In Limburg komt ze vooral voor op de zandgronden van het 
Kempisch plateau en de Noordoostkempen, waar ze heiden, laagveenmoerassen, bosranden, 
heischrale graslanden en heiderelicten verkiest. Op het militair domein komt ze verspreid 
voor.  

* De Gladde slang vertoont in onze streken een uitgesproken voorkeur voor droge, 
zonbeschenen terreinen. Ze wordt aangetroffen in droge heiden, langs bosranden, in droge 
graslanden, in open plekken in loofbossen en op stenige of grazige hellingen. Ze verkiest 
biotopen die een kleinschalige afwisseling bieden van zonbeschenen en schaduwrijke plekjes. 
Daarom is de aanwezigheid van een dichte bodembegroeiing van dwergstruiken of grassen, 
samen met verspreid staande struiken of bomen belangrijk. De soort werd de afgelopen 20 
jaar waargenomen op 3 locaties in de provincie Antwerpen, 4 vindplaatsen in Vlaams-
Brabant en op de grote heideterreinen in Limburg. Op het schietveld komt een zeer 
belangrijke populatie Gladde slang voor. Gladde slang werd tijdens de inventarisatieperiode 
(juni 2008) waargenomen over het volledige terrein, met uitzondering van het domein van 
Masy.  

De Knoflookpad (een bedreigde soort, die opgenomen is op bijlage II van de habitatrichtlijn) 
bewoont gebieden waar ionenrijke plassen met een hogere pH (pH>6) in de nabijheid liggen 
van terreinen met een mulle, korrelige zandbodem, waar ze zich eenvoudig kan ingraven. Als 
paaiplaatsen komen weidepoelen, oude meanders en kleine vijvers en vennen met (matig) 
voedselrijk water in aanmerking. De van oorsprong voedselarme heidevennen worden 
slechts geschikt wanneer ze voedselrijker worden. Zure vennen vormen geen geschikt 
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habitat. De Knoflookpad heeft een erg beperkte verspreiding in Vlaanderen, aangezien ze 
zich hier op de rand van haar areaal bevindt. Daarnaast is ook de specifieke combinatie van 
zandige landbiotopen en voedselrijke paaiplaatsen een eerder zeldzame combinatie. De 
meeste vindplaatsen liggen in het centrum van de provincie Limburg. Op het Schietveld zelf 
zijn geen recente waarnemingen meer van deze soort. wel zijn er sporadische waarnemingen 
net ten westen van het Militair domein (domein van Kelchterhoef) en net ten noorden van 
het domein.  

Bij Groene kikker bestaan populaties tegenwoordig vaak uit tussenvormen tussen Poelkikker 
en Meerkikker, door vermenging van beide types. Enkel in geïsoleerde vennencomplexen, 
zoals op het Schietveld vindt men nog zuivere populaties van Poelkikker. Poelkikker is een 
bijlage-II soort van de Habitatrichtlijn waarvoor doelen in het kader van G-IHD zijn 
opgemaakt (zie verder). 

Een overzicht van de waarnemingen van de Hyladatabank van Natuurpunt en deze van de 
plaatselijke Natuurpuntafdeling wordt gegeven in kaart 2.8. Dit overzicht is onvolledig, maar 
geeft reeds een goede indicatie.  

Conclusies naar beheer 

De meeste bijzondere amfibieën en reptielen van het schietveld komen voor in gezonde 
populaties. De belangrijkste bedreigingen zijn biotoopverlies, verdroging en verzuring.  

Open heide en ijl bos zijn belangrijk voor Gladde slang en Levendbarende hagedis. Ook de 
geleidelijke overgang van open terrein over ijl naar gesloten bos mag niet ontbreken. De 
microvariatie die aanwezig is in de overgang tussen de open en gesloten sfeer, is zeer 
gunstig voor de bestaande populaties. Deze biotoopstructuren kunnen bekomen worden door 
een geschikt bosrand- en open plekkenbeheer of door het creëren en behouden van halfopen 
zones. Voor Gladde slang vormt de isolatie van deelpopulaties een probleem. Hier zijn 
corridors naar de aangrenzende heidegebieden van de Klaverberg en verder naar De Teut-
Tenhaagdoornheide en het Kamp van Beverlo wenselijk. 

Heikikker en Rugstreeppad vertonen gezonde en grote populaties op het schietveld. Voor het 
behoud van deze populaties is het hydrologische herstel noodzakelijk, zodat de bestaande 
waterpartijen behouden kunnen worden.  

Er zijn geen recente vondsten van Knoflookpad op het Schietveld; wel zouden 
relictpopulaties aanwezig zijn net ten westen van het Militair domein (domein van 
Kelchterhoef) en net ten noorden van het domein. Verbinding van deze relictpopulaties is 
wenselijk en ook voorzien in het soortenbeschermingsplan voor Knoflookpad. Gezien de 
vereisten naar vrij ionenrijk water bevinden deze verbindingspotenties zich echter vooral in 
de actuele landbouwconcessies (zie hoofdstuk ‘uitwendig beheer’). Er is ook één locatie in de 
uiterste ZW-hoek van het militair domein (niet in concessie) die in aanmerking komt voor 
inrichtingsmaatregelen voor de soort (zie soortgericht beheer).  
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Kaart 2.8: Gekende vindplaatsen van de amfibieën en reptielen van de Rode Lijst (Bauwens & Claus, 1996) die voorkomen op het schietveld (indicatief en net exhaustief). 
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2.3.4.3 Vogels (m.m.v. Jan Gabriëls) 

De soortenlijst van broedvogels is opgesteld op basis van de Atlas van de Vlaamse 
broedvogels (Vermeersch et al., 2004), gegevens van de Provinciale Vogelwerkgroep van 
Likona (werkgroep Militaire Domeinen) en eigen waarnemingen tijdens de 
inventarisatieperiode (juni 2008). Bron Rode Lijst: Devos, Anselin & Vermeersch, 2004 in 
Vermeersch et al, 2004. Ecologische informatie komt uit Vermeersch et al. (2004).  

Een aantal doel- en aandachtssoorten worden besproken. Een soortenlijst wordt 
weergegeven in tabel 5 in bijlage 4. Tabel 6 van bijlage 4 geeft een niet exhaustieve lijst van 
niet-broedvogels. Een overzicht van de gegevens van de Vlaamse broedvogelatlas wordt 
gegeven in kaart 2.9 (heidevogels) en kaart 2.10 (bos- en bosrandvogels). Behoudens 
enkele dubbeltellingen geven deze kaarten een vrij correcte inschatting van het aantal 
broedgevallen. De gegevens van de Provinciale vogelwerkgroep ‘Militaire domeinen’ van 
LIKONA zijn weergegeven in kaart 2.11 (heidevogels), 2.12 (bos- en bosrandvogels) en 2.13 
(nachtzwaluw). De gegevens van kaart 2.13 zijn volledig en geven het aantal geregistreerde 
broedgevallen voor het jaar 2008 van Nachtzwaluw, de andere kaarten zijn onvolledig, maar 
geven wel reeds een goede indicatie van de avifaunarijkdom.  

2.3.4.3.1 Vogelrichtlijnsoorten 

Vogelsoorten die in 1988 aangemeld zijn voor dit VRL-gebied zijn Korhoen, Porseleinhoen, 
Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Blauwborst. Korhoen is ondertussen verdwenen uit 
Vlaanderen, de laatste waarnemingen op het schietveld dateren van 1999. Nachtzwaluw, 
Blauwborst en Boomleeuwerik hebben gezonde populaties op het schietveld en worden in 
onderstaande paragraaf besproken. Porseleinhoen, ten slotte, wordt onregelmatig 
waargenomen. In 2008 was er een mogelijk broedgeval (persoonlijke mededeling Geert 
Beckers).  

Andere Bijlage I-soorten die in het gebied broeden of regelmatig worden waargenomen, 
maar waarvoor het gebied niet is aangemeld zijn : Velduil, Bruine kiekendief, IJsvogel, 
Zwartkopmeeuw en Roerdomp. Sinds enkele jaren zijn er in het bos van Masy geregistreerde  
broedgevallen van Middelste bonte specht. In 2008 was er voor het eerst in jaren een 
broedgeval van Grauwe klauwier in de buurt van Toren 1.  

2.3.4.3.2 Broedvogels  

o Heide, vennen en moerassen 

* Graspieper (bedreigd) is een soort van open landschappen met een verscheidenheid aan 
grazige terreinen, liefst op een vochtige tot natte bodem. Hij komt het meest voor in 
weilanden. Daarnaast komt hij ook nog voor in ondermeer grazige en vochtige heide. 
Graspieper is algemeen op de open heidegedeelten, vooral in de vergraste zones. Ze zijn in 
de periode 1991-2000 via territoriumkartering drie maal geteld, evenals in de atlasperiode 
(resultaten : zie kaart 2.11). De aantallen variëren nogal en zijn lager in natte jaren. Deze 
soort haalt hier uitzonderlijke dichtheden.  

* De Veldleeuwerik heeft de status kwetsbaar. Deze soort komt voor in open landschappen 
(deels) begroeid met lage vegetatie zoals graslanden, akkers, weilanden, droge en vochtige 
heiden, steppen, zandduinen, veengebieden, schorren en opgespoten terreinen. De 
Veldleeuwerik komt veelvuldig voor op de open gedeelten van het schietveld. Ook deze soort 
vinden we vooral in de vergraste zones, werd in dezelfde periodes geteld, kent vergelijkbare 
schommelingen en haalt hier uitzonderlijke dichtheden.  

. * De Boomleeuwerik, eveneens een kwetsbare soort, heeft een voorkeur voor open, 
schaars begroeide terreinen met verspreide boom- of struikopslag en kale zonbeschenen 
plekken. De soort verkiest hoger gelegen, drogere gronden. Een te sterke verbossing is 
nefast. Belangrijk is dat de heide qua structuur en leeftijd sterk gevarieerd is. De 
boomleeuwerik komt algemeen voor op het hele schietveld en is in de periode 1991 – 2000 
driemaal intensief geteld, evenals gedurende de atlasperiode 2000 - 2002. Opvallend is dat 
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de soort is afgenomen in deze periode (maximum van 32 territoria in 1993 – eerste jaar van 
volledige inventarisatie) en ook na 2000 haalt de soort de oorspronkelijke aantallen niet 
meer. Een trend die niet correspondeert met de gewestelijke trend. Vermoedelijk tot 
waarschijnlijk hebben enerzijds verbossing, anderzijds de vergrassing hierin meegespeeld. 

* Rietgors is een Rode lijstsoort met status bedreigd. Ze broedt vooral in moerasgebieden 
met overjarig riet of in andere opgaande oevervegetaties, vaak met opslag van struiken. Ook 
in landbouwgebied dat doorsneden wordt door struiken kan de soort voorkomen. De laatste 
decennia heeft de soort zich gedeeltelijk aangepast aan drogere biotopen zoals jonge, open 
bossen en bepaalde akkergewassen. Op het schietveld werden in 2008 6 territoria geteld. 
Het aantal broedparen fluctueert sterk, afhankelijk van het neerslagoverschot in de winter. 
In natte jaren is het aantal broedparen hoger dan in drogere. Zo fluctueert de populatie van 
Rietgors ook sterk (in beste jaar 1994 zelfs 45 – 47 territoria). 

Het aantal moerasvogels fluctueert jaarlijks, soms sterk, afhankelijk van de 
neerslagoverschot in de winter. In natte winters en voorjaren, is het aantal broedparen van 
moerasvogels hoger dan in drogere winters en voorjaren. Zo fluctueert de populatie van 
Wintertaling ook sterk (tot 13 territoria in natte jaren onder meer 1994, 1995), Slobeend 
(tot 13 bp), Pijlstaart (tot 2 territoria), Blauwborst (elk jaar minstens een zestal broedparen, 
soms tot 12 broedparen, onder meer in 1995). Ook de aantallen Geoorde fuut variëren sterk. 
De populatie bedroeg in 2008 wellicht niet veel meer dan 3 broedparen, maar in natte jaren 
kan dit aantal sterk oplopen (tot 24 bp). Waterral broedt regelmatig in het gebied, o.a. 6-7 
territoria op de Monnikswijer en vijvers van A-beek  en 1 broedgeval aan het Katteven. 

Ook de weidevogels Grutto en Wulp zijn aanwezig. Volgens de tellingen van 2008 zijn er 
ongeveer 10 koppels Wulp aanwezig en 2 koppels Grutto. Het aantal broedparen van Wulp 
loopt duidelijk terug : tot 2002 waren het er elk jaar tussen 18 en 25 broedparen. De 
grutto’s broeden in de verlaten landbouwconcessie in de zuidoostelijke hoek.  

Andere interessante jaarlijkse broedvogels van de open terreinen zijn onder andere 
Boomvalk (minstens 2, mogelijk 3 koppels in 2008: Mangelbeekven en Roodven, Abeekvallei 
mogelijk) en Roodborsttapuit. Deze laatste lijkt wel in het verleden vrij sterk te zijn 
afgenomen (van 80 - 100 broedparen in de zeventiger jaren tot 40-50 in de negentiger 
jaren) maar lijkt nu gestabiliseerd (37 territoria in 2008). 

o Ijle bossen, bosranden en boomrijke heides  

* De Boompieper (bedreigd) komt voor in verschillende biotooptypes. Ze komen voor in 
open, weinig begroeide gebieden met verspreide bosjes en bomen die gebruikt kunnen 
worden als zangpost. Onder andere heidegebieden, licht verboste graslanden, jonge 
bosaanplanten en kaalkapterreinen, open bossen, duinen en extensieve graslanden komen in 
aanmerking. Volgens Glenn Vermeersch in Vermeersch et al. (2004) behoort het Schietveld 
tot het zwaartepunt van het areaal van de Boompieper. Naar schatting komen meer dan 100 
territoria voor (persoonlijke mededeling Provinciale Vogelwerkgroep Likona, werkgroep 
militaire domeinen).  

* De Nachtzwaluw heeft de Rode lijstcategorie kwetsbaar. Ze vertoont een duidelijke 
voorkeur voor overgangszones tussen verschillende habitats of voor mozaïeklandschappen 
zoals open bosgebieden en bosranden, kapvlakten, structuurrijke heideterreinen en 
zandverstuivingen met gediversifieerde overgangen naar open bos. Belangrijk is dat de 
bosranden open zijn. In de overgangssituaties zijn open zandige plekken belangrijk omwille 
van hun microklimaat (op het schietveld worden de brandwegen hiervoor vaak gebruikt), 
Nesten worden gemaakt in verboste heide en/of open bosranden. Militaire domeinen en de 
overige grote bos- en heidegebieden in de Kempen zijn zeer belangrijk voor Nachtzwaluw en 
vormen werkelijk bolwerken. In 2008 werden 168 territoria van nachtzwaluw geteld 
(Provinciale Vogelwerkgroep Likona, werkgroep militaire domeinen). 90% van deze territoria 
bevinden zich in de bosranden, gemiddeld komen er 12 tot 13 koppels voor per km bosrand 
(persoonlijke mededeling Jan Gabriëls). Zelfs indien deze cijfers enige overschatting 
inhouden (het gebruik van geluidsopnames bij de tellingen leidt volgens sommige experts tot 
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belangrijke dubbeltellingen), is de broedpopulatie op het schietveld indrukwekkend. Limburg 
is de belangrijkste provincie voor Nachtzwaluw en het schietveld behoort tot de top drie van 
de belangrijkste gebieden voor Nachtzwaluw binnen Limburg (Baert, 2007).   

* Geelgors is een Rode lijstsoort met status bedreigd en verkiest overgangszones tussen bos 
en/of struweel en open landschappen. Ze komt ook voor in jonge aanplanten in het bos, in 
cultuurlandschappen met kleine landschapselementen, in structuurrijk struikgewas en in 
heide en ruig grasland. Op het schietveld komen minstens 15 koppels voor.  

o Bossen 

Vogels die typisch aan bosgebieden gebonden zijn (Siepel, 1992) en voorkomen als 
broedvogel op het militair domein zijn: Wespendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Houtsnip, 
Bosuil, Groene specht, Zwarte specht, Kleine, Middelste en Grote bonte specht, Fluiter, 
Goudhaan, Bonte en Grauwe vliegenvanger, Staartmees, Glanskop, Matkop, Kuifmees, 
Zwarte mees, Boomklever, Gaai, Appelvink en Kruisbek. Uit deze soortenlijst blijkt dat de 
broedvogelfauna voor de bossen zeer volledig is en bovendien indicatief voor structuurrijke 
bossen.  

* Matkop (kwetsbaar)komt voor in jonge wilgen-, berken- en elzenbossen met een groot 
aandeel dood hout waar ze zelf een nestholte in uithakken. Ook in oudere dennenbossen 
komt ze voor. Deze soort komt voor in het bos van Masy, maar werd nog niet geteld.  

* De Gekraagde roodstaart (kwetsbaar) is een soort van open tot halfopen bossen, zowel in 
loof- als gemengd als naaldhout, bosranden en kapvlakten. Het is een holenbroeder die 
nestelt in natuurlijke holtes. De ondergroei in deze bossen is bij voorkeur niet al te 
weelderig. Deze soort komt algemeen voor op het schietveld in de open bosgedeelten. In het 
bos van Masy komen minstens 8 territoria voor.  

* Fluiter komt voor in het bos van Masy. Volgens Herremans in Vermeersch et al. (2004) het 
bos van Masy bij de plaatsen met de hoogste aantallen Fluiters. Deze soort is sinds de jaren 
’70 echter sterk achteruit gegaan. Nu zijn er naar schatting nog 5 territoria in het bos van 
Masy, maar de aantallen schommelen sterk van jaar tot jaar (persoonlijke mededeling Jan 
Gabriëls). Ook in de bossen van de Sonnisheide werd deze soort al gehoord (juni 2009). 

* Ook de Middelste bonte specht, een kensoort van oude, structuurrijke loofbossen, broedt 
sinds kort in het bos van Masy. In 2008 hebben 2 koppels gebroed. In februari 2010 waren 
er minstens 3, wellicht 4 territoriale mannetjes aanwezig. Oude loofbomen met bemoste 
takken vormen een belangrijke vereiste voor het voorkomen van deze kieskeurige soort. De 
grootste aantallen worden aangetroffen in zuiver loofbos, maar gemengde bossen worden 
niet gemeden op voorwaarde dat er steeds een belangrijke fractie oude bomen en staand 
dood hout aanwezig is.  

* Bonte vliegenvanger is een soort van allerlei types bossen met een voorkeur voor ijl 
loofhout of gemengd bos met veel natuurlijke holten. Deze soort werd sterk aangetrokken 
door het ophangen van nestkasten, zo ook in het bos van Masy. Hier komen ongeveer 10 
broedparen voor, waarvan er slechts 1 met zekerheid in een boomholte broedt, de rest 
broedt in nestkasten (persoonlijke mededeling Jan en Peter Gabriëls).  

* Houtsnip is een soort van loofbos met een rijke strooisellaag en dus veel invertebraten. 
Ook oudere en vochtige naaldbossen met een open structuur en een goede etagebouw 
worden vaak door de soort uitgekozen om in te broeden. Belangrijk is de aanwezigheid van 
graslanden waar ze ’s nachts vaak op foerageren. In 2008 werden 24 territoria vastgesteld 
(Familie Gabriëls).  

2.3.4.3.3 Onregelmatige broedvogels en verdwenen soorten 

* Grauwe klauwier (met uitsterven bedreigd) is een soort van halfopen en open 
landschappen met structuurrijke vegetaties van doornstruwelen en afwisseling van hoge met 
korte grazige vegetatie, een rijke flora en een fauna met een ruim aanbod van grote insecten 
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en kleine zoogdieren. In 2008 was er voor het eerst sinds lang één succesvol broedgeval van 
deze soort op het schietveld aan Toren 1.  

* Grauwe kiekendief (met uitsterven bedreigd) is traditioneel een broedvogel van open 
heidegebieden. Recent komt deze soort echter vooral voor in grote en uitgestrekte 
graangebieden. Deze soort komt op het schietveld voor als onregelmatige broedvogel (1 
koppel); o.a. in 2009 was er één territorium.  

In 2008 werd in het broedseizoen een koppel Velduilen waargenomen op het schietveld, het 
is niet zeker of er ook sprake is van een geslaagd broedgeval. Van Kleinst waterhoen zijn 
zekere broedgevallen bekend uit het verleden; is te beschouwen als zeer onregelmatige 
broedvogel.  

Watersnip is een onregelmatige broedvogel (1 koppel in 2008 aan het Stijnven). Hop werd in 
Masy pleisterend waargenomen en gehoord in het broedseizoen 2008.  

Roerdomp broedde in de jaren 60 op de vijvers van In den Damp. Door de recente ingrepen 
voor vijverherstel is het mogelijk dat de rietkragen weer uitbreiden en de soort misschien 
terug opduikt als onregelmatige broedvogel. 

Een aantal soorten kwam vroeger steeds voor op het schietveld, maar zijn gedurende de 
laatste 20 jaren wellicht definitief verdwenen. 

Korhoen (laatste waarneming in 1999) en Ortolaan (laatste waarneming jaren ’90) komen 
niet meer voor. Er wordt niet verwacht dat deze soorten spontaan zullen terugkeren. 
Duinpieper (laatste broedgeval omstreeks 1980) wordt jaarlijks waargenomen tijdens de 
trek, net als Tapuit, Tureluur en Klapekster.  

Conclusies naar beheer 

Het schietveld heeft een zeer volledige en soortenrijke vogelgemeenschap, zowel voor de 
bossen, de heide als de overgangsgebieden tussen beiden. Voor de bos- en bosrandsoorten 
is vooral het structuurrijke bos van Masy belangrijk, en de daarop aansluitende ijle en 
halfopen verbossingen. Voor de heidesoorten is uiteraard het gehele centrale gedeelte 
belangrijk.  

Voor de typische bossoorten is het belangrijk dat de structuur van het bos van Masy wordt 
behouden en versterkt. Hoe ouder en gevarieerder (in termen van 
boomsoortensamenstelling en leeftijdsopbouw) een bos, hoe rijker aan soorten en aantallen 
van bosvogels het bos zal zijn. De huidige soortensamenstelling en het recente verschijnen 
van Middelste bonte specht indiceren reeds een goede bosstructuur en het belang van dit 
boscomplex.. Voor onder andere Houtsnip is het belangrijk dat de verdroging wordt 
tegengegaan. In de bossen langs de westkant van het domein wordt eveneens gestreefd 
naar structuurrijk gemengd bos zodat deze bossen ook geschikt worden voor de typische 
bosvogels. Naast structuurrijke eerder open bossen zijn ook ijle bossen zeer waardevol. 
Ondermeer Bonte Vliegenvanger en Gekraagde roodstaart prefereren duidelijk dergelijke 
situaties.  

Geelgors is het meest gebaat bij een ecologisch akkerbeheer van de omliggende 
landbouwgronden, maar ook de aanwezigheid van open plekken en geleidelijke overgangen 
kan bijdragen tot het behoud en de eventuele uitbreiding van deze soort.  

Voor de typische heidesoorten is het Schietveld één van de toplocaties in Vlaanderen. Hier 
vinden we niet alleen zeer hoge broeddichtheden van Veldleeuwerik en Graspieper, en 
belangrijke broedpopulaties van Boompieper, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit, we vinden 
er ook regelmatig de zeer kritische soorten die gebonden zijn aan uitgestrekte 
heidegebieden zoals Grauwe kiekendief. Ook Velduil komt regelmatig voor en is mogelijke 
broedvogel in het gebied. Voor deze kritische heidesoorten is het open houden van de grote 
centrale heidevlakte essentieel. Een aantal solitaire bomen en boomgroepjes kunnen wel 
behouden blijven, die dienst doen als zangpost voor ondermeer Boomleeuwerik.  
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Ook Veldleeuwerik en Graspieper zijn belangrijke doelsoorten. Deze komen vooral voor in 
vergraste open heide. 

De bosranden en geleidelijke overgangen van ijl naar gesloten bos zijn eveneens zeer 
belangrijk. Ze vormen de preferentiële broedbiotoop voor ondermeer Nachtzwaluw, die hier 
één van zijn belangrijkste broedpopulaties in Vlaanderen bereikt.  

Relatie tot de Instandhoudingsdoelen voor vogelrichtlijnsoorten : voor de zeer 
kritische doelsoorten als Velduil, Grauwe kiekendief is er nood aan een grootschalig groot 
open heidelandschap en moet het centrale open heidecomplex best zo groot mogelijk zijn. 
De heide moet hierbij een zekere basiskwaliteit hebben, maar mag voor soorten als Grauwe 
kiekendief ook een deel vergrast zijn. Iets voedselrijkere heide met grotere structuurvariatie 
is belangrijk voor deze soort als foerageergebied.  

Voor soorten van overgang bos-heide (zoals nachtzwaluw, boomleeuwerik) is het behoud van 
belangrijke open heideterreinen met verspreide zones met open zand, in combinatie met 
open ijle bossen en halfopen gradiënten zeer belangrijk. Ruim 90% van de broedgevallen 
van Nachtzwaluw situeert zich in de overgangszones tussen bos en open heide. Behoud en 
optimalisatie van de structuur van dergelijke halfopen zones (heide met verspreide bomen) 
is voor deze soort gewenst. 

Ook voor de typische moeras- en rietvogels is het gebied van belang. Zo waren er van 
Bruine kiekendief in de zeventiger jaren tot 3 broedparen. In de negentiger jaren was de 
soort enkele malen broedvogel op het Steenven). Van Blauwborst zijn er in sommige jaren 
minstens 12 broedparen. Porseleinhoen is een onregelmatige broedvogel aan de 
Monnikswijer en het Brandven. Voor deze soorten zijn vooral het vijversysteem van Den 
Damp en de vennen in de periferie van het gebied (die een weelderige oeverbegroeiing 
kennen) van belang. Behoud en ontwikkeling van rietkragen en dichte oevervegetaties met 
plaatselijk opslag van struweel is voor deze soorten noodzakelijk. 

Voor Middelste bonte specht en Zwarte specht zijn structuurrijke bossen met voldoende oude 
bomen en dood hout belangrijk. Een verderzetting van het huidige bosbeheer (minimale 
ingrepen in de goed ontwikkelde loofbossen, omvorming van homogene en uitheemse 
soorten) volstaat voor deze soorten. 

Zwartkopmeeuw is een vrij recente broedvogel in het gebied, die zich vestigt in de 
bestaande kokmeeuwenkolonies. Gezien deze kolonies een probleem vormen voor birdstrikes 
en naar eutrofiëring van de vennen zijn deze zeker centraal in het gebied niet gewenst. Via 
beheeringrepen (zie verder) kan men proberen deze kolonies te verhuizen naar de 
wateroppervlaktes in de periferie van het domein.  

 

Voor alle broedvogels is het belangrijk dat er geen beheer gebeurt in de buurt van de 
broedplaatsen tijdens het broedseizoen. Dat stelt echter praktische problemen aangezien 3 
van de 5 mogelijke werkweken op het Schietveld in het broedseizoen vallen. Er zullen dus 
wellicht ook noodzakelijkerwijze werken in het broedseizoen moeten gebeuren. Daarbij 
worden best volgende richtlijnen gehanteerd, teneinde de schade aan broedgevallen te 
beperken :  

• Voor vogels die op verschillende locaties op het schietveld broeden, zoals bv 
nachtzwaluw: werken steeds concentreren in bepaalde werkzone zodat je de 
verstoring steeds tot die bepaalde zone beperkt. Daar is de toestand dan verstoord 
maar het volgende jaar weer beschikbaar en de populatie kan op gebiedsniveau 
standhouden. 

• Voor zeldzame soorten die slechts op één plek broeden , stel bv 1 koppel grauwe 
kiekendief: indien de broedlocatie gekend hier geen werken tijdens het 
broedseizoen. 
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Kaart 2.9: Verspreiding van de belangrijkste vogelsoorten van de heide volgens de Vlaamse broedvogelatlas (Vermeersch et al., 2004) 
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Kaart 2.10: Verspreiding van de belangrijkste vogelsoorten van bossen en bosranden volgens de Vlaamse broedvogelatlas (Vermeersch et al., 2004) 



 

96 Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren www.inbo.be

 

 

Kaart 2.11: Verspreiding van de belangrijkste vogelsoorten van de heide volgens de Provinciale vogelwerkgroep van LIKONA, werkgroep militaire domeinen 
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Kaart 2.12: Verspreiding van de belangrijkste vogelsoorten van bossen en bosranden volgens de Provinciale vogelwerkgroep van LIKONA, werkgroep militaire domeinen 
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Kaart 2.13: Verspreiding van Nachtzwaluw volgens de Provinciale Vogelwerkgroep van LIKONA, werkgroep militaire domeinen 
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2.3.4.4 Libellen 

De soortenlijst van de libellen is gemaakt op basis van de gegevens van de databank van de 
Libellenwerkgroep Gomphus (geraadpleegd in april 2008), de inventarisatiegegevens van de 
leden van de afdeling ‘Meeuwen-Gruitrode en Peer’ van Natuurpunt vzw (Freddy Janssens, 
Marleen Massonnet, Robert Van Dingenen e.a.) en op basis van eigen 
inventarisatiegegevens. Op het schietveld werden 40 soorten waargenomen, waarvan 1 soort 
‘met uitsterven bedreigd’ is, 3 soorten ‘bedreigd’, 3 soorten ‘zeldzaam’ en 4 soorten 
‘kwetsbaar’ (De Knijf et al., 2006). Ecologische gegevens zijn afkomstig uit De Knijf et al. 
(2006). Een overzicht van de gekende vindplaatsen van enkele belangrijke soorten wordt 
gegeven in kaart 2.14. Dit overzicht geeft enkel een indicatie naar de zones die voor libellen 
belangrijk zijn, en is zeker niet volledig.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst (Vlaanderen) 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella Momenteel niet bedreigd 
Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens Kwetsbaar 
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea Momenteel niet bedreigd 
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum Momenteel niet bedreigd 
Breedscheenjuffer Platycnemis pennipes Momenteel niet bedreigd 
Bruine glazenmaker Aeshna grandis Momenteel niet bedreigd 
Bruine korenbout Libellula fulva Bedreigd 
Bruine winterjuffer Sympecma fusca Momenteel niet bedreigd 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum Momenteel niet bedreigd 
Gaffelwaterjuffer Coenagrium scitulum Onvoldoende gekend 
Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum Momenteel niet bedreigd 
Gevlekte witsnuitlibel Leucorrinhia pectoralis Met uitsterven bedreigd 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum Momenteel niet bedreigd 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa Momenteel niet bedreigd 
Grote keizerlibel Anax imperator Momenteel niet bedreigd 
Grote roodoogjuffer Erythromma najas Momenteel niet bedreigd 
Houtpantserjuffer Lestes viridis Momenteel niet bedreigd 
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum Momenteel niet bedreigd 
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum Zeldzaam 
Lantaarntje Ischnura elegans Momenteel niet bedreigd 
Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum Bedreigd 
Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda Kwetsbaar 
Paardenbijter Aeshna mixta Momenteel niet bedreigd 
Plasrombout Gomphus pulchellus Momenteel niet bedreigd 
Platbuik Libellula depressa Momenteel niet bedreigd 
Smaragdlibel Cordulia aenea Momenteel niet bedreigd 
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum Momenteel niet bedreigd 
Tangpantserjuffer Lestes dryas Kwetsbaar 
Tengere grasjuffer Ischnura pumilio Momenteel niet bedreigd 
Tengere pantserjuffer Lestes virens Zeldzaam 
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum Bedreigd 
Venglazenmaker Aeshna juncea Kwetsbaar 
Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia Zeldzaam 
Viervlek Libellula quadrimaculata Momenteel niet bedreigd 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula Momenteel niet bedreigd 
Vuurlibel Crocothemis erythraea Momenteel niet bedreigd 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum Momenteel niet bedreigd 
Zwarte heidelibel Sympetrum danae Momenteel niet bedreigd 
Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii Momenteel niet bedreigd 
Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus Momenteel niet bedreigd 

Tabel 2.30: Lijst van libellensoorten die voorkomen op het militaire domein 
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De Gevlekte witsnuitlibel is een met uitsterven bedreigde soort die opgenomen is in Bijlage 2 
van de Habitatrichtlijn. Ze verkiest mesotrofe tot licht eutrofe plassen, laagveenmoerassen 
en heidevennen en vliegt op al deze plaatsen bijna steeds bij verlandingsvegetaties. Het 
water is meestal vrij helder, ondiep en gezien de onmiddellijke nabijheid van bos ook vrij 
beschut. De oevervegetaties zijn steeds goed ontwikkeld en bestaan uit ondermeer riet, 
lisdodde en zeggen. Op het schietveld werden 3 exemplaren (3 mannetjes) van deze soort 
waargenomen in juni 2008 in de Laambeekvallei, een biotoop die overeenkomt met de 
voorgaande beschrijving. Twee exemplaren werden waargenomen aan het Laambeekven 
zelf, een derde werd waargenomen aan een vennetje in het noorden van de Laambeekvallei. 
Het is belangrijk dat in functie van deze soort een gericht beheer wordt gevoerd.  

Drie soorten zijn bedreigd.  

* De Bruine korenbout komt zowel aan stilstaande plassen als aan stromend water voor, de 
aanwezigheid van een goede oevervegetatie blijkt van belang te zijn. Er zijn 2 exemplaren 
waargenomen in 2003 aan de Monnikswijer. Waarschijnlijk is hier geen sprake van een 
populatie (persoonlijke mededeling Geert De Knijf).  

* De Maanwaterjuffer komt voor bij voedselarme, eerder zure vennen, die niet uitdrogen, 
met een smalle oevervegetatie bestaande uit Pijpenstootje, Veenpluis, Blaaszegge en 
Holpijp. Op het schietveld is ze slechts 2 maal waargenomen aan ‘In den Damp’, 3 vijvers die 
deel uitmaken van de Abeekvallei. Deze dieren maken mogelijk deel uit van een zeer kleine 
populatie of zijn zwervers (persoonlijke mededeling Geert De Knijf).  

* De voornaamste biotoop van de Variabele waterjuffer bestaat uit zowel mesotrofe als 
eutrofe laagveenplassen, gekenmerkt door een goed ontwikkelde en structuurrijke water- en 
oeverplantenvegetatie. In oligotrofe en zure plassen als vennen kan de soort eveneens 
voorkomen, maar dan steeds in (heel) kleine populaties. Van deze soort werden 2 
exemplaren op het schietveld waargenomen aan ‘In den Damp’, die ofwel deel uitmaken van 
een zeer kleine populatie ofwel zwervers zijn (persoonlijke mededeling Geert De Knijf).  

Vier soorten zijn kwetsbaar.  

* De Venglazenmaker komt in de Kempen voor aan oligotrofe en oligo-mesotrofe vennen. Op 
het militair domein werd deze soort waargenomen aan ‘In den Damp’ en aan de vennen op 
de Sonnisheide.  

* De Beekoeverlibel komt voor aan kleine, langzaam stromende beekjes, meestal in 
heidegebieden. De beekjes hebben slechts weinig tot geen oevervegetatie. Ook de omgeving 
heeft vaak een lage, structuurrijke vegetatie zodat de biotoop de volledige dag in de zon ligt. 
Van deze soort werden in juni 2008 meerdere exemplaren waargenomen aan ‘In den Damp’.  

* De biotoop van de Noordse witsnuitlibel bestaat uit vennen die (matig) voedselarm zijn. 
Meestal betreft het kleinere plassen die voor een deel zijn dichtgegroeid met drijvende 
waterplanten, vaak met veenmos. Veel van die plassen zijn van het verzuurde type. In de 
omgeving van de biotoop komt er struikgewas voor. Deze soort is gekend voor ‘In den 
Damp’. In de buurt van het schietveld komen zeer grote populaties voor (persoonlijke 
mededeling Geert De Knijf).  

* De voortplantingsbiotoop van de Tangpantserjuffer bestaat uit voedselarme tot matig 
voedselrijke vennen en plassen. De biotopen worden gekenmerkt door een goed ontwikkelde 
vegetatie van drijvende water- en oeverplanten en vertonen vaak al verlandingsvegetatie. 
De watertafel vertoont er duidelijke schommelingen zodat de plassen in de zomer kunnen 
droogvallen. De Sonnisheide, in het noordwesten van het militair domein, is gekend voor 
Tangpantserjuffer. Deze soort werd in juni 2008 aan de meeste vennen op het schietveld 
waargenomen.  
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Drie soorten zijn zeldzaam.  

* De Tengere pantserjuffer is gebonden aan oligo- en mesotrofe plassen met een lage 
zuurtegraad en een goed ontwikkelde verlandingsvegetatie. Ze prefereert zonnige en 
beschutte plaatsen en verwijdert zich meestal niet ver van het water. De Knijf et al. (2006) 
vermeldt het militair domein van Helchteren als één van de vindplaatsen met grote 
populaties. Deze soort werd tijdens de inventarisatieperiode inderdaad zeer talrijk 
waargenomen over het volledige schietveld.  

* De Venwitsnuitlibel plant zich voort in biotopen die bestaan uit voedselarm en zuur water 
zoals vennen en veenplassen, gekarakteriseerd door de aanwezigheid van drijvende tapijten 
veenmos. Deze biotopen zijn meestal zonnig gelegen, zelfs indien er veel boomopslag 
aanwezig is. De soort werd waargenomen aan de vennen op de Sonnisheide; aan de 
Monnikswijer werden larvenhuiden gevonden van deze soort. Ook aan de vennen centraal in 
het schietveld komt deze soort voor.  

* De Koraaljuffer komt voor aan ondiep, oligomesotroof water in heide- en veengebieden. 
Een lichte stroming van het water, een fijnkorrelige bodem en een veenmostapijt 
(Spaghnum) vormen de ideale voortplantingsbiotoop, die zelden verlaten wordt. Deze soort 
komt aan de meeste vennen in het schietveld voor.  

In het ontwerp-beheerplan uit 2001 worden nog twee aanvullende soorten vermeld, die 
soms als zwerver opduiken in het Schietveld : Weidebeekjuffer (RL Zeldzaam) en 
Speerwaterjuffer (RL Bedreigd). De Weidebeekjuffer komt soms voor in het gebied. Dit zijn 
exemplaren afkomstig uit de bovenloop van de Abeekvallei. De Speerwaterjuffer komt soms 
voor in het uiterste westen van het gebied. Dit zijn exemplaren afkomstig uit de bovenloop 
van de Mangelbeekvallei. 

 

Conclusies naar beheer 

Al deze Rode Lijstsoorten zijn typisch voor heide- en veengebieden met vennen. Voor het 
behoud van deze soorten is het bijgevolg noodzakelijk dat de heidegebieden met de vennen 
behouden blijven. Voor een aantal soorten (waaronder de Gevlekte witsnuitlibel) is de 
aanwezigheid van verlandingsvegetaties met ondermeer Draadzegge belangrijk.  

Het Mangelbeekven werd recent hersteld (2006). Aan dit ven komen momenteel 
voornamelijk pionierssoorten voor, zoals Tengere grasjuffer, Watersnuffel en Lantaarntje. 
Indien verdere successiestadia voorkomen, zullen soorten die minder algemeen zijn op het 
schietveld, zoals de witsnuitlibellen, waarschijnlijk ook voorkomen.  

Algemeen kan gesteld worden dat het voor deze soortengroep belangrijk is dat de vennen 
behouden blijven en hersteld worden indien nodig. Watervervuiling en verdroging zijn de 
belangrijkste bedreigingen. De belangrijkste beheermaatregel in functie van de libellen en 
waterjuffers is dan ook het ecohydrologische herstel.  
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Kaart 2.14: Voorkomen van belangrijke libellen en juffers  
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2.3.4.5 Dagvlinders 

De soortenlijst van de dagvlinders is gebaseerd op de databank van het INBO (geraadpleegd 
in april 2008), de inventarisatiegegevens van de leden van de afdeling ‘Meeuwen-Gruitrode 
en Peer’ van Natuurpunt vzw (Freddy Janssens, Marleen Massonnet, Robert Van Dingenen 
e.a.) en eigen waarnemingen tijdens de inventarisatieperiode in juni 2008. Op het schietveld 
werden 35 soorten dagvlinders waargenomen, waarvan 1 soort op de Rode Lijst van 
Vlaanderen (Maes & Van Dyck, 1999) is aangeduid als ‘uitgestorven’, 3 soorten zijn 
aangeduid als ‘met uitsterven bedreigd’, 5 soorten als ‘kwetsbaar’ en 2 soorten als 
‘bedreigd’. Ecologische gegevens over de verschillende dagvlinders zijn afkomstig uit Maes & 
Van Dyck (1999). Een overzicht van de verspreiding van de interessante dagvlinders, wordt 
gegeven op het einde van deze paragraaf in kaart 2.15. Dit overzicht is niet volledig, maar 
geeft wel reeds een indicatie.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen 

Atalanta Vanessa atalanta Niet vermeld (trekvlinder) 
Bont dikkopje Carterocephalus palaemon Kwetsbaar 
Bont zandoogje Pararge aegaria Momenteel niet bedreigd 
Boomblauwtje Celastrina argiolus Momenteel niet bedreigd 
Bruin zandoogje Maniola jurtina Momenteel niet bedreigd 
Bruine eikenpage Satyrium ilicis Kwetsbaar 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Momenteel niet bedreigd 
Dagpauwoog Inachis io Momenteel niet bedreigd 
Distelvlinder Vanessa cardui Niet vermeld (trekvlinder) 
Eikepage Neozephyrus quercus Momenteel niet bedreigd 
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris Momenteel niet bedreigd 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Momenteel niet bedreigd 
Gentiaanblauwtje Maculinea alcon Bedreigd 
Groentje Callophhrys rubi Kwetsbaar 
Groot dikkopje Ochlodes venata Momenteel niet bedreigd 
Groot koolwitje Pieris brassicae Momenteel niet bedreigd 
Heideblauwtje Plebeius argus Kwetsbaar 
Heivlinder Hipparchia semele Kwetsbaar 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus Momenteel niet bedreigd 
Icarusblauwtje Polymmatus icarus Momenteel niet bedreigd 
Klein geaderd witje Pieris napi Momenteel niet bedreigd 
Klein koolwitje Pieris rapae Momenteel niet bedreigd 
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia Met uitsterven bedreigd 
Kleine vos Aglais urticae Momenteel niet bedreigd 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas Momenteel niet bedreigd 
Koevinkje Aphantopus hyperantus Momenteel niet bedreigd 
Kommavlinder Hesperia comma Bedreigd 
Koninginnepage Papilio machaon Momenteel niet bedreigd 
Landkaartje Araschnia levana Momenteel niet bedreigd 
Oranje zandoogje Pyronia tithonus Momenteel niet bedreigd 
Oranjetipje Anthocharis cardamines Momenteel niet bedreigd 
Rouwmantel Nymphalis antiopa Uitgestorven 
Veenhooibeestje Coenonympha tullia Met uitsterven bedreigd 
Veldparelmoervlinder Melitae cinxia Met uitsterven bedreigd 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola Momenteel niet bedreigd 

Tabel 2.31: Lijst van dagvlindersoorten die voorkomen op het militaire domein 
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De Rouwmantel, volgens de Rode Lijst uitgestorven in Vlaanderen, is een typische 
bosvlinder. De wijfjes zetten de eitjes af op twijgjes van verschillende soorten wilg en Ruwe 
berk die meestal in volle zon aan bosranden of op brede bospaden staan. De rouwmantel 
overwintert in spleten en holten. Momenteel worden er vermoedelijk enkel zwervers 
waargenomen in Vlaanderen. Deze soort werd eenmalig waargenomen in het bos van Masy 
in 2007, langs de rand van de weg en was hoogstwaarschijnlijk een zwervend exemplaar.  

Drie soorten zijn met uitsterven bedreigd: 

* De Kleine parelmoervlinder komt vooral voor in duinen en droge, schrale graslanden. De 
eitjes worden in het binnenland afgezet op Driekleurig en Akkerviooltje. De waarnemingen in 
het binnenland betreffen vermoedelijk allemaal zwervers, al kan de soort zich hier op 
Akkerviooltjes misschien occasioneel voortplanten. De soort werd in 2004, 2005, 2006 en 
2007 waargenomen aan de noordoostkant van het schietveld en aan de Laam- en 
Abeekvallei.  

* De Veldparelmoervlinder werd eenmalig waargenomen op het schietveld in 2006 (Marleen 
Massonnet), op een verlaten akker nabij de Laambeekvallei. De veldparelmoervlinder is een 
typische soort van droge, schrale en kruidenrijke graslanden. Eitjes worden afgezet op 
Smalle weegbreeplanten die in een rozetvorm zeer laag tegen de bodem aanliggen. 

* Een laatste soort die tot deze categorie behoort, is het Veenhooibeestje, een soort typisch 
voor venen, natte heiden en voedselarme moerassen. De wijfjes zetten de eitjes 
voornamelijk af op Eenarig wollegras, soms ook op Veenpluis. Op het schietveld werd deze 
soort voor de laatste keer waargenomen in 1994 aan de Monnikswijer, waarschijnlijk is deze 
soort uitgestorven in Vlaanderen.  

Twee soorten zijn bedreigd:  

* Het Gentiaanblauwtje komt enkel voor op vochtige heide, in veengebieden en op heischrale 
graslanden. De aanwezigheid van naakte bodem is voordelig. De wijfjes zetten de eitjes af 
op Klokjesgentiaan. Mieren van het genus Myrmica voeden de rupsen van het 
Gentiaanblauwtje. Het Gentiaanblauwtje voedt zich met nectar afkomstig van Struikhei en 
Dophei. De belangrijkste bedreigingen zijn verzuring, verdroging, vermesting en vergrassing, 
omdat dan de kwaliteit van de habitat achteruitgaat, wat onder andere ook leidt tot een 
achteruitgang van Klokjesgentiaan. Op het schietveld komt enkel een restpopulatie van 
Gentiaanblauwtje voor. De vliegplaats bevindt zich aan de rand van het schietveld in het 
noorden van de Sonnisheide (bestand 2d), op een strook heide waar de eitjes jaarlijks geteld 
worden. In tabel 2.32 worden de resultaten van de jaarlijkse tellingen weergegeven. Van 
2000 tot 2004 wordt een jaarlijkse stijging van het aantal eitjes waargenomen. Na 2005 
daalt het aantal eitjes jaarlijks drastisch. Vermoedelijk hangt dit samen met de verdroging 
van het schietveld, het grondwaterpeil is sinds 2004 immers sterk gedaald (zie hydrografie -  
Hoofdstuk 2). Het aantal planten lijkt in mindere mate samen te hangen met het aantal 
eitjes. 

Ook de invloed van het noordelijk aangrenzende intensieve landbouwgebied is niet te 
onderschatten. Deze activiteit heeft zeker zijn invloed op de vergrassing via vermestende 
deposities en drainage.  
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Jaar Aantal 

eitjes 

Schatting aantal 

adulte vlinders* 

Aantal planten Bron 

1999 4611 184 871 Vanreusel et al., 2000 
2000 950 38 1271 Vanreusel et al., 2000 
2001 981 39 451 ANB Limburg 
2002 4153 166 2060 ANB Limburg 
2003 8319 333 822 ANB Limburg 
2004 / / / / 
2005 2913 117 1110 ANB Limburg 
2006 2295 92 491 ANB Limburg 
2007 1100 44 502 ANB Limburg 
2008 600 24 / Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode 

& Peer 

Tabel 2.32: Resultaten van de tellingen van de eitjes van Gentiaanblauwtje; (*: 50 eitjes vertegenwoordigen één 
vrouwtje) 

Op het schietveld is er dus slechts een kleine populatie op een klein leefgebied (1,2 ha), die 
bovendien geïsoleerd is van de rest van het schietveld. Ten zuiden van de habitatplek ligt 
een 30 m brede brandweg die voor de Gentiaanblauwtjes een effectieve barrière kan 
vormen. Ten zuiden van deze brandweg ligt reliëfrijke droge heide met berkenopslag. Ten 
noorden ligt een tot grasland omgevormd deel van het militair domein. Aan de westkant ligt 
een eikenberkenbos.  
Ondanks dat op het schietveld nog groeiplaatsen van de waardplant Klokjesgentiaan 
voorkomen, is dit de enige plaats op het schietveld waar Gentiaanblauwtje voorkomt. 
Mogelijke oorzaken zijn de afwezigheid of te lage densiteit van geschikte waardmieren of een 
te grote afstand van de bronpopulatie (Vanreusel et al., 2000).  

* De Kommavlinder is vooral te vinden in pioniersvegetaties van droge heide met 
korstmossen en op droge, schrale graslanden op zandgronden. Voor de eiafzetting is de 
optimale samenstelling 45% Schapegras of Buntgras en 40% open grond. Op het schietveld 
is deze soort al waargenomen aan de Sonnisheide en in de Abeekvallei. In de gemeente 
Houthalen-Helchteren komt deze soort enkel voor op het schietveld (Baert, 2007).  

Vijf soorten zijn kwetsbaar, deze soorten hebben stabiele populaties op het schietveld.  

* Het Heideblauwtje is vooral te vinden op heideterreinen waar zowel vochtige als droge 
heide aanwezig zijn. De ideale vegetatiesamenstelling van een leefgebied bestaat uit 
ongeveer 50% Gewone dophei, 25-30% Pijpenstrootje, 15-20% Struikhei en 5-10% kale 
grond. Op het schietveld werd het Heideblauwtje in de meeste kilometerhokken die heide 
bevatten aangetroffen.  

* De Heivlinder wordt aangetroffen op droge heide, heischrale graslanden en 
stuifzandgebieden. De wijfjes zetten de eitjes af op graspollen die omringd zijn door naakte 
bodem of korte vegetaties. De Heivlinder werd waargenomen in de grote heidegebieden, 
vaak daar waar kleine landduintjes voorkomen.  

* De voornaamste leefgebieden van het Groentje zijn droge en vochtige heide. De wijfjes 
zetten de eitjes af op of in de onmiddellijke omgeving van blad- of bloemknoppen van 
verschillende struikachtigen zoals Gewone dophei, Gewone brem, Blauwe bosbes, Struikhei, 
Sporkehout en Gaspeldoorn. De mannetjes van het Groentje verdedigen hun territorium 
vanuit een 1 tot 2 meter hoge struik. Het Groentje heeft baat bij een kleinschalig 
heidebeheer. Op het schietveld werd Groentje waargenomen daar waar geschikt habitat 
aanwezig is. Ze komen dus verspreid voor in de aaneengesloten heidevegetaties op het 
schietveld.  

* Het Bont dikkopje leeft op de overgang van vochtige graslanden naar vochtige bossen, op 
open plekken en brede bospaden in broekbossen en in heiden, vaak in de buurt van kleine 
open waters zoals grachten of vennen. De wijfjes zetten de eitjes af op pas uitgekomen 
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bladeren van breedbladige grassen. Deze soort werd reeds gezien in het centrale 
vennengebied en in de Abeekvallei.  

* De Bruine eikenpage is vooral te vinden aan bosranden of in struwelen met eiken op 
voedselarme zandbodem waar eveneens vrij veel nectar te vinden is (vaak braamstruwelen). 
De wijfjes zetten de eitjes af op vrij jonge Eiken (vooral Zomereik), die vaak niet hoger zijn 
dan 4 meter. Deze soort werd gezien in de Abeekvallei. In het verleden werd de soort ook 
gevonden (kleine populatie) ten noorden van Masy. Ze is hoogst waarschijnlijk nog aanwezig 
in het gebied. Door de recente vogelkersbestrijding ten noorden van Masy is een belangrijke 
uitbreiding van geschikt habitat gecreëerd.  

Andere interessante soorten die veelvuldig voorkomen op het militair domein zijn Eikenpage 
en Hooibeestje.  

Conclusies naar beheer 

Voor het behoud van het Gentiaanblauwtje zijn gerichte beheermaatregelen noodzakelijk. 
Deze soort gaat de laatste jaren sterk achteruit. Dit is vermoedelijk te wijten aan verdroging 
en vermesting ten gevolge van de atmosferische depositie, met een toenemende vergrassing 
tot gevolg. Mogelijk speelt ook verdroging een rol. Struikhei lijkt namelijk in toenemende 
mate dominant te worden op de vliegplaats van Gentiaanblauwtje (Vanreusel et al., 2000). 
Bovendien is door de geringe oppervlakte van de habitatplek de draagkracht van deze soort 
beperkt. Uitbreiding van geschikt habitat is dan ook noodzakelijk in combinatie met gerichte 
beheermaatregelen, die gericht zijn op het creëren van kiemingsplaatsen voor nieuwe 
gentianen en nestgelegenheid voor knoopmieren. Zowel jonge vochtige heide als goed 
ontwikkelde vegetaties zijn nodig. Deze soorten vereisen een constantie in het beheer en 
een voorzichtige uitvoering van de beheermaatregelen. 

Naast gentiaanblauwtje is ook Bont dikkopje een belangrijke soort om rekening mee te 
houden: deze zit hier niet zozeer in de overgang bos-grasland maar heeft een zeer grote 
populatie op structuurrijke heides op de centrale brandgang. Het schietveld is tevens een 
vlaams kerngebied voor veel andere soorten heidevlinders: Heideblauwtje, Heivlinder, 
Kommavlinder en Groentje. Voor deze soorten zijn de belangrijkste bedreigingen verdroging, 
vergrassing, versnippering en habitatverlies. Voor behoud en ontwikkeling van hun 
populaties is het dus nodig dat de heide zowel kwantitatief als kwalitatief behouden blijft en 
indien mogelijk verbeterd. Dit kan door extensieve begrazing, een gefaseerd maaibeheer of 
door kleinschalig te plaggen. Het Groentje heeft verspreide lage struiken nodig en vinden we 
in het gebied vooral in structuurrijke heide en berkenopslagranden.  

De Kleine parelmoervlinder is in Vlaanderen een soort typisch voor heide en duinen. De soort 
is afhankelijk van de aanwezigheid van Sporkehout als nectarbron en van viooltjes voor het 
afzetten van de eieren. Een gericht maaibeheer (patroonbeheer) is een geschikte 
beheermaatregel.  

Voor de soorten die gebonden zijn aan de open plekken in bossen en halfopen vegetaties (of 
open met verspreide bomen en boomgroepen) zoals Bruine eikenpage is het belangrijk dat 
dergelijke habitat gecreëerd of behouden blijft.   
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Kaart 2.15: Verspreiding van dagvlinders die voorkomen op de Rode Lijst
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2.3.4.6 Mieren (m.m.v. Wouter Dekoninck) 

De soortenlijst van de mieren werd samengesteld op basis van de gegevens van de 
mierendatabank Formidabel (geraadpleegd in april 2008) en op basis van bodemvalgegevens 
van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie LIKONA. Deze gegevens zijn steeds 
weergegeven voor de kwartierhokken. In de kwartierhokken van het schietveld werden 22 
soorten mieren waargenomen. Volgens de voorlopige Rode Lijst van Vlaanderen (Dekoninck 
et al., 2003) zijn 8 van deze soorten kwetsbaar en 1 sterk bedreigd. Aan de rand van het 
schietveld werd in de zomer van 2007 een nieuwe mierensoort voor België gevonden, de 
Zeggesteekmier (Myrmica gallienii) (Vankerkhoven et al., 2008), een soort die als ‘sterk 
bedreigd’ wordt aangewezen. Ecologische informatie over de verschillende mierensoorten 
komt uit Dekoninck et al. (2003).  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 

Behaarde bosmier Formica rufa Kwetsbaar 
Bloedrode roofmier Formica sanguinea  Kwetsbaar 
Bosslankmier Temnothorax nylanderi  Momenteel niet bedreigd 
Bossteekmier Myrmica ruginodis  Momenteel niet bedreigd 
Bruine baardmier Formica cunicularia  Momenteel niet bedreigd 
Buntgrasmier Lasius psammophilus  Kwetsbaar 
Gewone drentelmier Stenamma debile  Momenteel niet bedreigd 
Gewone steekmier Myrmica rubra  Momenteel niet bedreigd 
Glanzende houtmier Lasius fuliginosus  Momenteel niet bedreigd 
Grauwzwarte mier Formica fusca  Momenteel niet bedreigd 
Humusmier Lasius platythorax  Momenteel niet bedreigd 
Kale bosmier Formica polyctena  Kwetsbaar 
Kokersteekmier Myrmica schencki  Kwetsbaar 
Moerassteekmier Myrmica scabrinodis  Momenteel niet bedreigd 
Rode baardmier Formica rufibarbis  Kwetsbaar 
Schaduwmier Lasius umbratus  Momenteel niet bedreigd 
Veenmier Formica picea Sterk bedreigd 
Veldmier Lasius meridionalis Kwetsbaar 
Wegmier Lasius niger  Momenteel niet bedreigd 
Zandsteekmier Myrmica sabuleti  Momenteel niet bedreigd 
Zwarte zaadmier Tetramorium caespitum  Momenteel niet bedreigd 
Zwartrugbosmier Formica pratensis  Kwetsbaar 

Tabel 2.33: Lijst van mierensoorten die voorkomen op het militair domein 

De Zeggesteekmier is een mierensoort die gekend is voor habitats waar het waterniveau 
constant of tenminste tijdens korte periodes in de lente, dicht bij het oppervlak staat en 
waar de hoogte van de vegetatie eerder beperkt is. Typische habitats zijn oligotrofe heide, 
gras- en moeraslanden. In Vankerkhove et al. (2008) staat deze soort als ‘sterk bedreigd’ 
genoteerd. Deze soort werd waargenomen op de Maastrichterheide aan de noordrand van 
het schietveld. Er is een reële kans dat de soort ook op het schietveld zelf voorkomt 
(persoonlijke mededeling Wouter Dekoninck).  

De Veenmier heeft de status ‘sterk bedreigd’ en is zeer kritisch voor haar biotoopkeuze. Ze 
kan gebruikt worden als indicatorsoort voor goede en onverstoorde veengebieden en 
vochtige heide. In veengebieden zijn de nesten in (veen-)mosbulten (Spaghnum, 
Polytrichum) te vinden. Deze mier prefereert eerder open boomloze gebieden en kan 
extreme koude en langdurige hoge waterstanden verdragen. In 2000 werd ze waargenomen 
aan de Sonnisheide.  



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren 109

 

Zeven soorten zijn kwetsbaar.  

De eerste 3 soorten zijn koepelbouwende bosmieren.  

* De Behaarde bosmier komt zowel in loof- en naaldhoutbossen voor, waar ze te natte 
bosbestanden mijdt. Ze wordt ook waargenomen in heidegebieden. Meestal worden de 
koepelnesten van de Behaarde bosmier in grote bossen alleen en ver van elkaar gevonden, 
vooral verscholen aan de bosrand (vaak diep in het bos). Deze soort werd in 2004 
waargenomen in de buurt van ‘In den Damp’.  

* De Kale bosmier heeft min of meer dezelfde habitatvoorkeur als de Behaarde bosmier. 
Deze soort kan zeer grote koepelnesten bouwen (tot twee meter hoog in donkere beschutte 
habitats) en werd in 2004 waargenomen in de Abeekvallei.  

* De Zwartrugbosmier is een temporeel parasitaire soort die voornamelijk wordt 
waargenomen in heidegebieden. Ze bouwt eerder afgeplatte koepels. Vooral in droge heide 
komen zandnesten voor. De Zwartrugbosmier werd in 2000 op de Sonnisheide gevonden, in 
1994 in de noordoostelijke rand.  

* De Bloedrode roofmier bouwt geen echte koepels, maar nesten onder stenen, 
boomstronken en in strooisel. De enige voorwaarden om deze parasitaire mier te vinden, zijn 
zonnige nestlocaties en de aanwezigheid van voldoende nesten van Serviformica’s, de 
gastheersoort, waarvan ze poppen rooft die ze als voedsel gebruikt. Ook andere Formica-
soorten dienen als gastheer. De Bloedrode roofmier wordt vooral gevonden in droge 
heidegebieden. Ze mijdt te natte terreinen en urbane gebieden. De soort werd waargenomen 
in verschillende kwartierhokken aan de noordkant van het militair domein. Al deze 
kwartierhokken bestaan grotendeels uit heide.  

* De Buntgrasmier is vooral in droge heidegebieden, droge graslanden en andere open 
habitats op zandige bodem, zoals duinvegetaties, te vinden. In deze habitats is ze vaak te 
vinden onder pollen van Buntgras of Fakkelgras. Op het militair domein werd ze in 1994 
waargenomen in de noordoostelijke rand, boven Masy.  

* De Kokersteekmier vertoont in heidegebieden een voorkeur voor droge heide met open 
plekken kaal zand of korstmossen. Tot op heden werd de soort in Vlaanderen niet gevonden 
in natte graslanden, noch in veengebieden. Op het schietveld werd ze in 2000 gevonden op 
de Sonnisheide, in 2004 werd ze waargenomen aan de Monnikswijer.  

* De Rode baardmier wordt vooral gevonden in heidegebieden en droge heischrale 
graslanden en ontbreekt in bossen en veengebieden. Ze bouwt geen koepels en bewoont 
uitsluitend aardnesten. In heidegebieden construeert zij meestal zandnesten met kleine 
heuveltjes. Ze werd in 2000 waargenomen op de Sonnisheide en in 1994 aan de 
noordoostelijke rand.  

* De Veldmier ten slotte, wordt voorlopig vooral in heidegebieden en duinen gevonden en is 
een temporeel parasitaire soort, vooral bij de Buntgrasmier. In 2000 werd ze waargenomen 
op de Sonnisheide.  

Mieren van het genus Myrmica (vooral M. ruginodis maar ook M. rubra en M. scabrinodis) zijn 
onontbeerlijk in de levenscyclus van het Gentiaanblauwtje, een bedreigde vlindersoort, die 
op het schietveld opgevolgd wordt. Alle drie de mierensoorten zijn algemeen in Vlaanderen 
en komen voor op het schietveld. M. rubra is in alle habitattypes te vinden, M. ruginodis is in 
Vlaanderen vooral in bossen en natte graslanden te vinden en M. scabrinodis is in bijna alle 
habitats te vinden, maar bereikt de hoogste dichtheden in natte heidegebieden en andere 
extreem natte habitats.  
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Kaart 44 in bijlage 1 geeft de locaties weer van koepels van bosmieren. Deze is zeker niet 
volledig. Alle koepels zijn gelegen langs de rand van bospaadjes.  

Conclusies naar beheer 

De mierensoorten die op het militair domein terug te vinden zijn, zijn typisch voor bossen, 
voor heidegebieden of voor veengebieden. Het belangrijkste voor het behoud van deze 
mieren is het behoud van hun habitats. Versnippering en vergrassing van de heide zijn te 
vermijden. Voor de Veenmier en de Zeggesteekmier is verdroging nefast, net als sterk 
wisselende watertafelstanden. Uit het onderzoek van Loones et al. (2008) naar het 
voorkomen van en de bedreigingen en herstelmaatregelen voor de Rode bosmier blijkt dat 
lichtinval en de daarmee samenhangende vochtigheidsgraad en temperatuur de belangrijkste 
factoren zijn voor het voorkomen van Rode bosmier. De structuur van het bos blijkt 
belangrijker te zijn dan de samenstelling. Een te dicht kronendak is nefast. Voor bosmieren 
is het dus belangrijk dat er gestreefd wordt naar bossen met veel open en zonnige plekken 
en ijle bossen. De bosranden vertonen best een rafelend patroon, hier wordt best gewerkt 
met mantelzomen. Ook voldoende dood hout is belangrijk. Ook andere soortengroepen 
kunnen profiteren van deze maatregelen.  

2.3.4.7 Sprinkhanen & krekels 

De soortenlijst van de sprinkhanen en krekels is gebaseerd op de gegevens van Saltabel, de 
databank van de sprinkhanenwerkgroep van de Benelux (geraadpleegd in april 2008), 
inventarisatiegegevens van de leden van de afdeling ‘Meeuwen-Gruitrode en Peer’ van 
Natuurpunt vzw (Freddy Janssens, Marleen Massonnet, Robert Van Dingenen e.a.) en 
bodemvalgegevens van de werkgroep Ongewervelden van de Limburgse Koepel voor 
Natuurstudie LIKONA. Op het schietveld werden 21 sprinkhanen en 2 krekels teruggevonden. 
Beide krekels worden in de voorlopige Rode lijst van Vlaanderen (Decleer et al., 2000) 
aangeduid als zeldzaam. Bij de sprinkhanen zijn er 4 soorten aangeduid als zeldzaam en 6 
soorten als kwetsbaar. Twee soorten met de status zeldzaam komen voor net buiten het 
schietveld. Het is mogelijk dat deze soorten ook voorkomen op het schietveld zelf, maar tot 
nu toe zijn er nog geen waarnemingen die dit bevestigen. Ecologische informatie over 
sprinkhanen en krekels is afkomstig uit Decleer et al. (2000) en Kleukers & Krekels (2004).  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen 

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens Kwetsbaar 
Boomsprinkhaan Meconema thalassinum Momenteel niet bedreigd 
Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus Momenteel niet bedreigd 
Gewoon doorntje Tetrix undulata Momenteel niet bedreigd 
Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis Momenteel niet bedreigd 
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima Momenteel niet bedreigd 
Heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera Zeldzaam 
Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus Momenteel niet bedreigd 
Krasser Chorthippus parallelus Momenteel niet bedreigd 
Kustprinkhaan Chorthippus albomarginatus Zeldzaam 
Moerassprinkhaan Stethophyma grossum Kwetsbaar 
Negertje Omocestus rufipes Zeldzaam 
Ratelaar Chorthippus biguttulus Momenteel niet bedreigd 
Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata Momenteel niet bedreigd 
Snortikker Chorthippus mollis Kwetsbaar 
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima Zeldzaam 
Wekkertje Omocestus viridulus Kwetsbaar 
Zanddoorntje Tetrix ceperoi Kwetsbaar 
Zeggedoorntje Tetrix subulata Momenteel niet bedreigd 
Zompsprinkhaan Chortippus montanus Kwetsbaar 
Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor Momenteel niet bedreigd 
Boskrekel Nemobius sylvestris Zeldzaam 
Veldkrekel Gryllus campestris Zeldzaam 

Tabel 2.34: Lijst van sprinkhanen- en krekelsoorten die voorkomen op het militair domein 

De 2 krekelsoorten die voorkomen op het schietveld zijn zeldzaam.  

* De Boskrekel is een typische soort van warme, zonnige bosranden. Ze kan hierbij in vele 
verschillende biotopen worden aangetroffen: vooral in kalkgraslanden, steengroeven en 
heidevelden, maar ook langs bospaden, in open plekken in het bos, langs wegen, 
spoorwegbermen en in tuinen. Ze komt vooral voor in de strooisellaag van droog, vrij oud 
loofbos op plekken met zon en schaduw. Deze soort werd in kader van het Actieplan 
Limburgse soorten aangeduid als adoptiesoort voor Meeuwen-Gruitrode (Baert, 2007). De 
boskrekel komt algemeen voor in de loofbossen van Masy en wordt eveneens waargenomen 
in de bossen langs de westzijde van het domein.  

* Veldkrekels leven doorgaans in kleine populaties in warme en droge biotopen op zandige 
bodems, zoals schrale graslanden, wegbermen, heideterreinen, kapvlakten, stuifzanden en 
schrale onkruidakkertjes. Bij verstoring trekken ze zich terug in een holletje. De veldkrekel 
komt algemeen voor op het grootste gedeelte van het schietveld, meestal langs de 
brandwegen.  

6 soorten sprinkhanen zijn aangeduid als kwetsbaar.  

* De Blauwvleugelsprinkhaan komt vooral voor op zandige terreinen en bewoont zeer droge 
plaatsen met lage, open vegetatie: duinen, heide, schraal grasland, kalkgrasland en rotsen, 
maar ook spoorwegbermen, mijnterrils en grindrijke rivierstranden. Deze soort werd 
voorlopig alleen waargenomen in 1999 in 2 kilometerhokken, een eerste in de verboden 
zone, het andere in de noordoostelijke punt van het bos van Masy.  

* De Moerassprinkhaan komt voor in natte hooilanden, open zeggenmoerassen en licht 
begraasde, natte graslanden (vaak met pitrusruigten). In de zomer kunnen sommige van 
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deze graslanden er eerder droog uitzien, maar in het winterhalfjaar zijn ze kletsnat. Ook in 
vochtige heiden en hoogveen met pijpenstrootje wordt de moerassprinkhaan aangetroffen. 
De soort werd waargenomen nabij de Mangelbeekvallei in 1999, 2004 en 2006.  

* De Snortikker komt vooral voor in droge heideterreinen. Beschutte, grazige plaatsen 
vormen de meest typische vindplaatsen. Ook langs wegbermen op zandgrond komt de soort 
voor. In de Kempen is deze soort algemeen in de heideterreinen. De soort werd algemeen 
waargenomen over het volledige terrein tijdens de inventarisatieperiode in 2008. 

* Het Wekkertje heeft een voorkeur voor vrij vochtige tot natte, hoge en grazige vegetatie. 
Dikwijls is de soort aan te treffen in Pijpenstrootje- of Pitrusbulten. Ook is ze algemeen in 
hoogveen, in open plekken in het bos of langs slootkanten. Ze mijden lage, droge vegetaties 
(Decleer et al., 2000; Kleukers & Krekels, 2004; Baert, 2007). De soort werd reeds 
waargenomen in de Mangelbeekvallei en op de Sonnisheide en de andere nattere vegetaties, 
verspreid over het gehele terrein. Op het militair domein is ze als algemeen te beschouwen. 
Deze soort werd in kader van het Actieplan Limburgse soorten aangeduid als adoptiesoort 
voor Houthalen-Helchteren (Baert, 2007). De gemeente Houthalen-Helchteren wil deze soort 
koppelen aan de opmaak van een bermbeheerplan (Baert, 2007).  

* De Zompsprinkhaan bewoont mesotrofe, natte tot vochtige graslanden, doorgaans op 
venige bodem met een open en lage tot halfhoge vegetatie. De meeste vindplaatsen hebben 
een extensief beheer en bevinden zich in de Kempen en in en om de Hoge Venen. Deze soort 
werd in 2006 waargenomen op de Sonnisheide aan de noordrand van het militair domein 
tijdens een sprinkhanenexcursie georganiseerd door Natuurpunt vzw.  

* Het Zanddoorntje bewoont natte pioniersvegetaties zoals vochtige duinpannen, oevers van 
plassen en kale plekken in moerassen. Het is een pioniersoort die onverwacht kan opduiken 
op allerlei natte plaatsen. Op het schietveld werd ze één maal waargenomen, net op de rand, 
in de Abeekvallei, aan In den Damp.  

Vier soorten sprinkhanen zijn aangeduid als zeldzaam. 

* De Heidesabelsprinkhaan leeft hoofdzakelijk in heidevelden. Zowel natte als droge heide 
komen in aanmerking, maar ook in dichte monotone vegetaties van Pijpenstrootje en 
hoogveengebieden komt deze soort voor. De Heidesabelsprinkhaan wordt waargenomen 
verspreid over het militair domein.  

* Het Negertje houdt van droge, goed geëxponeerde biotopen en houdt zich daar gewoonlijk 
niet ver van de bosrand op. Deze soort heeft een duidelijke voorkeur voor kalk, heidevelden, 
weg- en spoorwegbermen, warme open plekken in het bos of langs brede boswegen. Het 
Negertje werd waargenomen op het volledige schietveld, uitgezonderd in Masy en de 
westelijk gelegen bossen komt ze niet voor.  

* De Struiksprinkhaan komt voor in allerlei biotopen met verspreid staande struiken of 
bomen zoals bosranden, heidevelden, hagen, struwelen, parken en tuinen. Ook midden in 
bos en in ruigtekruidenvegetaties kan ze voorkomen. De Struiksprinkhaan komt algemeen 
verspreid over het terrein voor.  

* De Kustsprinkhaan komt vooral voor in dichte, lage tot halfhoge grazige vegetaties, zoals 
(duin)graslanden en bermen. In het binnenland worden vochtige milieus geprefereerd. Deze 
sprinkhaan werd in 2008 waargenomen op de rand van het schietveld in de Abeekvallei, ook 
net buiten het schietveld in de Abeek- en Mangelbeekvallei komt deze soort voor.  De soort 
komt vrij algemeen voor in de Vlakte van Bocholt en de A-beekvallei, en was op het militair 
domein zéér algemeen (periode 1991 – 2000), vooral de omgeving van Wauberg.  
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* De Zadelsprinkhaan bewoont droge, warme heidevelden met verspreid staande struiken 
(eik, berk, den, jeneverbes, spork of braam). Op het schietveld zelf komt op behoorlijk wat 
locaties voor op militair domein. In periode 1991 – 2000 was de soort er althans vrij 
algemeen volgens Frans Verstraeten. In een aanliggend gebied dat beheerd wordt door 
Natuurpunt vzw. komt de soort zeker nu nog voor, dus wellicht ook op het schietveld zelf. 

Conclusies naar beheer 

Veel soorten zijn gebonden aan heideterreinen. Het behoud van deze biotopen is bijgevolg 
absoluut noodzakelijk voor het behoud van deze soorten.  

De Boskrekel is gebaat bij gemengde inheemse bestanden waar eik een belangrijk aandeel in 
heeft. Ook geleidelijke overgangen zijn gunstig voor de Boskrekel. In kader van het behoud 
van bijzondere avifauna en reptielen wordt reeds gestreefd naar geleidelijke overgangen.  

2.3.4.8 Lieveheersbeestjes 

De soortenlijst van lieveheersbeestjes is samengesteld uit gegevens van de databank van de 
werkgroep Coccinula, inventarisatiegegevens van de werkgroep Ongewervelden van de 
Limburgse Koepel voor Natuurstudie LIKONA (zonder weergave van locaties) en 
inventarisatiegegevens van de leden van de afdeling Meeuwen-Gruitrode en Peer van 
Natuurpunt vzw (Freddy Janssens, Marleen Massonnet, Robert Van Dingenen e.a.). Op het 
schietveld werden tot nu toe 28 soorten lieveheersbeestjes waargenomen, waarvan 2 
soorten kwetsbaar zijn en 2 soorten zeldzaam. Het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje is 
een exoot. Vijf soorten hebben de status ‘niet geëvalueerd’, allen Nepkapoentjes en 
Dwergkapoentjes, waarover de kennis gering is (Tim Adriaens op www.inbo.be). De 
ecologische informatie over lieveheersbeestjes is afkomstig van Adriaens en Maes (2004).  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Voorlopige Rode lijst 

Bruin lieveheersbeestje Aphidecta obliterata momenteel niet bedreigd 
Elfstippelig lieveheersbeestje Coccinella undecimpunctata momenteel niet bedreigd 
Gestreept lieveheersbeestje Myzia oblongoguttata Kwetsbaar 
Harlekijnlieveheersbeestje Harmonia quadripunctata momenteel niet bedreigd 
Hiërogliefenlieveheersbeestje Coccinella hieroglyphica Kwetsbaar 
Meeldauwlieveheersbeestje Halyzia sedecimguttata momenteel niet bedeigd 
Negentienpuntig 
lieveheersbeestje 

Anisosticta 
novemdecimpunctata 

momenteel niet bedreigd 
 

Ongevlekt lieveheersbeestje Oenopia impustulata Zeldzaam 
Oogvleklieveheersbeestje Anatis ocellata momenteel niet bedreigd 
Roomvleklieveheersbeestje Calvia quatuordecimguttata momenteel niet bedreigd 
Ruigtelieveheersbeestje Hippodamia variegata momenteel niet bedreigd 
Schitterend lieveheersbeestje Coccinella magnifica Zeldzaam 
Tienstippelig 
lieveheersbeestje 

Adalia decempunctata 
 

momenteel niet bedreigd 
 

Tienvleklieveheersbeestje Calvia decemguttata momenteel niet bedreigd 
Tweeëntwintigstippelig 
lieveheersbeestje 

Psyllobora vigintiduopunctata 
 

momenteel niet bedreigd 
 

Tweestippelig 
lieveheersbeestje 

Adalia bipunctata 
 

momenteel niet bedreigd 
 

Veelkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje 

Harmonia axyridis 
 

Exoot 
 

Veertienstippelig 
lieveheersbeestje 

Propylea 
quatuordecimpunctata 

momenteel niet bedreigd 
 

Veertienvleklieveheersbeestj
e 

Coccinula 
quatuordecimpunctata 

momenteel niet bedreigd 
 

Viervleklieveheersbeestje Exochomus quadripustulatus momenteel niet bedreigd 
Vijfstippelig lieveheersbeestje Coccinella quinquepunctata momenteel niet bedreigd 
Wilgenlieveheersbeestje Chilocorus renipustulatus momenteel niet bedreigd 
Zestienpuntlieveheersbeestje Tytthaspis sedecimpunctata momenteel niet bedreigd 
Zevenstippelig 
lieveheersbeestje 

Coccinella septempunctata 
 

momenteel niet bedreigd 
 

  Rhyzobius litura niet geëvalueerd 
  Scymnus frontalis niet geëvalueerd 
  Scymnus suturalis niet geëvalueerd 
  Nephus redtenbacheri niet geëvalueerd 
  Stethorus punctillum niet geëvalueerd 

Tabel 2.35: Lijst van lieveheersbeestjessoorten die voorkomen op het militair domein 

Twee soorten zijn kwetsbaar.  

* Het Gestreept lieveheersbeestje komt voor aan bosranden en groepjes naaldbomen in 
heidegebieden. Deze waarneming is afkomstig van de LIKONA werkgroep Ongewervelden.  

* Het Hiërogliefenlieveheersbeestje is een soort die enkel voorkomt in de heide en 
geografisch in hoofdzaak beperkt is tot de Kempen. Deze soort werd in 2000 waargenomen 
op de Sonnisheide.  
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Twee soorten zijn zeldzaam.  

* Het Ongevlekt lieveheersbeestje is een soort typisch voor vochtige en natte heiden en 
veengebieden. Deze soort werd in 2001 waargenomen aan het Grote Gazemeer, een ven dat 
behoort tot de Abeekvallei. Momenteel is dit ven echter uitgedroogd, het is niet geweten of 
het Ongevlekt lieveheersbeestje hier nog steeds voorkomt.  

* Het Schitterend lieveheersbeestje leeft in heidegebieden, op droge graslanden in 
bosranden en in wegbermen met nestkoepels van Formica-mieren. Deze waarneming is 
afkomstig van de werkgroep Ongewervelden van LIKONA.  

2.3.4.9 Spinnen 

De spinnenlijst werd opgesteld op basis van inventarisatie- en bodemvalgegevens van de 
werkgroep Ongewervelden van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie LIKONA en gegevens 
van de Arabeldatabank. De gegevens van ARABEL zijn enkel beschikbaar op het niveau van 
de UTM-5x5-hokken. Bron Rode Lijst en ecologische informatie: Maelfait et al. (1998).  

Op het schietveld werden tot nu toe 228 spinnensoorten waargenomen. Hiervan hebben 13 
soorten de status met uitsterven bedreigd, 38 de status bedreigd, 38 de status kwetsbaar en 
6 de status geografisch beperkt, wat wil zeggen dat deze soorten voorkomen op de rand van 
hun verspreidingsareaal. Eén soort heeft de status waarschijnlijk bedreigd, wat wil zeggen 
dat er te weinig informatie gekend is over deze soort (Walckenaeria capito) om ze bij één 
van de 3 bedreigde categorieën te kunnen plaatsen. Ecologische informatie komt uit Roberts 
& Noordam (1998) en Maelfait et al. (1998). De soortenlijst van de spinnen die voorkomen 
op het schietveld is terug te vinden in tabel 7 van bijlage 4, tabel 8 van diezelfde bijlage 
geeft de biotoop weer van de Rode lijstsoorten.  

Dertien soorten zijn met uitsterven bedreigd in Vlaanderen. 

* Het Heidewevertje de Langpootbodemzakspin, de Zonnekampoot en Uhligs kogelspin zijn 
gebonden aan droge heidevegetaties. De laatste 3 hebben veel open plekken (naakt zand of 
korstmossen) nodig. De Langpootbodemzakspin kan ook voorkomen in bossen en hoogveen.  

* De Zwarte galgspin, de Egale kabelspin en de Zandmuisspin zijn gebonden aan droog en 
schraal grasland. De eerste 2 spinnensoorten verkiezen graslanden met dwergstruiken, 
terwijl de laatste eerder zal voorkomen in droge graslanden met pollen die naar het zuiden 
gericht zijn.  

* De Dopheilantaarnspin en de Heidepiraat zijn gebonden aan natte heidevegetaties met 
veenmossen.  

* De Geelborstelpanterspin verkiest heidezomen van droger en open loofbos die naar het 
zuiden gericht zijn.  

* Het Gehoornd schaduwdubbelkopje en de Veenpiraat zijn gebonden aan zuur 
laagveenmoeras. 

* De Zeggezakspin verkiest moerassen met verruigde rietvegetaties.  

Achtendertig soorten hebben de status bedreigd.  

* De Boomrenspin, de Bleke renspin, de Schouderkruisspin, de Steppe-hangmatspin, de 
Boscelspin en de Bosmuisspin zijn gebonden aan drogere loofbossen. De eerste 4 soorten 
komen voor in de zomen van deze bossen, terwijl de laatste 2 drogere loofbossen met veel 
dood hout verkiezen.  
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* De Moeraskampoot en de Witrugbodemkrabspin komen voor in nat en schraal grasland 
met pollen.  

* De Moeraskogelspin verkiest moerassen met grote zegges.  

* De Trommelwolfspin verkiest venen en open, vochtige en moerassige loofbossen.  

* De Heiderichelkaak, het Moerastongpalpje, het Arrogant voorkopje en het Jackson’s 
dubbelkopje komen voor in natte heidevegetaties. De laatste 2 worden vaker gevonden in 
deze vegetaties wanneer er veenmossen zijn.  

* De Zesvlekmuisspin, de Bosstekelpoot, de Mierbodemkrabspin en de Zeldzame 
Grasspringspin komen voor in droge heidevegetaties met veel open plekken (naakt zand 
of korstmossen).  

* De Gemarmerde galgspin, het Zwart kaardertje, de Bergspringspin, de Dikpootspringspin, 
de Driepuntspringspin, de Gewone zandwolfspin, de Grote panterspin, de Kustwolfspin, het 
Oranje heide-putkopje, de Gestreepte muisspin, de Graskrabspin, de Groene spoorspin, de 
Harige muisspin, de Stekelkaakkampoot, de Rode mierspin, het Concaaf probleemspinnetje, 
de Duinwolfspin en het Heidekamstaartje zijn allen soorten die gebonden zijn aan droog en 
schraal grasland. Ook Acartauchenius scurillis verkiest deze biotoop.  

* De Grote piraat ten slotte komt voor in zuur laagveenmoeras.  

Achtendertig soorten zijn kwetsbaar. Hiervan zijn 24 soorten gebonden aan de drogere open 
habitats, zoals droge heidevegetaties en droge schrale graslanden. Vijf soorten zijn 
gebonden aan droge loofbossen, vier soorten zijn gebonden aan natte open biotopen zoals 
natte en schrale graslanden en natte heidevegetaties. Vier soorten zijn gebonden aan 
moerassen en één soort aan stilstaand of zeer traagstromend water.  

Conclusies naar beheer 

Zoals ook blijkt uit de studie van Maelfait et al. (1998) zijn het vooral de soorten van schrale 
graslanden, loofbossen, heides en natte habitats die bedreigd zijn. Voor het behoud van deze 
soorten is het dan ook belangrijk dat hun voorkeursbiotopen zowel kwalitatief als 
kwantitatief behouden blijven.  

2.3.4.10   Loopkevers en zandloopkevers 

De lijst van de loopkevers werd samengesteld uit gegevens van de nieuwe verspreidingsatlas 
voor loopkevers en zandloopkevers (Desender et al., 2008), op basis van gegevens van de 
werkgroep Ongewervelden van LIKONA en persoonlijke gegevens van Luc Crevecoeur. De 
soortenlijst wordt weergegeven in tabel 9 in bijlage 4. Een lijst van de biotoop van de 
loopkevers die voorkomen op de Rode lijst wordt gegeven in tabel 10 in bijlage 4. 
Ecologische informatie is afkomstig van Desender et al.(2008) en Turin (2000).  

Op het schietveld werden tot nu toe 129 soorten waargenomen. Hiervan zijn er 11 die niet 
opgenomen zijn in de meest recente verspreidingsatlas (Desender et al., 2008) en dus ook 
geen Rode lijstcategorie hebben toegewezen gekregen. Drie soorten zijn bedreigd, 8 soorten 
zijn kwetsbaar, 2 soorten hebben de status achteruitgaand en 28 soorten behoren tot de 
categorie zeldzaam.  

Eén soort is met uitsterven bedreigd, namelijk Calathus ambiguus. Deze soort komt voor in 
droge schrale graslanden. Deze soort komt in slechts 12 uurhokken in België voor (Desender 
et al., 2008). Volgens Turin (2000) is dit een soort van duinen en vegetaties met buntgras.  
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Twee soorten zijn bedreigd. Carabus arvensis verkiest natte heide en hoogveen, net als 
Carabus nitens. De eerste soort komt voor in 47 uurhokken, de tweede in slechts 19. 
Carabus nitens werd gevonden door Luc Crevecoeur in de buurt van de Vleken.  

Acht soorten zijn kwetsbaar, waarvan 3 soorten (Pterostichus lepidus, Amara famelica en 
Amara infima) zijn typisch voor droge heiden en 2 soorten (Amara consularis en Harpalus 
solitaris) typisch voor droge biotopen (stenotoop). Amara lucida is typisch voor duinen en 
stranden en Harpalus smaragdinus is typisch voor droge schrale graslanden. 1 soort is echt 
typisch voor natte biotopen, namelijk Bembidion bruxellense, een soort van oevers van 
stilstaand en oligotroof water.  

Twee soorten typisch voor droge biotopen behoren tot de categorie achteruitgaand.  

Achtentwintig soorten behoren tot de categorie zeldzaam, waarvan 5 soorten typisch zijn 
voor bossen en 18 soorten typisch voor droge, open biotopen. Vier soorten zijn gebonden 
aan open vochtige biotopen en 1 soort komt voor aan de oevers van stilstaand eutroof 
water.  

2.3.4.11   Overige kevers 

De overige kevers (verschillend van de loopkevers, de zandloopkevers en de 
lieveheersbeestjes) zijn soortengroepen die nog niet intensief geïnventariseerd werden op 
het schietveld. Enkel in de Abeekvallei werden raam- en bodemvallen geplaatst en werden 
de kevers verzameld en gedetermineerd. Deze gegevens zijn afkomstig van Luc Crevecoeur 
en Jaak Evens. Op het schietveld werden tot nu toe 167 soorten, afkomstig van 46 families. 
Hiervan worden 9 soorten vermeld op de Rode Lijst van Duitsland. Van deze 9 soorten zijn er 
5 doodhoutkevers. De soortenlijst wordt weergegeven in tabel 11 van bijlage 4. 

Doodhoutkevers 

* Allonix quadrimaculata is met uitsterven bedreigd in Duitsland. Deze doodhoutkever 
verkiest open en zonnige structuren. Hij leeft in de boomschors in naaldhoutbossen en is een 
zoöfage kever. Het is een bewoner van vers hout.  

* Enicmus testaceus is een doodhoutkever die sterk bedreigd is in Duitsland. Deze soort 
verkiest bossen en struwelen. Hij leeft in paddenstoelen in loofhoutbossen en voedt zich met 
paddenstoelen en schimmels.  

* Hylis olexai, Melandrya caraboides, en Bolitophagus reticulatus zijn alle drie 
doodhoutkevers die bedreigd zijn in Duitsland en typisch voorkomen in loofhout. Hylis olexai 
en Bolitophagus reticulatus komen allebei voor in bossen en struwelen, terwijl Melandrya 
caraboides eerder open en zonnige structuren verkiest. Alle drie zijn ze gebonden aan 
paddenstoelen of aan hout dat aangetast is door paddenstoelen of schimmels.  

* Platyrhinus resinosus heeft geen categorie toegewezen gekregen in Duitsland, maar is wel 
een interessante soort voor Limburg. Deze doodhoutkever is namelijk niet algemeen in 
Limburg. Deze loofhoutsoort verkiest bossen en struwelen en leeft van hout dat reeds 
aangetast is door paddenstoelen.  

Niet-doodhoutkevers 

* Cerapheles terminatus is sterk bedreigd, Megatoma undata, Hydroporus pubescens, een 
waterkever, en Kissister minimus zijn bedreigd. Over deze soorten wordt weinig tot geen 
informatie gevonden.  
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Conclusies naar beheer 

Ondanks het ontbreken van een inventarisatie van het volledige militaire domein worden 
toch al een heel aantal interessante soorten gevonden. Dit doet vermoeden dat het 
schietveld nog een zeer grote rijkdom aan kevers bevat.  

Voor alle kevers is het belangrijk dat hun biotopen kwantitatief en kwalitatief behouden 
worden. Kleinschalige werken zijn aangewezen in kwetsbare biotopen. Voor de 
doodhoutkevers is uiteraard de aanwezigheid van dood hout in verschillende afbraakstadia 
belangrijk. Een aantal doodhoutkevers is eveneens gebonden aan paddenstoelen. Hier 
ontbreekt echter eveneens een grondige inventarisatie. Voor kevers is het belangrijk dat er 
voldoende zuidelijk georiënteerde, rafelige bosranden zijn, waar veel licht en warmte is. 
Deze beide beheermaatregelen (rafelige bosranden en dood hout) worden al nagestreefd in 
het kader van andere soortengroepen.  

 

2.3.5 Conclusie 
Uit de inventarisatiefase blijkt dat het schietveld voor alle onderzochte soortengroepen zeer 
belangrijk is, zowel voor fauna als voor flora. Door zijn uitgestrektheid en door de 
zeldzaamheid van de habitats die er over grote oppervlakte voorkomen heeft het volledige 
gebied een uitzonderlijke natuurwaarde. Behoud, eventueel herstel en verdere ontwikkeling 
van de natuurwaarden zijn absoluut noodzakelijk.  

Een verdere differentiatie van deze natuurwaarden is echter mogelijk : we maken 
onderscheid enerzijds in de grote centrale heidekern, en enkele hotspots voor veeleisende 
soorten, die een aangepast beheer vereisen in de randzones van het gebied. 

De grote centrale heidekernzone is voor heel wat habitats en soorten uiterst belangrijk. Het 
biedt de mogelijkheid aan allerlei soorten van heiden en vennen om er grote stabiele 
populaties te hebben (Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper, Gladde slang, Heikikker, 
Poelkikker, Rugstreeppad, typische heidevlinders, …), en kan zelfs Richtlijnsoorten herbergen 
die zeer kritische oppervlakte-eisen stellen (Grauwe kiekendief, Velduil). Dit grote open 
heigebied van meer dan 1000 ha vormt één van de kernkwaliteiten van dit gebied. 

In de randzones rondom deze heidekern vinden we nog een aantal zeer waardevolle zones, 
waar belangrijke concentraties voorkomen van zeldzame soorten, die vaak een aangepast 
(patroon)beheer vereisen. Deze zones zijn te beschouwen als echte hotspots voor fauna, 
flora, habitats en structuren. In de eerste plaats zijn dit de 3 beekvalleien: de 
Mangelbeekvallei, de Laambeekvallei en de Abeekvallei met de Monnikswijer en het 
vijversysteem In den Damp. Daarnaast is het bos van Masy een structuurrijk loofbos met 
de bijhorende biodiversiteit. Ten slotte is ook de Sonnisheide zeer waardevol. Deze 
hotspots zijn aangeduid op kaart 2.16 en tabel 2.36 geeft een overzicht van het voorkomen 
van zeldzame natuurwaarden in de centrale heidekern en de hotspots.  

Zeldzame soorten die algemeen voorkomen op het schietveld, zoals ondermeer 
Rugstreeppad, Heikikker, Veenpluis en Bruine snavelbies, werden niet opgenomen in tabel 
2.36.  
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Kaart 2.16: Locatie van de centrale heidekern en de floristische en faunistische hotspots die patroonbeheer vereisen in 
de randzones van het schietveld van Helchteren 

 

 Habitats Flora Fauna 

Centrale 2310 Klein warkruid Grauwe kiekendief 
Heidekern 4010 Veenpluis Velduil 
 4030 Liggende Vleugeltjesbloem Gladde slang 
   Graspieper 
   Veldleeuwerik 
   Heikikker 
   Nachtzwaluw 
   Heidevlindersoorten 

Abeek 2310 Beenbreek Nachtzwaluw 
 4010 Draadzegge Beekoeverlibel 
 7140 Eenarig wollegras Maanwaterjuffer 
 7150 Klein blaasjeskruid Bruine korenbout 
 91E0 Kleine veenbes Variabele waterjuffer 
  Klokjesgentiaan Venglazenmaker 
  Lavendelheide Noordse witsnuitlibel 
  Liggende vleugeltjesbloem Venwitsnuitlibel 
  Ronde zonnedauw  
  Witte snavelbies  

Laambeek 2310 Beenbreek Gevlekte witsnuitlibel 
 4010 Draadzegge  
 7140 Gewone vleugeltjesbloem  

Sonnisheide 

Mangelbeek 

Laambeek 

Masy 

A
b
e
e
k 

Centrale heidekern 
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 91E0 Heidekartelblad  
  Klokjesgentiaan  
  Witte snavelbies  
  Klein blaasjeskruid  
  Liggende vleugeltjesbloem  
  Ronde zonnedauw  

Mangelbeek 2310 Heidekartelblad  
 4010 Klokjesgentiaan  
  Liggende vleugeltjesbloem  
  Witte snavelbies  
  Ronde zonnedauw  
  Beenbreek  

Sonnisheide 2310 Heidekartelblad Geoorde fuut 
 2330 Klokjesgentiaan Gentiaanblauwtje 
 4010 Witte snavelbies Venglazenmaker 
  Liggende vleugeltjesbloem Noordse witsnuitlibel 
  Rode dophei Venwitsnuitlibel 

Masy 9190 Grote wolfsklauw † Mycoflora 
 91E0  Doodhoutkevers 
   Bosmieren 
   Fluiter 
   Gekraagde roodstaart 
   Matkop 
   Middelste bonte specht 
   Nachtzwaluw 

Tabel 2.36: Overzicht van aangemelde habitats aanwezig in de centrale heidekern en de hotspots en de bijzondere 
soorten met een lokale of beperkte verspreiding op het schietveld per hotspot (†: wellicht nog in de zaadbank aanwezig) 

 

Uit bovenstaande blijkt dat de hotspots die een aangepast patroonbeheer vereisen allemaal 
in de randzone van het gebied liggen. De belangrijke natuurwaarden die voorkomen op het 
centrale gedeelte van het schietveld kunnen behouden blijven en ontwikkeld worden via 
procesbeheer en behoud of, waar nodig, herstel van de abiotische omstandigheden. Voor de 
meeste soorten die hier voorkomen volstaat een behoud van hun biotopen en leefgebieden, 
zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit vereist geen specifiek patroonbeheer dat 
arbeidsintensief is en storend kan zijn voor de militaire functie.  

De natuurwaarden in de hotspots echter, hebben zeer gerichte beheermaatregelen nodig. 
Doordat deze hotspots zich aan de randen van het gebied bevinden en naar militair gebruik 
toe enkel een bufferfunctie vervullen, is het mogelijk om in deze hotspots een specifiek en 
intensief soortbeheer te voeren.  
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2.4 Knelpuntenanalyse 
Om dit hoofdstuk af te ronden worden de belangrijkste knelpunten opgelijst, die naar voor 
komen bij de confrontatie van uiteenlopende doelstellingen voor de verschillende functies 
van het militair domein.  

Eerst en vooral blijkt dat militaire en ecologische doelstellingen vaak hetzelfde doel 
nastreven, waardoor er hier geen knelpunten ontstaan.  

o Beiden streven naar een open centraal heidegebied met bos en halfopen 
zones in de rand.  

o Beiden streven naar een zo laag mogelijke recreatiedruk. Naar militaire 
doelstellingen toe is dit vooral een kwestie van veiligheid, naar ecologische 
doelstellingen is het belangrijk de verstoring te reduceren tot een minimum, 
voornamelijk voor de broedvogels op het terrein.  

o De aanwezigheid centraal in het gebied van kolonievormende watervogels, 
zoals Kokmeeuwen, is ongewenst, vanuit militair opzicht omwille van het 
gevaar voor botsingen en aanzuigingen in vliegtuigmotors, vanuit ecologisch 
opzicht omwille van de eutrofiëring van waardevolle vennen die dergelijke 
meeuwenkolonies met zich meebrengen.  

o De vergrassing van het terrein. Deze is zowel vanuit ecologisch (kwaliteit van 
de habitat, beheerintensiteit) als uit militair oogpunt (brandgevaar) 
ongewenst. Deze is ten dele te wijten aan atmosferische deposities maar ook 
aan verdroging (zie verder) 

Enkele ecologische doelstellingen leiden tot knelpunten die niet tot weinig interfereren met 
de militaire doelstellingen. 

o De aanwezigheid van modelvliegtuigen en deltavliegers (concessies) geven 
geen problemen naar het militair gebruik, maar zorgen wel voor een 
belangrijke rustverstoring in het broedseizoen. 

o  De verbossing door het ontbreken van beheer : zolang deze zich in de 
periferie van het gebied voordoet is deze vanuit militair oogpunt geen 
probleem. Bij verregaande verbossing kan het brandrisico wel toenemen.  

o De vermesting en drainage door de omringende landbouw (onder andere op 
de Maastrichterheide) 

o De landbouwconcessies op het schietveld: Deze landbouwconcessies kennen 
een intensief landbouwbeheer en hebben een negatieve invloed op de 
ecologisch waardevolle vegetaties, en vormen harde barrières die migratie 
naar natuur- en bosgebieden in de periferie verhinderen. De situatie is 
bijzonder precair voor de landbouwzones die gelegen zijn nabij de  
bronhoofden van de Mangelbeekvallei en de Laambeek en de percelen met 
Gentiaanblauwtje in Sonnisheide. Om het ecologische herstel van de meest 
interessante zones mogelijk te maken, is het daarom aangewezen dat de 
landbouwconcessies er op korte termijn stopgezet worden. De 
landbouwzones op het schietveld vallen evenwel buiten de 
protocolovereenkomst en dus ook buiten dit beheerplan. Bovendien is in de 
landbouwconcessies opgenomen dat als tegenprestatie een aantal 
brandwegen wordt onderhouden. Het behoud van de concessies is vanuit 
militair oogpunt geen vereiste, maar bij eventuele stopzetting van concessies 
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moet ook een regeling getroffen worden zodat de brandwegen onderhouden 
en functioneel blijven. Zonder deze garantie zal de militaire overheid de 
bestaande landbouwconcessies niet stopzetten. Beheersuggesties voor deze 
zones worden voorgesteld op het einde van hoofdstuk 4.  

Er is echter ook een ecologisch knelpunt waarvoor de oplossing in tegenspraak is met de 
militaire doelstellingen. Hier is sprake van een knelpunt dat opgelost dient te worden.  

Op terrein wordt vastgesteld dat belangrijke oppervlaktes vochtige heide in een 
slechte toestand verkeert door vergrassing en verdroging en dat valleien en 
bijhorende waardevolle biotopen verdrogen, waardoor het voortbestaan van een 
aantal zeldzame biotopen en soorten in het gedrang komt.  

De verklaring hiervoor is een algemene grondwaterdaling door een gewijzigde 
hydrologie ten gevolge van de aanleg, uitdieping en onderhoud van een 
welgekozen en zeer effectief grachtenstelsel (zie kaart 36, 37 en 38 in bijlage). 
Een aantal grachten op het schietveld werden vrij recent nog gegraven of 
uitgediept (in de periode 1999-2003). Hierdoor wordt niet alleen de volledige 
Verboden zone, maar tevens de dalhoofden van alle waterlopen die op het 
militaire domein ontspringen, ontwaterd. Aangezien dit gebied de top van een 
watervoerend pakket voedt, wordt door deze ingrepen ook het freatische peil 
van dit pakket beïnvloed. Recente peilmetingen indiceren een algehele daling 
van het freatisch peil met enkele tientallen centimeter tot een halve meter over 
het laatste decennium. Dat heeft onmiskenbare en zeer dramatische gevolgen 
voor alle grondwaterafhankelijke vegetatietypes en de bijhorende 
soortenrijkdom waaronder ook habitats en soorten van de Habitat-en 
Vogelrichtlijn waarvoor het gebied op Vlaamse schaal van essentieel belang is. 
Het herstel van de hydrologie is daarom een zeer belangrijke ecologische 
doelstelling voor het gebied : dit herstel is immers een essentiële voorwaarde 
voor het behoud en herstel van deze vegetatietypes en soorten. De 
herstelmaatregelen op het kamp van Beverlo tonen aan dat door het eenvoudig 
dempen of verondiepen van de drainagegrachten hydrologisch herstel mogelijk 
is. 
 

Vanuit militair oogpunt is het behoud van de huidige toestand echter gewenst, in 
het bijzonder in de Verboden Zone, in functie van militaire en brandveiligheid. 
De ontwateringsgrachten die in het gebied werden aangelegd en onderhouden, 
zijn in eerste instantie bedoeld om te voorkomen dat er in de aanvliegroute en 
verboden zone stagnerend open water voorkomt. Open water is er immers 
ongewenst omwille van het gevaar van afketsende kogels (Ricochet-effect) en 
het aantrekken van meeuwenkolonies, die kunnen aanleiding geven tot 
birdstrikes.  

Verder is de ontwatering ook bedoeld om de bereikbaarheid te garanderen in 
functie van brandbestrijding : alle brandwegen moeten ten allen tijde berijdbaar 
zijn zowel voor militaire als burgerbrandweervoertuigen. In de meest 
brandgevoelige zone (de verboden zone) moet ook het terrein zelf voldoende 
berijdbaar zijn om snel tot bij de brandhaard te komen.  

Toch hoeven de ecologische doelstellingen naar hydrologisch herstel niet geheel 
in tegenspraak te zijn met de militaire doelstellingen. Door het optrekken van 
het freatische peil zal immers de vochtige en venige heide zich herstellen. Deze 
vochtige en venige heide bevatten van nature minder grassen en hebben een 
lager productieniveau. Dat betekent een lager brandrisico. Ook het risico op 
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grondvuur wordt door een ondiep freatisch peil sterk verminderd. Het terrein 
wordt door een vernatting plaatselijk wellicht moeilijker toegankelijk voor 
brandweervoertuigen. Voor de toegangswegen kan dit verholpen worden door 
het ophogen van dienstwegen met zand van ter plaatse. Voor de verboden zone 
is het belangrijk dat de vernatting zeer omzichtig gebeurt zodat het terrein 
voldoende berijdbaar blijft. Ook nu rijdt men vooral op de zones die bestaan uit 
droge heidevegetaties (die ook vroeger al aanwezig waren). Het is niet de 
bedoeling van de hydrologische herstelmaatregelen om deze droge heides om te 
zetten naar (onberijdbare) vochtige heides, maar om de actueel gedegradeerde 
vochtige heides te herstellen (die nu ook weinig berijdbaar zijn door 
aanwezigheid van pijpenstrobulten).  
Het herstel van de hydrologie kan ook –in tegenstelling tot wat verondersteld 
kan worden- zorgen voor een verminderd risico op birdstrikes. De evolutie op 
het terrein leert immers dat net door verdroging de kokmeeuwen zich van de 
vennen aan de buitenzijde (vooral Katteven) verplaatst hebben naar het 
Roodven omdat dit ven minder snel droog valt en een goede pitrusvegetatie 
heeft. De evolutie leert ook dat het aantal pleisterende kieviten in de loop van 
de tijd is toegenomen, vooral op het Brandven (dat al snel droogvalt) en in 
mindere mate het Biezenven. M.a.w. het aantal vogels dat in groepen opereert 
(kokmeeuw en kievit) en dus zeer relevant is in het kader van birdstrikes, is 
ofwel naar het centrum van het terrein verplaatst (kokmeeuw als broedvogel) 
ofwel in aantal toegenomen omdat de vennen sneller droogvallen (kievit). Door 
de combinatie van herstel van de waterhuishouding en ingrepen die de 
kokmeeuwkolonies aanzetten om zich te verplaatsen naar bepaalde vennen aan 
de buitenkant (Katteven en Biezenven of Brandven) neemt de kans op 
birdstrikes af. Meeuwenkolonies in de centrale vennen kunnen vermeden worden 
door de vennen dusdanig in te richten dat er geen veilige nestgelegenheid meer 
aanwezig is (pitrusvegetaties met eilandjes).  

 

Als conclusie kan dus gesteld worden dat er weinig ecologische knelpunten zijn waarvan de 
oplossing niet verzoenbaar is met de wensen en vereisten vanuit de militaire doelstellingen.  

Via geleidelijk en behoedzaam gestuurd hydrologisch herstel moet het mogelijk zijn om de 
vereisten naar militair gebruik en veiligheid en de ecologische doelstellingen (goede staat 
van instandhouding van Europees te beschermen habitats en soorten) zo goed mogelijk met 
elkaar te verzoenen.  

Hiertoe is het noodzakelijk om de hydrologie van het gebied meer in detail te analyseren, 
inclusief de omliggende omgeving, en de effecten van elke herstelingreep op te volgen en te 
evalueren, teneinde op basis hiervan goed onderbouwde beslissingen voor eventuele 
aanvullende ingrepen te nemen. Deze opvolging gebeurt het best in het kader van een 
monitoringsopdracht. Evolutie van de hydrologie en effecten op de militaire operationaliteit 
en biodiversiteit zullen op elke NBC behandeld worden totdat het evenwicht tussen de 
militaire en de ecologische doelstellingen wordt bereikt. 
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3 Beheerdoelstellingen  

3.1 Beheerdoelstellingen m.b.t. de militaire functie 
De militaire doelstellingen hebben steeds voorrang op de andere doelstellingen. Dit werd ook 
bevestigd in de overeenkomsten uit 1999 en 2007 betreffende natuur- en bosbeheer in de 
militaire domeinen. Het militair gebruik van het terrein kan ten allen tijde kan wijzigen. De 
militaire overheid behoudt het recht om, in functie van de militaire veiligheid, operationaliteit 
en specificiteit, de maatregelen in dit beheerplan bij te (laten) sturen en/of zelf 
beheeringrepen uit te voeren. 

De globale militaire doelstelling voor het gebied houdt in dat  

1. Het volledige gebied :  

o Zijn functie als gevarenzone kan vervullen 
o Afgeschermd moet zijn tegen inkijk 
o Niet uitnodigt tot betreden door niet-bevoegde personen 
o Vrij moet blijven van concentraties van vogels die kunnen aanleiding geven 

tot birdstrikes 
 

2. De Verboden zone : 

o vrij moet zijn van boomopslag 
o vrij moet zijn van open water op die plaatsen waar er gevaar is voor 

ricochet. 
o Steeds over zijn gehele oppervlakte snel bereikbaar moet zijn voor 

brandweervoertuigen in functie van brandbestrijding (zowel brandwegen als 
belangrijke delen van het terrein). 

 
3. De DOVO-site: 

o Moet omgeven zijn door vegetatiestructuren die een maximale demping 
garanderen van geluids- en drukgolven, zodat de hinder voor omwonenden 
zoveel mogelijk wordt beperkt. 

De belangrijkste militaire zones zijn de Verboden zone die als doelzone gebruikt wordt, de 
infrastructuur van Toren 1 en Toren 2, de Dovo-zone en de brandwegen.  
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3.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie 
Het schietveld heeft een belangrijke ecologische functie, die samen met de militaire functie 
voorrang heeft op de overige functies. De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (1.7.2) 
geven aan welke habitattypes het belangrijkste zijn op Vlaams niveau en zijn bepalend in het 
vaststellen van de ecologische beheerdoelstellingen.  

De globale doelstellingen voor de ecologische functies van het gebied zijn 

- uitbreiding van oppervlakte van de waardevolle habitats  
- verbetering van de kwaliteit van de verschillende habitats door 

o behoud en herstel van gunstige abiotische omstandigheden  
o uitvoeren van een aangepast beheer in functie van behoud en ontwikkeling 

van de aanwezige habitats 
- Behoud en uitbreiding van de populaties van belangrijke fauna en flora door specifiek 

soortgericht beheer  
 

Voor de Donderslagse heide en de beekvalleien betekent dit dat 

- De centrale heidekern wordt uitgebreid en kwalitatief verbeterd 
- een aangepast hydrologisch regime wordt ingesteld 
- verbossing wordt tegengegaan 
- vergrassing wordt tegengegaan via gerichte beheermaatregelen zoals een cyclisch maai-, 

brand- en plagbeheer en begrazing 
- verlanding van de vennen wordt tegengegaan via plaggen en maaien 

Voor de bossen betekent dit dat 

- Amerikaanse vogelkers bestreden wordt 
- er gestreefd wordt naar structuurrijke en gemengde inheemse bestanden 

o Amerikaanse eik wordt geleidelijk teruggedrongen.  
o Homogene naaldhoutbestanden worden geleidelijk omgevormd.  
o Bossen met een gunstige uitgangssituatie kunnen spontaan ontwikkelen.  

- het aantal oude bomen verhoogd wordt  
o Inheemse boomsoorten krijgen de kans door te groeien  

-    het aandeel dood hout verhoogd wordt 
o    Oude bomen krijgen de kans op stam te sterven; dode bomen worden niet 

geruimd (in zoverre dit uiteraard de militaire operationaliteit en veiligheid 
niet in het gedrang brengt). 

Tussen bossen en open ecosystemen worden de geleidelijke overgangen behouden, en 
indien nodig, gecreëerd.  

o Behoud en ontwikkeling van ijle bossen en halfopen mozaïeken van heide en 
bos 

o Behoud van open plekken in de bossen 
o Behoud en ontwikkeling van gerafelde bosranden, zowel intern als extern 

Deze hoofddoelstellingen worden verder toegelicht en uitgewerkt in hoofdstuk 4: 
beheermaatregelen. 
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3.2.1 Specifieke doelstellingen in functie van Natura2000 Habitats en 
soorten 

In de Gewestelijke Instandhoudingdoelen is expliciet aangegeven voor welke soorten en 
habitats het SBZ waartoe het Schietveld behoort van belang is. Op basis hiervan kunnen een 
aantal concrete doelstellingen worden geformuleerd in functie van deze habitats en soorten.  

Onderstaande tabel vat het belang van de actueel aanwezige habitats in het Schietveld 
samen binnen de regionale en internationale context samen, geeft een inschatting van hun 
huidige oppervlakte en staat van instandhouding, en geeft aanwijzingen welke ecologische 
doelen er voor deze habitats worden vooropgesteld. Deze zijn gebaseerd op De Blust & 
Sterckx (2008).  

 

Habitatt

ype 

Opp 

(ha) * 

Gunstige 

SVI (%) 

Gew. 

belang 

Int. 

belang 

Kwantitatief 

Doel ** 

Kwalitatief doel ** 

2310 & 
4030 

880  70% ++(+) +(+) �� terugzetten 
verbossing 

= 

2330 12.5 50% ++ + � patroonbeheer �  
3130 1.3 - +  + � venherstel � herstel hydrologie 
3160 17 - +++  - �� venherstel � herstel hydrologie 
4010 250 18% ++ + � openkappen 

vallei Abeek  
�� herstel hydrologie   

6230 10 >85% ++ ++ �� via 
maaibeheer 
(vooral op voorm. 
Landbouw) 

= 

7110 - - -  - In samenhang met 7140 en 7150 
7140 5.6 - ++ + � � herstel hydrologie 
7150 3 - ++ + � � herstel hydrologie 
9120 2 - +  ++ = = 
9190 50 <10% ++ +(+) �� via 

bosomvorming 
�� via regulier beheer 

91E0 7.5  ++ ++ = � herstel hydrologie 

Tabel 3.1: Ecologische doelen voor herstel en ontwikkeling van de habitats die voorkomen op het Schietveld. *Geschatte 
huidige oppervlakte habitatwaardige vegetaties binnen het schietveld (op basis van Paelinckx et al. 2008); Gew. Belang’: 
gewestelijk belang van het SBZ waartoe het Schietveld behoort (volgens het G-IHD-rapport) voor N2000 habitats - XXX 
= essentieel; XX = zeer belangrijk; X = belangrijk; - niet vermeld; Int.belang : idem op internationaal niveau 
(Atlantische regio); ** Kwantitatieve en kwalitatieve doelen : �� zeer sterke uitbreiding/verbetering; �: 
uitbreiding/verbetering kwaliteit;= behoud van de huidige oppervlakte/kwaliteit 

Samengevat kan gesteld dat het Schietveld voor zowat alle aanwezige habitats op Vlaams 
niveau als zeer belangrijk of essentieel kan worden beschouwd. Zeker voor de habitattypes 
die over grotere oppervlakte voorkomen (2310, 4010, 4030 en 9190) behoort het gebied tot 
de topgebieden in Vlaanderen. Ook op Europees vlak hebben deze habitats een vergelijkbaar 
belang. 

Voor de sterk gelokaliseerde zeldzame habitats (venige habitats, schraalgraslanden) is het 
gebied op Vlaams niveau zeer belangrijk. 

Een beheer dat voorziet in behoud en verbetering (zowel kwantitatief als kwalitatief) van al 
deze habitats, zodat zij zowel naar oppervlakte als naar kwaliteit in een gunstige Staat van 
Instandhouding kunnen worden gebracht binnen het Schietveld is, een belangrijke 
ecologische doelstelling voor het gebied. 

Het schietveld van Houthalen-Helchteren heeft potenties voor een belangrijke kwantitatieve 
uitbreiding van zowel de boshabitats (9190) als de droge en vochtige heidehabitats, door 
omvorming van actuele naaldhoutaanplanten en verboste terreinen. Door venherstel en 
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herstel van de hydrologie kan ook habitattype 3160 sterk uitgebreid worden. Ook voor 2330, 
6230 en 7150 zijn er (beperkte) mogelijkheden voor uitbreiding. 

Voor de vochtige heide (4010) is het vooral essentieel dat de kwaliteit van de aanwezige 
oppervlakte van deze habitat wordt hersteld (vooral via hydrologisch herstel in combinatie 
met beheerwerken om de vergrassing terug te dringen). Hiet wordt tegelijk ook een 
belangrijke kwantitatieve uitbreiding nagestreefd bij het openkappen van de valleien. In de 
overige habitats zijn de doelstellingen voornamelijk gericht op een verbetering van de 
kwaliteit.  

Voor de soorten worden de doelen geformuleerd in tabel 3.2. Nagesteefde populatie voor 
broedvogels is gebaseerd op De Blust & Sterckx (2008). 

 
Soort Belang concrete doelstelling binnen het Schietveld 

Gevlekte 
witsnuitlibel 

XXX Uitbouw van een stabiele populatie in het gebied; meest geschikte 
locatie : Laambeekvallei (daar recent nog waargenomen): herstel en 
uitbreiding van veenontwikkeling en verlandingsvegetaties  

Rugstreeppad XX Instandhouding actuele populatie (kan via procesbeheer en herstel 
hydrologie) 

Knoflookpad XXX herstellen van een stabiele populatie door verbinden van de huidige 
relictpopulaties net ten N en ten W van het Schietveld; 
inrichtingsmaatregelen in ZW-hoek van het MD en vooral in de huidige 
landbouwconcessies (onder ‘uitwendig beheer’ te voorzien in dit 
beheerplan) 

Heikikker XX Instandhouding actuele populatie (kan via procesbeheer en herstel 
hydrologie) 

Poelkikker XX Instandhouding actuele populatie (kan via procesbeheer en herstel 
hydrologie) 

Gladde slang XX Gladde slang is een belangrijke ‘koepelsoort’ voor complexen van natte 
en droge heide binnen G-IHD en kent hier één van zijn belangrijkste 
populaties – behoud en versterken via versterken centrale heidekern 
(uitbreiden, procesbeheer en herstel hydrologie) + verbinden van de 
huidige geïsoleerde populaties op het Schietveld met de populaties van 
de Hoge Kempen via heidegebieden in de buurt (Klaverberg).  

Nachtzwaluw XX Minimaal behoud huidige broedpopulatie via behoud en verbetering van 
de huidige habitat  

Bruine kiekendief - Geen specifieke doelen voor deze soort; kan zich wel terug vestigen na 
herstelmaatregelen en uitbreiding rietkragen aan vijversystemen (doel 
: 2 Bp) 

Grauwe kiekendief XXX Uitbouw van de Vlaamse broedpopulatie (tot 15 Bp) is vooral voorzien 
in kerngebieden met akkerbeheer. De G-IHD vermeldt echter ook zeer 
expliciet het Schietveld in functie van behoud van de soort in zijn 
oorspronkelijk broedbiotoop. Streefdoel is via biotoopverbetering en -
uitbreiding (heideherstel maar ook aangepast akkerbeheer in de 
huidige landbouwconcessie) de broedkans en het broedsucces te 
vergroten (1 Bp). 

Middelste bonte 
specht 

- Door verdere ‘rijping’ en omvorming van de bosbiotopen moet het 
mogelijk zijn hier een broedpopulatie van minstens 5 Bp te realiseren 
(vooral in Masy) 

Zwarte specht XX Idem, streefdoel 10 Bp 
Woudaapje XXX Het SBZ is weliswaar ‘essentieel’ voor deze soort, maar de potenties 

liggen hier in de uitlopers van het SBZ buiten het Schietveld. 
Woudaapje is dus geen echte doelsoort voor het gebied; kan zich 
eventueel vestigen in de rietkragen van het vijvercomplex In den 
damp. 

Grauwe klauwier - Voor deze soort zijn er in de heidegebieden geen expliciete doelen 
opgenomen in G-IHD. Gezien het belang als historisch broedbiotoop, 
het recente broedgeval en de potenties via herinrichting van intensieve 
landbouwzones (evenwel vooral in de huidige landbouwconcessies) kan 
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toch een kleine stabiele broedpopulatie nagestreefd worden. 
Zwartkopmeeuw X Deze soort broedt mee in de kokmeeuwenkolonies in de heidevennen. 

Het is geen doelsoort op zich voor het gebied 
Boomleeuwerik XX Verdere uitbouw van de belangrijk broedpopulatie via optimalisatie van 

de broedbiotoop : uitbouw van bosranden en heides met verspreide 
boomopslag (doel : 25 Bp) 

Blauwborst X Voor deze soort worden geen expliciete doelen geformuleerd - behoud 
van huidige populatie wordt nagestreefd via habitatdoelstellingen (30 
Bp) 

Wespendief XX Voor deze soort worden geen expliciete doelen geformuleerd -behoud 
van huidige populatie wordt nagestreefd via habitatdoelstellingen (tot 5 
Bp) 

Tabel 3.2 : Concrete ecologische doelen voor de soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn en de soorten van bijlage I 
van de vogelrichtlijn die in het gebied voorkomen. Belang = het belang van het SBZ voor de instandhoudingsdoelen voor 
deze soort op niveau Vlaanderen, zoals aangegeven in de Gewestelijke Instandhoudingsdoelen : XXX = essentieel; xx = 
zeer belangrijk; x = belangrijk 

3.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie 
De economische functie van het schietveld wordt momenteel enkel vervuld door 
houtproductie. In het verleden had ook het begrazingsbeheer een economische finaliteit, 
maar in de huidige landbouweconomische omstandigheden is het laten begrazen van 
terreinen eerder een economische kost dan een bron van inkomsten. 

Tot voor kort was er ook een concessie (gebruiksrecht) i.v.m. heidestrooiselwinning. 

De economische beheerdoelstellingen zijn in dit gebied duidelijk ondergeschikt aan de 
ecologische en de militaire doelstellingen.  

Voor de bossen langs de westzijde van het domein zullen de inkomsten voornamelijk komen 
uit de verkoop van naaldhout. Voor het bos van Masy zal dit vooral zijn door de verkoop van 
Amerikaanse eik. Door het verwijderen van opslag kunnen inkomsten gehaald worden uit de 
verkoop van brandhout. 

De gerealiseerde economische inkomsten worden in een apart fonds gestort, dat, indien 
nodig, kan worden aangewend voor de financiering van andere beheermaatregelen op het 
schietveld. 

3.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociaal-educatieve functie 
De sociaal-educatieve functie van het Militair domein zal beperkt blijven, om verstoring te 
vermijden, zowel voor militaire als voor ecologische doelstellingen. Indien toch activiteiten of 
evenementen worden toegestaan of ingepland, is een goede timing (afgestemd op o.a. het 
broedseizoen van vogels) en een goede zonering van de activiteiten noodzakelijk. Deze 
activiteiten zijn per definitie beperkt tot de randgebieden, (buiten de verboden zone), en 
dienen ook de hotspots voor zeldzame en kwetsbare soorten en habitats te vermijden. 

3.5 Beheerdoelstellingen m.b.t. de cultuurhistorische functie 
De aanwezige cultuurhistorische en archeologische elementen (zoals opgenomen in de 
inventarisaties van het VIOE) worden zo goed mogelijk behouden en ontzien bij militaire en 
beheeractiviteiten.  

De grote centrale heidekern heeft een grote cultuurhistorische betekenis als één van de 
belangrijkste relicten van een belangrijk cultuurlandschap dat vele eeuwen het uitzicht van 
belangrijke delen van Vlaanderen heeft gekarakteriseerd.  
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Ook het vijversysteem van In de Damp heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde en 
werd recent ten dele hersteld. 

In het kasteeldomein van Masy komen een aantal relicten van cultuurhistorische elementen 
voor die ten dele worden behouden en eventueel zelfs versterkt. opnieuw worden versterkt. 
Zo vinden we er oude dreefstructuren (Beuk, Linde), en relicten van de vroegere 
infrastructuur (ommuurde tuinen, stallen,…). Rond de vroegere site van het kasteel is een 
kasteelpark aanwezig dat door gebrek aan beheer is ontwikkeld tot een gemengd bos. Hierin 
zijn echter nog belangrijke relicten aanwezig van een historische dendrologische collectie 
(o.a. enkele zeer zware Sequoiadendrons). Een inventaris van de dendrologische collectie is 
in opmaak. Voor de bomen met een belangrijke landschappelijke of dendrologische waarde 
(soorten, genotypes) kunnen kleinschalige ingrepen worden voorzien om ze te behouden.  

3.6 Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie 
Wanneer deze functie samengaat met de doelstellingen over de ecologische en militaire 
functies, wordt wetenschappelijk onderzoek behouden en indien mogelijk uitgebreid.  

3.7 Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende 
functie 

Het militair domein heeft een zeer hoge waarde als infiltratiegebied voor het freatisch 
waterpakket, en bevat ook bronhoofden van belangrijke waterlopen in het gebied (zie 
hoofdstuk hydrologie). De watercapterende functie van het militaire domein wordt behouden 
en versterkt. De randbossen op het militaire domein behouden hun bufferende functie (zowel 
als visueel scherm en geluidsscherm voor de militaire activiteiten, als bufferzone tussen de 
centrale heidekern en de intensieve landbouwzones in de directe omgeving.  

3.8 De geïntegreerde ecologische gebiedsvisie 
In functie van een optimale integratie van de verschillende beheerdoelstellingen werd door 
het Agentschap voor Natuur en Bos en Defensie in onderling overleg een geïntegreerde 
ecologische gebiedsvisie opgemaakt. Deze visiekaart is weergegeven in onderstaande kaart 
en op kaart 45 van bijlage 1. Alle beheermaatregelen die in dit beheerplan zijn opgenomen 
zijn opgesteld in functie van de realisatie van deze visiekaart.  
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Kaart 3.1. : geïntegreerde ecologische gebiedsvisie voor het Schietveld Helchteren. 

De legende-eenheden van deze kaart worden hieronder kort toegelicht :  

• Bosecosysteem 
Hierin zitten alle bostypen vervat. Waar de huidige oppervlakte dat toelaat (minimum 
oppervlakte voor structuur), wordt gestreefd naar de ontwikkeling van oude, structuurrijke 
zure eikenbossen (bv. bos van Masy). In de nattere zones in de beekdalen en brongebieden 
streeft men naar het behoud van voedselarme broekbossen. De bosranden die in hun geheel 
deel uitmaken van het bos, zijn gevarieerd. Dit is het gevolg van het bosbeheer. Met 
gefaseerd te werken door op bepaalde plaatsen wisselend in de rand van het bos (delen van) 
percelen te kappen en door elders de randen open te zetten zodat struik- en boomopslag 
gestimuleerd worden, ontstaan er verschillende overgangen naar heide en cultuurland. 
Sommige zijn scherp en hebben een eerder homogene structuur, andere zijn geleidelijk met 
een heterogene structuur. 

• Halfopen beekdalecosysteem 
Aan de westzijde van het schietveld, waar de Mangelbeek de open heidezone verlaat, wordt 
gestreefd naar een halfopen landschap met verspreid open plekken, afgewisseld met vochtig 
broekbos. 

• Halfopen bos/heide 
Ten noorden van het Bos van Masy en ten oosten van de Abeekvallei strekt zich nu reeds een 
zone halfopen bos/heide uit. Dit is een specifiek biotoop dat enerzijds te dicht is om geschikt 
te zijn voor de soorten van het open heide-ecosysteem en anderzijds te open om een echt 
‘bosmicroklimaat’ met bossoorten te kunnen opleveren. Het biotoop heeft een permanent 
karakter, maar door beheer kan intern de verhouding bomen-struiken / open vegetatie 
variëren in tijd en ruimte. Het is een voorbeeld van ‘parklandschap’ op kleine schaal. Het 
onderscheid met de overgangen in de bosranden is dat in deze laatste pionierecosystemen 
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en verschillende stadia van de bossuccessie voorkomen, daar waar het beheer van het 
halfopen bos/heide noch gericht is op heide-, noch op bosontwikkeling. Het beeld is er hier 
eerder een van een ‘savanne’ waar via begrazing toch een heidevegetatie wordt gerealiseerd 
onder een open bomendek. Het mate van overscherming is niet ‘egaal’ over het terrein 
verdeeld : zeer open stukken wisselen af met boomgroepen met een dichter scherm. Het 
globale streefcijfer is een gemiddelde overschermingsgraad van 50%  

• Heide-ecosysteem met verbossingsgraad tot 30% 
Dit type vertoont sterke gelijkenissen met het voorgaande, al ligt de nadruk hier nog meer 
op heide. In tegenstelling tot het doeltype ‘open heide’ wordt hier toch nog een belangrijk 
aandeel boomopslag getolereerd tussen de heidevegetaties. Als richtcijfer wordt 
vooropgesteld dat de totale overschermingsgraad van alle boomopslag, gemiddeld over de 
gehele zone met dit beheerdoel, niet groter mag zijn dan 30%. Belangrijk hierbij is het aan 
te geven dat de dichtheid van deze boomopslag zeer variabel kan zijn, en varieert van 
vrijwel boomloze heides tot vlekken en zones met zeer gesloten bosgordels. Deze gesloten 
bosgordel bevinden zich vooral aan de buitenzijde en voorkomen de inkijk en zorgen voor 
een fysieke barrière die niet uitnodigt om het terrein te betreden. 

• Heide-ecosysteem met complex van natte heide, droge heide, heischraal 
graslanden en stuifduinen 

In het grote centrale gedeelte van het Schietveld wordt gestreefd naar het behoud en herstel 
van een open heide-ecosysteem. De topografie van het terrein maakt de ontwikkeling van 
een systeem met overgangen van natte naar droge heide mogelijk. De belangrijkste 
doelstellingen zijn hier herstel (kwalitatief) van vochtige en natte heide en op de hoogste 
toppen van stuivend duin. Verspreid over het terrein komt heischraal grasland voor, vaak in 
complex met vochtige of droge heide. Enkele landbouwpercelen aan de rand van het terrein 
komen in aanmerking voor ontwikkeling van heischrale vegetaties. In het landschap van de 
open heide is de aanwezigheid van struik- en boomopslag normaal. Verspreid over het 
terrein zal die dus in wisselende grootte en dichtheid voorkomen. Door het gebruik en 
beheer heeft deze opslag op een specifieke plaats echter geen permanent karakter. Met 
andere woorden, de aanwezigheid ervan varieert in ruimte en tijd, maar als deelhabitat voor 
soorten blijft het steeds in het terrein beschikbaar. Kleine boomgroepen en solitaire bomen 
zullen hier en daar wel in het open heidelandschap te vinden zijn. In het geval van groepen 
zal hun grootte en dichtheid echter nooit van die aard zijn dat er een ‘bosmicroklimaat’ 
ontstaat.  

• Open beekdalecosysteem 
De open beekdalecosystemen zijn apart afgebakend omwille van de uitzonderlijke 
natuurwaarden. Het zijn de topprioritaire zones van het schietveld. Het betreft de dalhoofden 
en brongebieden (bronvennen) van Mangelbeek, Laambeek en Abeek die op het schietterrein 
ontspringen. Door de specifieke abiotische condities en gradiënten komen hier op beperkte 
oppervlakte heel wat bijzondere soorten voor. In functie van het hydrologisch functioneren 
van deze systemen worden deze zoveel mogelijk vrijgesteld van boomopslag. 

• Venige heide met hoogveenontwikkeling 
Op twee plaatsen binnen het brongebied van Abeek en Laambeek komen uiterst waardevolle 
venige vegetaties voor (Monnikswijer, Laambeekven). Hier dient de hydrologische situatie 
geoptimaliseerd te worden voor het behoud en de ontwikkeling van een venige heide met 
hoogveenontwikkeling. Omwille van de uitzonderlijke waarde werden ze op de visiekaart 
binnen het open beekdalecosysteem apart aangeduid. 

• Voedselarm venecosysteem 
Verspreid over het schietveld zijn grotere en kleinere vennen aanwezig. Er wordt gestreefd 
naar het behoud en herstel van deze voedselarme venecosystemen.  
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Deze geïntegreerde ecologische gebiedsvisie voorziet in een belangrijke oppervlakte 
‘halfopen vegetaties’. Dit lijkt bij eerste aanblik een suboptimale invulling van de 
doelstellingen voor het gebied : zowel voor de Natura-2000 bos- als heidehabitats is een 
halfopen vegetatie niet de optimale invulling. 

Naast praktische argumenten (voorzien van schermfunctie ifv. Militaire activiteiten) zijn er 
ook ecologische argumenten om dergelijke halfopen types na te streven. Mogelijke 
verschijningsvormen zijn :  

- zeer ijl lichtrijk bos 
- kleinschalig mozaïek van open vegetaties met vlekken van gesloten bos en 

alleenstaande bomen 
matig verboste heide (met jonge bomen) of recent sterk opengekapt bos. 

Dergelijke vegetaties kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen voor het gebied en wel 
om twee redenen :  

- Zij vormen overgangszones die voor strict bos- of heidegebonden soorten niet als 
optimaal habitat worden ervaren, maar anderzijds geen harde barrière vormen voor 
migratie en overleven van deze soorten 

- Zij vormen op zich een zeer zeldzame en waardevolle biotoop in Vlaanderen. 
 
Vlaamse natuur- en bosgebieden kennen over het algemeen scherpe overgangen tussen bos 
en niet-bos. Hierdoor zijn heel veel soorten van overgangen en halfopen situaties (wastines, 
mozaïeklandschappen) sterk teruggelopen, of zijn ze moeten uitwijken naar andere biotopen 
(kapvlaktes en brandgangen in bossen : cfr Nachtzwaluw). 

In veel gebieden onderkent men dit probleem, maar beschikt men niet over de ruimte om 
deze halfopen situaties op grote oppervlakte te realiseren. Het beperkt zich dan ook meestal 
tot mantel-zoom-gradiënten en geleidelijke overgangen van bos naar open vegetaties. 

Op het Schietveld beschikt men over de ruimtelijke mogelijkheden en een optimale 
uitgangssituatie om deze doelstelling over grotere oppervlaktes en brede zones te realiseren. 
Een aantal bosbestanden (o.a. waar recent de massaal voorkomende Amerikaanse vogelkers 
is bestreden) hebben nu reeds deze halfopen structuur of kunnen mits beperkte ingrepen in 
deze toestand worden gebracht of gehouden (structuurrijke oudere verbossingen). 

Dit biedt interessante perspectieven voor soorten die gebonden zijn aan dergelijke structuren 
van mozaïeklandschappen en ijle bossen zoals Gekraagde roodstaart, Bonte vliegenvanger 
en Goudvink. Dit zijn geen N2000-soorten maar wel soorten die sterk achteruit gaan in 
Vlaanderen. Volgens Pouwels et al. (2000) hebben deze soorten 300 ha geschikt habitat 
nodig om een leefbare populatie uit te bouwen. 

Ook voor Nachtzwaluw, die op het Schietveld één van de belangrijkere populaties van 
Vlaanderen herbergt, is dergelijk mozaïeklandschap op schrale bodems een optimale 
biotoop.  

Ook voor invertebraten biedt dit biotoop zeer belangrijke nieuwe perspectieven. Vooral voor 
een aantal thermofiele dood-houtkevers zijn ijle open bossen en mozaïeklandschappen zeer 
belangrijke biotopen. Zonbeschenen dood hout komt in gesloten bossen zeer weinig voor, en 
is wel frequent aanwezig in ijle bossen en halfopen biotopen. Dergelijke bomen zijn voor een 
aantal zeldzame soorten heel belangrijk (mond. Med. Frank Köhler en Luc Crevecoeur). Ook 
voor heel wat andere thermofiele invertebraten (en reptielen) die een combinatie van 
zonbeschenen en schaduwrijke zones verkiezen is deze biotoop bijzonder geschikt. 
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4 Beheermaatregelen 

In dit hoofdstuk worden de maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen vooropgesteld in 
hoofdstuk 3 te bereiken uitgebreid besproken. Er werd geopteerd om dit hoofdstuk op te 
delen in beheermaatregelen in verband met bosbeheer, beheermaatregelen in verband met 
natuurbeheer en een deel algemene maatregelen, die gelden voor zowel de open als de 
gesloten gedeeltes. Kaarten 46 en 47 van bijlage 1 geven de inrichtings- en 
onderhoudsbeheermaatregelen weer. Bij de opmaak van deze kaarten is van de 
veronderstelling uitgegaan dat voldaan is aan de randvoorwaarden waarvan de 
inrichtingsmaatregelen afhankelijk zijn.  

Bij de planning van het beheer moet rekening gehouden worden met de beperkte 
toegankelijkheid van het gebied. Beheerwerken kunnen enkel uitgevoerd worden op 
schietvrije dagen.  

4.1 Inrichtingsmaatregelen 

4.1.1 Hydrologische herstelmaatregelen 
Zoals hoger geschetst zijn er in het gebied duidelijke aanwijzingen van belangrijke 
peildalingen van het grondwater over het laatste decennium en kunnen worden gerelateerd 
aan het aanleggen, uitdiepen en onderhoud van een welgekozen en zeer effectief 
grachtenstelsel (zie kaart 36, 37 en 38). Hierdoor wordt niet alleen de volledige centrale 
vennenzone, maar tevens de dalhoofden van alle waterlopen die op het militaire domein 
ontspringen, ontwaterd. Aangezien dit gebied de top van een watervoerend pakket voedt, 
wordt hierdoor het freatische peil van een de watervoerende laag met ten minste een paar 
tientallen centimeter tot een halve meter naar omlaag gehaald. Dat heeft onmiskenbare en 
zeer nefaste gevolgen voor de biologisch zeer waardevolle grondwatergebonden vegetaties 
in het gebied, en de soorten die eraan gebonden zijn. 

Het is zeer waarschijnlijk dat deze vrij recente evolutie van sterke verdroging nog om te 
keren is via hydrologische herstelmaatregelen. Deze herstelmaatregelen zijn essentieel voor 
het behoud en herstel van alle grondwaterafhankelijke habitats en soorten in het gebied.  

In bijlage 7 zijn een aantal suggesties voor hydrologisch herstel opgenomen. Ook in de TNO-
studie (Van Wirdum et al., 2004) zijn een aantal suggesties en modelleringen van 
hydrologische herstelmaatregelen opgenomen. 

Het wegkappen van naaldhoutbestanden aan de randen van de valleien kan, door 
verminderde evapotranspiratie, bijdragen tot het verhogen van de grondwatertafel, zeker in 
het voorjaar. De verhoging van het freatisch peil, dat door het kappen van 
naaldhoutbestanden kan gerealiseerd worden is echter betekenisloos ten opzichte van het 
drainerend effect van de drainagegrachten.  

Daarom zal een geleidelijke en stapsgewijze verhoging van de grondwatertafel nagestreefd 
worden door een aantal ingrepen in het grachtensysteem (geleidelijk en stapsgewijs 
verondiepen). Daarbij blijft het naar brandveiligheid essentieel dat de gehele verboden zone 
snel en goed bereikbaar blijft voor brandweervoertuigen. In functie van vliegveiligheid 
(ricochets en birdstrikes) mag in de Verboden zone en aanvliegzone geen stagnerend water 
ontstaan ten gevolge van de herstelmaatregelen.  

Via geleidelijk en behoedzaam gestuurd hydrologisch herstel moet het mogelijk zijn om de 
vereisten naar militair gebruik en veiligheid en de ecologische doelstellingen (goede staat 
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van instandhouding van Europees te beschermen habitats en soorten) zo goed mogelijk met 
elkaar te verzoenen.  

Hiertoe is het noodzakelijk om de hydrologie van het gebied meer in detail te analyseren, en 
de effecten van elke herstelingreep op te volgen en te evalueren, teneinde op basis hiervan 
goed onderbouwde beslissingen voor eventuele aanvullende ingrepen te nemen. Deze 
opvolging gebeurt het best in het kader van een aanvullende monitoringopdracht. De 
concrete ingrepen op het terrein en hun timing zullen dan ook verder worden uitgewerkt in 
het kader van deze aanvullende gedetailleerde hydrologische studie en opvolging. 

Specifiek voor de Monniksweijer moet er voorzichtig omgesprongen worden met 
beheerwerken aan de uitstroomopening van dit ven.  Ruimingen van grachten in die zone 
kunnen bijzonder negatieve gevolgen hebben op de erg zeldzame embryonale 
hoogveenontwikkeling daar. Voorzichtigheid is hier zeer zeker vereist. 

Maatregelen in de directe omgeving 

In tweede instantie is het van groot belang om vernattingsmaatregelen te nemen aan de 
noordzijde van het gebied. De drastische verdieping van de Dommel en de Heidelossing in 
het landbouwgebied van de Maastrichterheide heeft effecten tot ver binnen het  SBZ gebied. 
Aangezien het hier om hoofdzakelijk zandbodems gaat plant het drainerende effect van de 
verdiepte Dommel, Heidelossing en daarop aansluitende beken en grachten, zich over een 
afstand van honderden meter voort  in het schietveld. Zelfs als worden de onontbeerlijke 
vernattingsmaatregelen genomen op het militaire domein, dan nog zullen maatregelen 
buiten het militaire domein in de Maastrichterheide noodzakelijk blijven om de vochtige 
heide en ven(oever-)vegetaties van de centrale vennenzone en de volledige noordrand van 
het domein in een goede staat van instandhouding te brengen. Een bufferstrook van een 
paar honderd meter breedte buiten het militair domein, waarin de drainageniveaus gevoelig 
opgetrokken worden is daarbij een gewenste oplossing. 

4.1.2 Omvorming van bos en boomopslag naar open en halfopen 
vegetaties 

4.1.2.1 Omvorming van bos naar open beekvallei (97 ha) 

In functie van het herstel van de Abeekvallei zullen een aantal bestanden die anno 2008 
verbost zijn ontbost worden. Ook in Landschapseenheid Laambeek wordt een deel van de 
bosbestanden omgevormd naar open beekvallei. Belangrijk is dat de omvormingen pas 
gebeuren indien alle zaaddragende exemplaren van Amerikaanse vogelkers in de nabije 
omgeving verwijderd zijn. In de Abeekvallei staat de bestrijding van Amerikaanse vogelkers 
al verder dan in de Laambeekvallei (zie eerder). Eens de Amerikaanse vogelkers bestreden 
is, wordt zo snel mogelijk gestart met de omvorming.  

De bestanden worden gefaseerd ingericht. Jaarlijks wordt ongeveer 20 tot 25 ha gekapt. Een 
aantal individuele vliegdennen, Zomereiken, berken en eventueel Lijsterbes en Sporkehout 
blijft behouden. Plaatselijk kunnen kleine boomgroepjes behouden blijven. Broek- en 
valleibossen blijven altijd behouden. Waar nodig wordt geplagd en ontstronkt, eventueel 
gespreid over 2 jaar, naargelang de beschikbare tijd en middelen. In de eerste 5 jaar 
volgend op de inrichtingsmaatregelen, zal nabeheer hoogstwaarschijnlijk nodig zijn. Daarna 
wordt voor deze bestanden een regulier heidebeheer voorzien.  

Een overzicht van de te ontbossen bestanden wordt gegeven in tabel 4.1. Niet alle 
bestanden worden volledig omgevormd naar open beekvallei, het beheer van de oppervlakte 
die niet wordt omgevormd naar open beekvallei, wordt besproken in de volgende paragrafen 
(zie tabel 4.1) 
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Landschapseenheid Bestand Opp 

bestand 

(ha) 

Om te 

vormen 

opp (ha) 

Abeek 2a 2,7 1,0 
 3a 19,0 9,0 
 3b 5,6 3,2 
 3e 5,9 5,0 
 4a 2,6 2,6 
 5a 55,7 43,3 
 6a 33,3 24,4 
Laambeek 1a 36,4 7,6 
 1b 10,7 0,5 

Tabel 4.1: Overzicht van de bestanden om te vormen naar open beekvallei 

4.1.2.2 Omvorming naar heide (43 ha) 

Het bestaande centrale open heidegebied wordt beperkt uitgebreid door in de aangrenzende 
zones de boomopslag terug om te vormen naar open heide. Deze zones worden gefaseerd 
opengekapt en geplagd, waarbij plaatselijk een aantal boomgroepjes of individuele 
waardevolle bomen behouden blijven (zie foto 4.1).  

  

Foto 4.1: Behoud van bomengroepjes en individuele bomen in de heide (Foto’s: Kris Vandekerkhove) 

Bestand 2f van Landschapseenheid Mangelbeek is een kleine aanplant van Grove den op 
landduin. Dit wordt volledig gekapt en geplagd in kader van het herstel van stuifduinen. 
Bestand 2c van Dovo en bestanden 1a en 1b van Landschapseenheid Laambeek bevatten 
plaatselijk nog belangrijke heiderestanten en sluiten aan bij het open heidecomplex centraal 
in het gebied. Een gedeelte van deze bestanden (zoals aangegeven op de visiekaart) zal, in 
overeenstemming met de gebiedsvisie, worden omgevormd naar open heide. De omvorming 
zal hier gebeuren door een kaalkap gevolgd door een combinatie van stootbegrazing en 
plaggen. Plaggen gebeurt daar waar geen heiderestanten meer aanwezig zijn. In de eerste 5 
jaar volgend op de inrichtingsmaatregelen, zal nabeheer hoogstwaarschijnlijk nodig zijn 
(stootbegrazing, maaien).  Daarna wordt voor deze bestanden een regulier heidebeheer 
voorzien.  

Een overzicht van de om te vormen oppervlaktes per bestand wordt gegeven in tabel 4.2. 
Het beheer en/of omvorming van de resterende oppervlakte wordt besproken in de volgende 
paragrafen.  
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Landschapseenheid Bestand Opp 

bestand 

(ha) 

Om te 

vormen opp 

(ha) 

Dovo 2c 80,2 15,8 
Laambeek 1a 36,4 15,5 
 1b 10,7 2,8 
Mangelbeek 2f 2,8 2,8 
Sonnisheide 1e 5,8 2,3 

Tabel 4.2: Overzicht van de bestanden om te vormen naar heide  

4.1.2.3 Omvorming naar heide met verspreide bomen (130 ha) 

In functie van heideherstel en – uitbreiding wordt over een belangrijke oppervlakte de 
aanwezige boomopslag teruggedrongen. In tegenstelling tot het doeltype ‘open heide’ wordt 
hier toch nog een belangrijk aandeel boomopslag getolereerd tussen de heidevegetaties. 

Als richtcijfer wordt vooropgesteld dat de totale overschermingsgraad van alle boomopslag, 
gemiddeld over de gehele zone met dit beheerdoel, niet groter mag zijn dan 30%. 

Belangrijk hierbij is het aan te geven dat de dichtheid van deze boomopslag zeer variabel 
kan zijn, en varieert van vrijwel boomloze heides tot vlekken en zones met zeer gesloten 
bosgordels.  

(zie foto 4.2).  

  

Foto 4.2: Voorbeelden van zones met heide met een actuele gemiddelde overschermingsgraad van 30%, en op de 
achtergrond een gesloten bosscherm (Foto’s: Kris Vandekerkhove) 

We vinden dit doeltype in twee zones :  

- Een zone van ca 85 ha in het zuidwesten van het Schietveld (in de bestanden  1a en 1b 
van Landschapseenheid Laambeek en bestand 2c van Landschapseenheid Dovo. 

- Een zone van ca 40 ha op de oostflank van de Abeek-vallei (oostkant van het gebied), met 
name bestand 1b en de resterende oppervlakte van bestanden 5a en 6a van 
Landschapseenheid Abeek).  

Bij de omvorming van de bestanden 5a en 6a van Landschapseenheid Abeek wordt een 
graduele overgang gecreëerd van de open beekvallei naar het omliggende gebied, waarbij 
aan de buitenzijde een gesloten groenscherm van enkele tientallen meter breed wordt 
behouden. Deze gesloten bosgordel voorkomt de inkijk en zorgt voor een fysieke barrière die 
niet uitnodigt om het terrein te betreden. 
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De inrichtingsmaatregelen bestaan hier uit een éénmalige sterke kapping, waarbij de globale 
gemiddelde overschermingsgraad van 30% wordt nagestreefd. Boomgroepjes en individuele 
exemplaren van berk, Zomereik, Lijsterbes en Grove den blijven behouden en komen 
gradueel frequenter voor in de richting van de buitengrens van het domein. De buitenste 
bosgordel blijft gesloten. Hier worden enkel de uitheemse soorten verwijderd, waarbij steeds 
wordt toegezien dat de inkijk voorkomen blijft. Desnoods wordt de exotenbestrijding hier 
gefaseerd uitgevoerd om voldoende sluiting te garanderen. 

Het jaar na de inrichtingsmaatregelen wordt over de gehele zone (met uitzondering van de 
bosgordel) een stootbegrazing met schapen ingesteld om de dominante vegetaties van 
Pijpenstrootje en Bochtige smele te doorbreken. Eens de grassen teruggedrongen wordt een 
regulier begrazingsbeheer met schapen ingesteld (zie verder). Het vierde jaar na de 
inrichtingsmaatregelen wordt eventuele opslag teruggezet. Daarna worden deze bestanden 
elke omlooptijd doorlopen, waarbij het teveel aan opslag verwijderd wordt en selectief wordt 
gekapt in de behouden bomen, teneinde het streefcijfer van gemiddeld  30% overscherming 
te garanderen.  

Ook in de gesloten bosgordel wordt periodiek selectief gekapt zodat continu voldoende lage 
begroeiing en opslag aanwezig is, de het scherm onderaan gesloten houdt.  

Bestand 1b van Landschapseenheid Abeek en deeloppervlaktes van bestand 2c van 
Landschapseenheid Dovo en bestanden 1a en 1b van Landschapseenheid Laambeek worden 
op een gelijkaardige manier beheerd en ingericht. De inrichting gebeurt gefaseerd, in functie 
van uitvoerbaarheid. Telkens wordt ongeveer 30 ha behandeld. 

Ook hier wordt éénmalig sterk gekapt in de boomopslag in functie van de doelvegetatie 
gevolgd door stootbegrazing, en een regulier beheer achteraf met schapenbegrazing en 
periodieke kappingen (elke 8 jaar) zodat de gemiddelde overschermingsgraad van de 
boomlaag niet hoger wordt dan 30%.  

Ook hier wordt de buitenste gordel van enkele tientallen meter behouden als gesloten bos, 
zodat de inkijk in het gebied beperkt blijft. In deze gordel worden enkel exoten verwijderd, 
voornamelijk Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia. Als dusdanig wordt de 
inkijk beperkt en wordt toch gestreefd naar heidevegetaties.  

Bovendien wordt in het bestand DOVO 2c een extra groenscherm voorzien dat optimale 
afscherming biedt tegen geluids- en luchtdrukgolven afkomstig van de ontploffingszone. 
Door Defensie zal een aanvullende akoestische studie gebeuren om na te gaan wat de 
optimale architectuur en opbouw is van dit vegetatiescherm, bij voorkeur met minimaal 
ruimtebeslag. Op basis van de modellering voor maximale druk- en geluiddemping zal voor 
de Landschapseenheid DOVO een gedetailleerd vegetatiestreefbeeld opgemaakt worden om 
gevoegd te worden bij dit beheerplan. Zo kunnen de doelstellingen naar heideherstel worden 
gerealiseerd en worden tegelijk de vereiste schermfuncties gegarandeerd. 

Een overzicht van de om te vormen oppervlaktes per bestand wordt gegeven in tabel 4.3.  

Landschapseenhei

d 

Bestand Opp bestand (ha) Opp om te vormen naar 

heide met boomopslag 

(ha) 

Abeek 1b 21,0 21,0 
 5a 55,7 12,4 
 6a 33,3 8,9 
Laambeek 1a 36,4 13,3 
 1b 10,7 7,4 
Dovo 2c 80,2 64,4 

Tabel 4.3: Overzicht van de bestanden om te vormen naar heide met een gemiddelde overschermingsgraad van 30% 
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4.1.2.4 Omvorming naar halfopen bos/heide (73 ha) 

Geleidelijke overgangen tussen gesloten bos en open heide, en halfopen ijle bossen met 
daaronder een heidevegetatie hebben een zeer hoge ecologische waarde, en zijn bijzonder 
zeldzaam. Heel wat bijzondere soorten vinden hier een belangrijk en uniek biotoop, zoals 
Nachtzwaluw, Gladde slang, heel wat bijzondere paddenstoelen en tal van warmteminnende 
houtbewonende insekten (persoonlijke mededeling Luc Crevecoeur).  

 

Foto 4.3: Halfopen vegetatie met verbossingsgraad tussen 30 en 70% (Foto: Kris Vandekerkhove) 

 

Over een belangrijke oppervlakte van het Schietveld wordt daarom een dergelijk 
vegetatietype nagestreefd. Dit type omvat vegetatiebeelden met een typische kruidlaag van 
heide en heischrale vegetaties met daarboven een gemengde boomlaag met een 
overschermingsgraad die kan lokaal variëren tussen 30 en 70% (zie foto 4.3), met een 
gemiddelde overschermingsgraad over de gehele zone van 50%.  

Dit beeld wordt op het schietveld van Helchteren vooropgesteld voor bestand 13b van 
Landschapseenheid Donderslagse heide en voor deeloppervlaktes van de bestanden 2a, 2c, 
3a, 3b, 3d en 3e van Landschapseenheid Abeek. Met uitzondering van bestand 3e, hebben 
al deze bestanden nu reeds dit halfopen karakter na de verwijdering van Amerikaanse 
vogelkers. Bestand 3e is een bosbestand van Grove den en Corsicaanse den.  

Eénmalige sterke kappingen zullen dus enkel in dit bosbestand nodig zijn om de halfopen 
uitgangssituatie te creëren. 

Via een combinatie van cyclisch kapbeheer en extensieve begrazing wordt het streefcijfer 
van 50% overscherming in stand gehouden. De begrazing zorgt ervoor dat de kruidvegetatie 
niet gaat vergrassen, en onderdrukt de spontane boomopslag. Het cyclisch kapbeheer zal 
eruit bestaan om elke 8 jaar het bestand te doorlopen en overtallige bomen en opslag te 
kappen, teneinde de gemiddelde overscherming van 50% te garanderen. Hierdoor ontstaat 
op termijn een landschapsbeeld met verspreide solitaire oude bomen en boomgroepen. In de 
voorziene bestanden (vooral in bestand 13b van Landschapseenheid Donderslagse heide en 
bestand 2a van Landschapseenheid Abeek) zijn nu reeds vrij veel ‘oudere’ eiken, dennen en 
berken aanwezig (50-60 jaar oud) die voor dit type beheer reeds het ideale 
uitgangsmateriaal vormen. In die bomen wordt zo weinig mogelijk gekapt, tenzij de 
overscherming (door kruinontwikkeling) te groot wordt.  
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In zones waar momenteel geen oudere bomen voorkomen kan ook gekozen worden voor een 
cyclische kaalkap met heropslag. In deze variant zullen open stukken en stukken met vrij 
gesloten jonge boomopslag elkaar afwisselen, met eenzelfde gemiddelde totale 
overscherming van 50%. 

Een absolute voorwaarde voor een goede structuur en ecologische waarde van deze 
bestanden, is een intensieve opvolging van de bestrijding van Amerikaanse vogelkers.  

De om te vormen bestanden worden gegeven in tabel 4.4. 

Landschapseenheid Bestand Opp bestand (ha) Opp. te beheren als 

halfopen vegetatie (ha) 

Donderslagse heide 13b 48,7 48,7 
Abeek 2a 2,7 1,6 
Abeek 2c 1,8 1,8 
Abeek 3a 19,0 10,0 
Abeek 3b 5,6 2,4 
Abeek 3d 0,6 0,6 
Abeek 3e 5,9 0,9 

Tabel 4.4: Overzicht van de bestanden om te vormen naar halfopen vegetaties van bos en heide 

Ook bestand 1c van Landschapseenheid Mangelbeek staat op de visiekaart aangeduid als 
een halfopen ecosysteem. In de jonge opslag van berk kunnen open plekken gecreëerd 
worden. Met een omlooptijd van 8 jaar wordt gekapt in de opslag. Alle oude bomen in dit 
bestand worden behouden. De rest van het bestand wordt niet beheerd.  

 

4.2 Regulier bosbeheer 

4.2.1 Bosverjonging 
In alle bossen die gelegen zijn op het schietveld wordt geopteerd om de natuurlijke 
processen een belangrijk aandeel te geven, wat inhoudt dat er in de mate van het mogelijke 
gebruik gemaakt wordt van natuurlijke verjonging. Voorwaarden hiervoor zijn  

o de bestrijding van agressieve exoten, zoals Amerikaanse vogelkers en 
Amerikaanse eik 

o voldoende lichtinval op de bodem, te bereiken met behulp van dunningen 
o het vrijstellen van potentiële en gewenste zaadbomen tijdens de dunningen. 

De gewenste natuurlijke verjonging bestaat voornamelijk uit Zomereik, berk, Grove den, 
Wilde lijsterbes en Sporkehout. Uit hoofdstuk 2.3.2. blijkt dat enkel Sporkehout, Grove den 
en Amerikaanse vogelkers een gevestigde verjonging vertonen. Ondertussen is er een 
intensieve bestrijding van Amerikaanse vogelkers bezig, waardoor ook andere boomsoorten 
de kans zullen krijgen om hun verjonging te vestigen. In bestanden waar de natuurlijke 
verjonging uitblijft of onvoldoende blijkt (minimaal 3 jaar, maximaal 5 jaar na de ingreep) 
wordt geopteerd voor kunstmatige verjonging met o.a. Zomereik.  

Bij de directe omvorming van middeloude homogene Amerikaanse eikenbestanden wordt wel 
gewerkt met kunstmatige verjonging. Opdat de verjonging van Amerikaanse eik geen kans 
zou krijgen, wordt Zomereik aangeplant in een dicht plantverband. Nadat de verjonging van 
Amerikaanse eik onderdrukt is, kan gedund worden in de Zomereik, zodat ook de natuurlijke 
verjonging van berk, Sporkehout en Lijsterbes een kans krijgt met gemengde inheemse 
bestanden als resultaat.  
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Wildschade door ree kan voor problemen zorgen. Waar nodig wordt de verjonging 
afgerasterd om te beschermen tegen vraat door reeën.  

4.2.2 Bosomvorming 
Op lange termijn streeft het bosbeheer over de gehele oppervlakte naar gemengde inheemse 
bestanden (inclusief Grove den). Binnen de termijn van dit beheerplan wordt gestreefd naar 
minstens 50% gemengd inheemse bestanden. Dit houdt in dat minstens 2 verschillende 
inheemse boomsoorten samen minstens 90% van het bestandsgrondvlak uitmaken, waarbij 
één boomsoort slechts 80% van het bestandsgrondvlak mag uitmaken (of 80% van het 
stamtal indien het bestand jonger is dan 30 jaar).  

In 2008 is 22 % van de geïnventariseerde bosoppervlakte gemengd inheems. Hierbij dient 
wel opgemerkt te worden dat 276 ha niet geïnventariseerd werd. Het grootste deel van de 
niet geïnventariseerde bestanden hebben belangrijke aandelen van gemengd inheems bos. 
Van de geïnventariseerde bestanden is momenteel 9% homogeen inheems en 12% 
inheems/exoot gemengd. Deze bestanden kunnen binnen de termijn van het beheerplan 
omgevormd worden naar gemengde inheemse bestanden. In de bestanden die momenteel 
gedomineerd worden door Grove den wordt gestreefd naar bestanden die voor minstens 
30% uit inheemse loofboomsoorten bestaan.  

De basisprincipes bij de omvormingen zijn 
o bevoordelen van inheemse boomsoorten door selectieve dunningen 
o verwijderen van exoten door selectieve dunningen of groepenkap 
o stimuleren van natuurlijke verjonging 

Een voorwaarde voor alle omvormingen is dat er gecontroleerd wordt op verjonging van 
voornamelijk Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. Wanneer deze verjonging de 
omvorming bedreigt, wordt ingegrepen en wordt de verjonging verwijderd. Indien de 
verjonging massaal is, kan een bladbehandeling met glyfosaat noodzakelijk zijn.  

In het bos van Masy bestaan de voornaamste omvormingen uit de omvorming van 
homogene Amerikaanse eikenbestanden en gemengde bestanden met een belangrijk 
aandeel Amerikaanse eik naar inheemse loofhoutbestanden die hoofdzakelijk zullen bestaan 
uit Zomereik en berk. Hier kan binnen de planningstermijn van het beheerplan via 
omvorming en spontane veroudering een oppervlakte van minstens 50 ha worden 
gerealiseerd die voldoet aan de definitie van habitattype 9190 en bovendien in een gunstige 
staat van instandhouding wordt gebracht. 

In de directe omgeving van de kasteelsite zijn belangrijke relicten aanwezig van een 
historische dendrologische collectie (o.a. enkele zeer zware Sequoiadendrons). Een 
inventaris van de dendrologische collectie is in opmaak. De bomen met een belangrijke 
landschappelijke of dendrologische waarde (soorten, genotypes) kunnen behouden blijven, 
en zelfs via kleinschalige ingrepen (vrijstellen) worden behouden. Deze (neven)doelstelling 
hoeft niet in tegenspraak te zijn met het hoofddoel om te streven naar habitattype 9190 in 
een goede staat van instandhouding : de criteria voor ‘goede staat van instandhouding’ voor 
dit habitattype staan een beperkte bijmenging (max 10%) van niet-habitattypische 
boomsoorten toe. De soorten uit de collectie verjongen niet of nauwelijks en zorgen ook op 
dat vlak niet voor problemen. 

In de bossen langs de westzijde van het militair domein gaat het vooral over het 
omvormen van naaldhoutbossen. Op lange termijn worden deze bestanden omgevormd naar 
gemengde bossen van inheems loofhout met Grove den.  
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4.2.2.1 Omvorming van homogene en gemengde bestanden van Amerikaanse eik 
(= 51,5 ha) 

In het bos van Masy zijn de bestanden 1b, 6a en 9a homogeen exoot. Ze hebben nagenoeg 
geen inheemse boomsoorten. Bestanden 3a en 7a zijn ook homogeen exoot, maar hebben 
reeds een klein aandeel inheemse boomsoorten. Bestanden 5b en 8b zijn exoot gemengde 
bestanden met Amerikaanse eik als hoofdboomsoort. Bestand 1a ten slotte is exoot/inheems 
gemengd bestand, met als hoofdboomsoorten Amerikaanse eik en Ruwe berk. Ruwe berk 
komt enkel voor in de depressies. Bestand 9c ligt naast een brandweg en is een mozaïek van 
open plekken en gesloten bos van Amerikaanse eik.  

o In de homogene gelijkjarige bestanden (Masy 1b, 6a, 3a, 7a, , 9a) en het 
homogeen exoot deel van bestand 1a zullen op dezelfde manier worden 
omgevormd. Er wordt geopteerd voor een directe omvorming. Er worden 
grotere verjongingsgroepen gekapt (eindkap) van 0.5-2 ha groot. Tijdens 
deze eidkap worden de weinige aanwezige inheemse bomen uiteraard 
gespaard. Vervolgens wordt de verjongingsgroep opgeplant met Zomereik, in 
een dicht plantverband, zodat snel een gesloten kronendak onstaat waarin de 
verjonging van Amerikaanse eik wordt onderdrukt. Belangrijk voor het slagen 
van deze omvorming is dat de verjonging van Amerikaanse eik de eerste 
jaren wordt gekapt zodat deze de aanplant niet overgroeit. In bestand 8b 
komen een aantal collectiebomen voor. Deze worden gevrijwaard bij de 
kappingen. In de bestanden 5b en 8b, waar een beperkte bijmenging van 
inheemse soorten aanwezig is worden deze uiteraard ook gespaard bij de 
eindkap van Amerikaanse eik. Hier is er plaatselijk misschien al voldoende 
overscherming om verjonging van Amerikaanse eik te onderdrukken en is 
opplanten met eik niet nodig. Dit wordt na de kapping beoordeeld. 

o Bestand 3a behoort tot het vroegere kasteelpark en bestaat uit zware 
Amerikaanse eiken die werden aangeplant op heuveltjes in rijen. Hier zal 
geen actieve omvorming gebeuren binnen de termijn van het beheerplan. De 
bomen hebben immers een hoge (strucuur-)ecologische waarde, en de 
oppervlakte van het bestand is beperkt. Er wordt in dit bestand niet 
ingegrepen. Wel wordt in de aangrenzende bestanden de eventuele 
verjonging vanuit dit bestand onder controle gehouden door periodiek te 
kappen. Gezien dit gesloten bosbestanden zijn stelt zich hier momenteel 
geen probleem van massale verjonging. 

o Bestand 9c ligt naast de brandweg en is een mozaïek van open plekken en 
Amerikaanse eik. De Amerikaanse eik wordt gekapt en bestand 9c wordt een 
tijdelijke open plek, die geleidelijk spontaan zal ontwikkelen. De verjonging 
van Amerikaanse eik moet worden opgevolgd en indien nodig mechanisch 
bestreden. Indien na 5 jaar blijkt dat enkel Amerikaanse eik verjongt, wordt 
het bestand opgeplant met Zomereik in een dicht plantverband.  

In de Landschapseenheid Dovo worden de bestanden 1c en 1f gedomineerd door 
Amerikaanse eik. Bestand 1e van Dovo bestaat uit Amerikaanse eik en Amerikaanse 
vogelkers. Het zijn kleine (respectievelijk 0,6 ha, 0,1 ha en 1,6 ha) geïsoleerde bestanden 
die omringd worden door landbouwgronden. Op de geïntegreerde ecologische gebiedsvisie 
voor het schietveld staat het omliggende landbouwgebied en deze kleine bestanden 
ingekleurd als ‘heide-ecosysteem met complex van natte heide, droge heide, heischraal 
grasland en stuifduinen’. In de kleine bestandjes zijn echter nog ruïnes aanwezig. Deze 
bestanden zullen niet geplagd kunnen worden, waardoor heideherstel hier zeer 
onwaarschijnlijk is. Bij realisatie van de gebiedsvisie worden deze bestanden gekapt met 
uitzondering van de inheemse bomen en kunnen als ijle bosbestandjes als structuurelement 
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in de open heidevegetaties worden behouden. Zolang op de omliggende gronden nog aan 
landbouw gedaan wordt, wordt enkel de Amerikaanse vogelkers bestreden. Eventueel 
kunnen wel elke omlooptijd een aantal Amerikaanse eiken gekapt worden om inheemse 
soorten vrij te stellen.  

In de overige Landschapseenheden zijn geen bestanden die gedomineerd worden door 
Amerikaanse eik.  

4.2.2.2 Indirecte omvorming van de naaldhoutbestanden (73,1 ha) 

Dit is van toepassing op de inheems/exoot gemengde bestanden 1a (Grove 
den/Corsicaanse den) en 1j (Ruwe berk/Zeeden) van de Landschapseenheid Sonnisheide en 
1d van de Landschapseenheid Mangelbeek (Grove den/Zeeden).  

Bestand 1a van de Landschapseenheid Sonnisheide is op te delen in 2 delen, waarbij de 
grens bestaat uit de asfaltweg die naar Toren 1 leidt. De hier besproken omvorming is enkel 
geldig op het gedeelte ten zuiden van de weg (= 4,4 ha). Deze bestanden zullen indirect 
worden omgevormd door selectieve hoogdunningen (met omlooptijd 8 jaar). Het doel op 
lange termijn is om inheems gemengde bestanden te bekomen die bestaan uit Zomereik en 
Ruwe berk, waar Grove den prominent aanwezig blijft, maar waar inheems loofhout 
domineert. Wilde lijsterbes en Sporkehout komen voor in de struiklaag en/of nevenetage. Bij 
de selectieve hoogdunningen wordt altijd voorrang verleend aan inheemse loofboomsoorten 
en aan oude en zware bomen met een hoge natuurwaarde. In tweede instantie worden oude 
zware Grove dennen en Zeedennen bevoordeeld. Door selectieve dunningen zullen de exoten 
geleidelijk aan verdwijnen uit de bestanden en wordt er ruimte en licht gecreëerd zodat 
inheemse boomsoorten uit de onder- en/of nevenetage kunnen doorgroeien. Het kleine 
aantal Amerikaanse eiken dat nog aanwezig is, wordt geveld. Indien ze moeilijk bereikbaar 
zijn voor exploitatie blijven ze ter plaatse liggen.  

Ook inheems homogene bestanden die voornamelijk bestaan uit Grove den zullen indirect 
worden omgevormd. Dit zijn de bestanden 1d en 1h van Sonnisheide, 1a en 1b van 
Landschapseenheid Mangelbeek en 1a en 1d van Landschapseenheid Dovo. De eerste 4 
bestanden zijn momenteel niet ver verwijderd van het gewenste doel, zodat ze binnen de 
termijn van dit beheerplan omgevormd kunnen worden naar inheems gemengde bestanden. 
Bij de selectieve hoogdunningen wordt voorrang gegeven aan andere inheemse boomsoorten 
dan de huidige hoofdboomsoort Grove den. Grove den blijft wel behouden in deze 
bestanden, maar op lange termijn zal een verschuiving gebeuren van naaldhout of gemengd 
naaldhout naar gemengd loofhout. Bestanden 1a en 1d van Landschapseenheid Dovo zijn 
kleine eilandjes in de landbouwconcessie die op de geïntegreerde ecologische gebiedsvisie 
ingekleurd staat als ‘heide-ecosysteem met complex van natte heide, droge heide, heischraal 
grasland en stuifduinen’. Beide bestanden worden omgevormd naar structuurelementen in 
heide/heischraal grasland met inheemse soorten. Indien de omliggende landbouwgronden 
verlaten worden, worden alle exoten gekapt in deze bestanden en wordt er zwaar gedund in 
de Grove dennen (tot een gemiddelde overschermingsgraad van de boomlaag van 30-50%). 
Vervolgens kan het bestand mee opgenomen in het heidebeheer. Zolang de concessie 
behouden wordt hebben deze ingrepen geen zin en wordt enkel Amerikaanse vogelkers 
bestreden.  

In de Landschapseenheid Sonnisheide zijn 3 bestanden die nu reeds de doelstelling van 
inheems gemengd bos met minstens 30% inheems loofhout bereikt hebben (zie eerder). Het 
zijn de bestanden 1c, 1e en 1f, inheems gemengde bestanden van Grove den, Zomereik en 
Ruwe berk, met Wilde lijsterbes en Sporkehout in de struiklaag en/of nevenetage. Deze 
bestanden worden op dezelfde manier gedund als de bovenstaande om als dusdanig sneller 
de Natura 2000-habitat 9190 te bereiken. De inheemse loofboomsoorten worden 
bevoordeeld. Grove den wordt niet tot de laatste boom gekapt in deze bestanden, het is 
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immers één van de aanvullende soorten uit de boom- en struiklaag voor deze habitat 
(T’Jollyn et al., 2009).  

4.2.2.3 Gefaseerde verwijdering van exoten, gevolgd door nulbeheer (59,3 ha) 

Gemengde loofhoutbestanden zijn vooral terug te vinden in het bos van Masy. Sommige van 
deze bestanden bestaan uit structuurrijke bestanden van Zomereik, berk, Wilde lijsterbes … 
maar hebben nog een (zeer) belangrijk aandeel exoten (voornamelijk Amerikaanse eik). Het 
gaat over de bestanden 1d, 1g, 2b, 3d, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5a, 7b, 7c, 8a en 8c. Bestand 
2b staat in tabel 4 van bijlage 2 nog aangeduid als homogeen exoot. Tussen de 
inventarisatieperiode en het schrijven van het beheerplan werden beheerwerken uitgevoerd, 
waardoor dit nu een inheems/exoot gemengd bestand is van Zomereik en Amerikaanse eik.  

Bestand 4b staat in diezelfde tabel aangeduid als een exoot gemengd bestand van Tamme 
kastanje, Amerikaanse vogelkers en Ruwe berk. Momenteel is de Amerikaanse vogelkers 
verwijderd, waardoor dit nu een exoot/inheems gemengd bestand is, dat plaatselijk 
gedomineerd wordt door oude monumentale Tamme kastanjes. 

o In bestanden 1d, 2b, 4e, 5a en 7c is Amerikaanse eik nog dominant 
aanwezig. Een te drastische omvorming zou hier zeer veel schade aanrichten 
aan de resterende bomen en het bosaspect te sterk verstoren. Hier wordt 
geopteerd om de verwijdering van Amerikaanse eik te spreiden over drie 
omlooptijden, waardoor ruimte ontstaat voor inheemse boomsoorten. Een 
eventuele vierde omlooptijd wordt voorzien. De zware Amerikaanse eiken die 
de bestanden scheiden van de brandwegen en die deel uitmaken van oude 
dreven, hebben een belangrijke landschappelijke en ecologische waarde en 
worden behouden. Amerikaanse eik die in groepjes voorkomt, wordt gekapt 
in deze groepen waardoor tijdelijke open plekken ontstaan die spontaan 
kunnen ontwikkelen. Amerikaanse eiken die moeilijk bereikbaar2 zijn voor 
exploitatie of die verspreid staan diep in de bestanden worden geringd. 
Indien de exploitatie sterke schade kan aanrichten in zeer waardevolle 
bosbestandsdelen, wordt eveneens geopteerd voor ringen. Een noodzakelijke 
voorwaarde voor het slagen van deze omvorming is de controle op 
verjonging van Amerikaanse eik. Indien deze massaal is, wordt ze om de 4 
jaar gekapt. Na 3, eventueel 4, omlooptijden is de Amerikaanse eik 
verwijderd uit deze bestanden en wordt overgeschakeld op een nulbeheer, 
waarbij wel nog gecontroleerd wordt op zaailingen van Amerikaanse eik.  

o In de bestanden 4c, 7b, 8a en 8c komt Amerikaanse eik veeleer verspreid 
voor en behoort ze niet tot de hoofdboomsoorten. Indien ze in groepjes 
voorkomt, is de oppervlakte van deze groepjes meestal kleiner dan in de 
voorgaande bestanden. In deze bestanden zal de Amerikaanse eik bijgevolg 
sneller verwijderd kunnen worden. Gedurende twee omlooptijden wordt de 
Amerikaanse eik gekapt, een eventuele derde omlooptijd wordt voorzien. De 
zware Amerikaanse eiken die de bestanden scheiden van de brandwegen en 
die deel uitmaken van oude dreven, worden behouden. Indien individuele 
Amerikaanse eiken diep in het bestand liggen of moeilijk bereikbaar zijn voor 
exploitatie, worden ze geringd. In bestand 7b komt naast Amerikaanse eik 
ook Robinia voor, die op dezelfde manier verwijderd zal worden als 
Amerikaanse eik. Aangezien Robinia snel wortelloten vormt, worden de 
stobben ingesmeerd met glyfosaat. Na de tweede, eventueel derde, 

                                                

2 : Onder ‘moeilijk bereikbaar’ wordt verstaan dat de individuele Amerikaanse eiken zich verder dan 50-100 m en in 
geaccidenteerd terrein (ontoegankelijk voor machines) op minder dan 30m van de berijdbare exploitatieweg bevinden 
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omlooptijd worden ook deze bestanden uit beheer genomen en kan het bos 
verder spontaan ontwikkelen. Verjonging van de uitheemse boomsoorten 
wordt wel opgevolgd. 

o Bestand 4b wordt op dezelfde manier beheerd als de voorgaande bestanden. 
Gedurende twee omlooptijden worden de aanwezige Amerikaanse eiken 
geveld. Deze die moeilijk bereikbaar zijn voor exploitatie worden geringd. Na 
dit startbeheer kan dit bestand spontaan verder ontwikkelen. De 
monumentale Tamme kastanjes kunnen behouden blijven als 
cultuurhistorisch relict met hoge ecologische waarde (veel dood hout en 
holtes). Er wordt achteraf nog gecontroleerd op verjonging van Amerikaanse 
vogelkers en Amerikaanse eik.  

o Bestand 1g bestaat uit Zomereik en Amerikaanse eik. Ook Fijnspar komt 
voor. Tussen de inventarisatieperiode en het schrijven van het beheerplan is 
al een deel van de Amerikaanse eik gekapt. Tijdens de volgende 2 
omlooptijden wordt de overige Amerikaanse eik en de Fijnspar gekapt. Zware 
exemplaren van Amerikaanse eik die dit bestand afboorden en deel uitmaken 
van vroegere dreven, worden gespaard. Na 2 omlooptijden kan dit bestand 
uit beheer genomen worden.  

o Bestand 3d is de monumentale driedubbele dreef van Linde en Amerikaanse 
eik. Bestanden 4d, 4f en 4g maken deel uit van het voormalige kasteelpark. 
Hier komen nog belangrijke relicten van de dendrologische collectie voor. 
Alle exoten met uitzondering van de waardevolle collectie-elementen en de 
monumentale Amerikaanse eiken (vooral in de dreven) worden selectief 
verwijderd gedurende 2 omlooptijden. Daarna worden verdere ingrepen tot 
het minimum beperkt.  

4.2.2.4 Eenmalige verwijdering van exoten, gevolgd door nulbeheer (48 ha) 

Een deel van de bosbestanden op het schietveld kunnen mits een eenmalig en kleinschalig 
omvormingsbeheer (startbeheer) omgevormd worden naar goed ontwikkelde, inheems 
gemengde bestanden, die op korte tot (middel-)lange termijn spontaan verder kunnen 
evolueren naar het NATURA 2000-habitat 9190.  

Bestand 1b van Landschapseenheid Sonnisheide is momenteel een goed ontwikkeld 
eikenberkenbos met als hoofdboomsoorten Zomereik, Ruwe berk en wilg. Het aansluitende 
deelbestand van 1a (ten noorden van de toegangsweg; 2,6 ha) kan mits volledige 
verwijdering van Amerikaanse vogelkers ook omgevormd worden tot dergelijk structuurrijk 
eikenberkenbos met een aantal overstaanders van Grove den. Na het startbeheer dat 
bestaat uit het verwijderen van Amerikaanse vogelkers en het kleine aantal Amerikaanse 
eiken dat momenteel voorkomt, worden deze bossen uit beheer genomen, zodat ze verder 
spontaan kunnen ontwikkelen. In bestand 1a worden nog een aantal Grove dennen geveld. 
Individuele verspreid staande Amerikaanse eiken worden geringd, zodat schade door 
exploitatie vermeden wordt. Amerikaanse vogelkers wordt bestreden en de bestrijding wordt 
opgevolgd gedurende het eerste decennium van dit beheerplan. Langs de rand van de 
asfaltweg primeert de veiligheid en worden kwijnende bomen geveld. Indien nodig kunnen in 
de tweede omlooptijd nog exoten verwijderd worden.  

De bestanden 1g en 1i van Sonnisheide zijn inheemse loofhoutbestanden van Zomereik, 
waar nog veel Amerikaanse vogelkers voorkomt, zowel bij de zaailingen als in de struiklaag. 
Ook in deze bestanden wordt een startbeheer uitgevoerd, met nabehandeling, waarna wordt 
overgeschakeld op een nulbeheer en de bestanden spontaan kunnen ontwikkelen. Het 
startbeheer zal in deze bestanden wel intensiever zijn als de voorgaande door de hoge 
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bedekkingsgraad van Amerikaanse vogelkers. De struiklaag van Amerikaanse vogelkers 
wordt gekapt, de stobben worden ingesmeerd met glyfosaat. Jonge zaailingen worden 
uitgetrokken, indien ze te massaal aanwezig zijn is een bladbehandeling met glyfosaat 
onvermijdelijk. Tijdens het eerste decennium na de eerste behandeling wordt deze 
bestrijding opgevolgd en indien nodig herhaald. Deze bestrijding wordt zo snel mogelijk 
gestart. Als de Amerikaanse vogelkers bestreden is, worden deze bestanden uit beheer 
genomen en kunnen ze verder spontaan ontwikkelen.  

In het bos van Masy worden de bestanden 1e, 1f, 2a, 3b, 3e, 4a, 5c, 6b en 9b op dezelfde 
manier beheerd. Dit zijn bestanden van gemengd inheems loofhout waar in sommige 
bestanden nog verspreide Amerikaanse eiken voorkomen. Bij een eenmalige doorgang, die 
te beschouwen is als een startbeheer, worden de Amerikaanse eiken en eventueel overige 
exoten geveld. Verspreide individuele Amerikaanse eiken die moeilijk bereikbaar zijn voor 
exploitatie worden geringd. Na dit startbeheer wordt overgegaan op nulbeheer met controle 
en opvolging van de exotenbestrijding. Langsheen de brandwegen wordt eveneens 
gecontroleerd op kwijnende bomen. In sommige bestanden zal dit startbeheer zeer beperkt 
zijn, omwille van de gunstige uitgangssituatie.  

Bestand 3c van Masy is een beukenbestand met zware bomen, en enkele exoten. Dit 
bestand wordt op dezelfde manier beheerd als de voorgaande.  

Aangezien in de Landschapseenheid Masy de bestrijding van Amerikaanse vogelkers reeds 
verder gevorderd is dan in de overige Landschapseenheden, wordt het startbeheer hier 
uitgevoerd in 2010, 2011 en 2012, de eerste 3 jaren waarvoor dit beheerplan geldig is. Zo 
wordt verdere uitbreiding van de exoten en dus ook een intensivering van de uit te voeren 
beheerwerken vermeden. Nadat de hoofdbehandeling is uitgevoerd wordt de volgende 3 jaar 
een nabehandeling uitgevoerd waarbij de zaailingen uitgetrokken worden. Na 5 jaar gebeurt 
een controle en kan, indien nodig, en bijkomende nabehandeling uitgevoerd worden. In de 
overige Landschapseenheden wordt bij voorkeur eerst de Amerikaanse vogelkers verwijderd, 
alvorens gestart wordt met de werken. Vogelkers heeft immers de eigenschap zich vooral 
massaal te verjongen op verstoorde locaties (bijvoorbeeld na kapping). Indien deze 
defasering in de praktijk net uitvoerbaar is kan de vogelkersbestrijding ook in dezelfde 
beweging gebeuren als de aanpak van de overige exoten. 

4.2.3 Bebossingswerken 
Bebossingswerken gebeuren enkel in Landschapseenheid Masy. Bestand 3f werd in 2006 
deels (3,2 ha) herbebost na het verwijderen van Amerikaanse vogelkers. Bestand 10a werd 
bebost in 2009 (14.4 ha). Dit bestand wordt omrasterd ter bescherming tegen vraat, vooral 
van reeën. Tijdens de termijn van dit beheerplan wordt in beide bestanden enkel het slagen 
van de verjonging opgevolgd. Er wordt niet verwacht dat dit een probleem zal vormen. 
Indien nodig wordt de aanplant vrijgesteld. Andere bebossingen zijn niet voorzien.  

4.2.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 
In het bos van Masy wordt gestreefd naar structuurrijke, ongelijkjarige en gemengde 
bestanden die gedomineerd worden door inheems loofhout en spontaan kunnen ontwikkelen. 
Naar beheer toe houdt dit in dat er een start- en omvormingsbeheer zal gebeuren dat 
uitdovend is. Waar de uitgangssituatie gunstig is, wordt overgeschakeld op een nulbeheer. 
Bij de momenteel homogene Amerikaanse eikenbestanden zal deze omvorming gefaseerd 
gebeuren. Belangrijk is het opvolgen van de verjonging van uitheemse boomsoorten, zodat 
tijdig kan ingegrepen worden.  
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In de overige Landschapseenheden wordt gestreefd naar structuurrijke ongelijkjarige en 
gemengde bestanden die gedomineerd worden door inheems loofhout met een belangrijk 
aandeel Grove den.  

Voor de bestanden die nog beheer vereisen, wordt de omlooptijd op 8 jaar gesteld. Er wordt 
niet gewerkt met bedrijfstijden, aangezien gestreefd wordt naar ongelijkjarige bestanden die 
natuurlijk verjongen. De bedrijfsvorm blijft hooghout. Overal worden dode, oudere en holle 
bomen bij dunningen gespaard omwille van hun natuurwaarde.  

Vrijstellen gebeurt enkel en alleen wanneer dit nodig geacht wordt voor het welslagen van 
verjonging van de aanplanten. In de Landschapseenheid Sonnisheide kan vrijstellen nodig 
zijn ten gevolge van overwoekering door Adelaarsvaren. Bestanden 3f en 10a van 
Landschapseenheid Masy worden vrijgesteld indien dit nodig blijkt om een voldoende 
overleving van het plantgoed te garanderen. Indien kunstmatig verjongd wordt kunnen ook 
deze aanplanten vrijgesteld worden. Zuiveringskappen zijn binnen de planningstermijn niet 
voorzien.  

In alle bestanden van alle Landschapseenheden is het zeer belangrijk dat de bestrijding van 
Amerikaanse vogelkers uitgevoerd wordt. In Landschapseenheid Masy is de 
vogelkersbestrijding al ver gevorderd. Opvolging en nabehandeling zijn noodzakelijk. In de 
andere Landschapseenheden staat de vogelkersbestrijding minder ver. Alvorens hier 
ingrijpende werken uitgevoerd worden, worden bij voorkeur voorafgaandelijk de vogelkersen 
bestreden. Aan de buitengrenzen van het terrein wordt er steeds op toegezien dat de 
schermfunctie tegen inkijk steeds gegarandeerd blijft. Indien de vogelkersbestrijding 
resulteert in zeer open bestanden zal gefaseerd in stroken gewerkt worden. 

De planning van de bosbehandelings- en verplegingswerken wordt weergegeven in het 
uitvoeringsprogramma (Hoofdstuk 5). De bossen op het schietveld worden in 8 reeksen 
ingedeeld.  

 Landschapseenheid Bestanden Opp (ha) 

Reeks I Sonnisheide 
Laambeek 

1a tot 1j 
1a, 1b 

90 

Reeks II Mangelbeek 1a tot 1d, 2f 51 
Reeks III Dovo 1a, 1c tot 1g, 2c 90  
Reeks IV Donderslagse heide 13b 49 
Reeks V Abeek 1b, 2a, 2c, 3a, 3b, 3d, 3e, 4a en 5a 115 
Reeks VI Masy Percelen 2, 3, 4 en 10 84 
Reeks VII Masy Percelen 1, 5, 6 en 7 46 
Reeks VIII Masy 

Abeek 
Percelen 8 en 9 
6a 

68 

Tabel 4.5: Verdeling in bosbouwkundige reeksen 

In bijlage 5 worden de bosbehandelings- en verplegingswerken uitgebreid besproken per 
reeks.  

4.2.5   Exotenbestrijding 
Amerikaanse vogelkers wordt actief bestreden. Binnen de termijn van dit beheerplan 
wordt gestreefd naar een volledige verwijdering van Amerikaanse vogelkers. Om dit 
streefdoel te bereiken wordt bij voorkeur onderstaande methode toegepast. Deze is het 
meest selectief en vereist de minimale inzet van herbiciden. Eerst wordt een 
hoofdbehandeling toegepast waarbij de jonge zaailingen worden uitgetrokken en oudere 
exemplaren met glyfosaat behandeld worden (hak- en spuitmethode of het insmeren van 
stobben na kappen). Na deze hoofdbehandeling volgen 3 jaar nabehandelingen waarbij de 
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zaailingen manueel uitgetrokken worden. De bestrijding van Amerikaanse vogelkers kan 
gecombineerd worden met begrazing, zeker in de open en halfopen bestanden. 5 jaar na de 
laatste nabehandeling worden de bestanden gecontroleerd op het voorkomen van 
Amerikaanse vogelkers. Eventuele zaailingen worden uitgetrokken.  

Deze methode is duidelijk te verkiezen boven het alternatief, nl. kappen/klepelen gevolgd 
door bladbehandeling op de heropslag en de zaailingen. Indien in de praktijk niet haalbaar 
kan noodgedwongen en bij voorkeur beperkt in ruimte en tijd van deze alternatieve methode 
gebruik gemaakt worden. 

In kader van het LIFE-project DANAH werd reeds veel Amerikaanse vogelkers verwijderd in 
de Landschapseenheden Abeek en Masy. De meeste grote zaaddragers zijn verwijderd en de 
eerste nazorg is gebeurd. Verdere nabehandelingen zijn noodzakelijk opdat de expansie van 
deze exoot kan stopgezet en teruggedrongen worden.  

In de overige Landschapseenheden is de bestrijding minder ver gevorderd. In de 
Landschapseenheid Dovo staan nog veel zaadbomen die prioritair verwijderd worden. In de 
bestanden 1a en 1c van Dovo is het aantal moederbomen beperkt en bevindt de 
Amerikaanse vogelkers zich in de struik- en kruidlaag. In de overige bestanden van 
Landschapseenheid Dovo bevindt de Amerikaanse vogelkers zich in de kruid-, struik- en 
boomlaag. Voordat de inrichtingsmaatregelen in deze bestanden uitgevoerd worden, moet de 
Amerikaanse vogelkers onder controle zijn. De hoofdbehandeling wordt gestart bij ingang 
van dit beheerplan.  

Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 komt Amerikaanse vogelkers in de Landschapseenheid 
Sonnisheide vooral voor als zaailing en in de struiklaag. Bestrijding en opvolging van deze 
bestrijding is dan ook noodzakelijk.  

In de Landschapseenheid Laambeek komen ook nog zaaddragende exemplaren van 
Amerikaanse vogelkers voor (bestand 1a). Deze komen nog voor in de randen van het 
bestand. Ook in de kruid- en struiklaag komt Amerikaanse vogelkers voor. In bestand 1b is 
reeds een hoofdbehandeling uitgevoerd. Vooraleer in Landschapseenheid Laambeek 
inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd, moet de Amerikaanse vogelkers onder controle 
zijn.  

In de Landschapseenheid Mangelbeek komt maar weinig Amerikaanse vogelkers voor. 
Verspreide exemplaren komen voor zowel in struik- als kruidlaag. De bestrijding van de soort 
in deze Landschapseenheid zal minder tijd en energie vragen dan in de overige 
Landschapseenheden.  

In de Landschapseenheid Donderslagse heide zijn de bestanden 9a, 12a, 13a, 13b en de 
rand van 14a reeds behandeld. Nabehandelingen hier zijn echter nog noodzakelijk. In de rest 
van deze Landschapseenheid komt Amerikaanse vogelkers eerder verspreid voor.  

Rondom het vroegere kasteeldomein van Masy groeit Japanse duizendknoop, deze wordt 
op dezelfde manier als Amerikaanse vogelkers bestreden en opgevolgd.  

Ook Amerikaanse eik zal in de loop van dit beheerplan sterk teruggedrongen worden. Enkel 
in de Landschapseenheid Masy worden oude en zware exemplaren behouden, omwille van 
hun landschappelijke en ecologische waarde en bijhorende biodiversiteit (holtes, zwaar dood 
hout). Vaak maken ze deel uit van vroegere dreefpatronen. De verjonging van deze 
dreefbomen wordt onder controle gehouden. Deze is momenteel vrij beperkt en vormt geen 
groot probleem. Voor de rest van het militair domein is de aanpak afhankelijk van de 
uitgangssituatie. In bestanden waar Amerikaanse eik niet tot de hoofdboomsoorten behoort, 
worden ze tijdens een eenmalig startbeheer geëlimineerd. Waar ze goed bereikbaar zijn 
(langs wegen), worden ze geëxploiteerd. Dieper in de bestanden, waar ze moeilijk 



 

 
150 Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren www.inbo.be

 

bereikbaar zijn voor exploitatie, worden ze geringd of geveld met stobbebehandeling, om 
een te sterke verstoring van de bestanden te voorkomen. In de bestanden waar het aandeel 
van Amerikaanse eik in de menging groot is, wordt de verwijdering gespreid over 
verschillende omlooptijden. In homogene middeloude bestanden van Amerikaanse eik wordt 
gewerkt met directe omvorming waarbij groepen worden gekapt, en daarna kunstmatig 
verjongd met Zomereik, aangeplant in een dicht plantverband. In de rest van het bestand 
kan eventueel worden gedund in afwachting van de eindkap.  

Gewone Robinia is een uitheemse soort die zich vrij sterk kan uitbreiden vooral via 
wortelopslag. Ze komt voor in de Landschapseenheden Masy en Dovo. Deze soort zal worden 
teruggedrongen door een selectieve bestrijding.  

In de bossen van Landschapseenheid Mangelbeek en Sonnisheide komen uitheemse 
naaldhoutsoorten voor (Zeeden en Corsicaanse den). Deze worden geleidelijk verwijderd 
bij de selectieve hoogdunningen, met uitzondering van de zware en oude Zeedennen.  

4.2.6 Kapregeling 
De kapregeling wordt teruggevonden in het uitvoeringsprogramma in hoofdstuk 5.  

4.2.7 Bosexploitatie 
De bosexploitatie dient te gebeuren langs de bestaande boswegen en de brandwegen die 
onderhouden worden door ANB of door de landbouwers die beschikken over een concessie op 
het schietveld. Deze brandwegen zijn onverhard, maar voldoende breed. De meeste 
bestanden zijn goed te bereiken langsheen de boswegen en de brandwegen. De exploitatie 
dient te gebeuren zoals voorgeschreven in de exploitatievoorwaarden, in overeenstemming 
met de Beheervisie voor openbare bossen (afdeling Bos en Groen, 2001).  

In alle bosbestanden geldt in principe een schoontijd van 1 april tot 30 juni. Deze periode 
kan worden bijgestuurd gelet op de beperkte periodes waarbinnen het Schietveld voor 
werken toegankelijk is (drie weken in juni, kerstperiode en weekends). Voor de zones met 
belangrijke broedconcentraties van Nachtzwaluw (zie kaart 2.13 in hoofdstuk 2), is het 
wenselijk om werken tijdens het broedseizoen te vermijden.  

Holle, dode en kwijnende bomen worden niet meegenomen in de exploitatie omwille van hun 
grote natuurwaarde, tenzij zij een gevaar zijn voor de exploitatie. Langs de gebetonneerde 
weg naar Toren 1 en langsheen alle brandwegen worden kwijnende en dode bomen wel 
geveld om het doorgaande verkeer niet te hinderen. Indien mogelijk worden deze bomen 
niet geëxploiteerd. Ze blijven liggen in de bestanden, als liggend dood hout element.  

4.2.8 Brandpreventie 
In het Schietveld komt een zeer effectief netwerk van brandwegen voor die het gebied 
compartimenteren en de brandveiligheid mee garanderen. Dit netwerk wordt ook in de 
toekomst behouden.  Ten gevolge van het ecohydrologische herstel worden de bosbestanden 
vochtiger en bijgevolg minder brandgevoelig. Ook de omvorming van naaldhout naar 
loofhout zal de brandgevoeligheid doen afnemen. Branden in het militair domein zullen zich 
eerder voordoen in het centrale heidegebied. De preventie van deze branden wordt verderop 
besproken in het hoofdstuk over heidebeheer. De meeste bosbestanden zijn van de centraal 
gelegen heidekern gescheiden door een brandweg, die minstens 20 m breed is.  
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4.2.9 Open plekken 
Ongeveer 75% van het militaire domein bestaat momenteel uit open terrein. Er is dan ook 
weinig nood aan extra open ruimte in de boscomplexen. In de Landschapseenheid Masy zijn 
een aantal permanente open plekken.  

o Bestand 1c is een open plek nadat in 2003 de Amerikaanse vogelkers 
verwijderd werd. Dit bestand wordt 1 maal per jaar gemaaid. Er staan ook 
enkele solitaire Zomereiken waarin eventueel selectief kan worden gekapt 
met een omlooptijd van 8 jaar.  

o Bestand 4h is de oude kasteeltuin met onder andere ruïnes van de vroegere 
serres. Dit bestand wordt vooral uit cultuurhistorische redenen momenteel 2 
maal per jaar gemaaid.  

o Bestand 2c ligt langs de toegangsweg naar het vroegere kasteel en wordt 1 
maal per gemaaid.  

o Het ven in bestand 5c wordt opengehouden. Elke omlooptijd wordt de 
boomopslag in een straal van 10 tot 15 m rondom het ven verwijderd. Indien 
het ven te zeer verlandt, kan het geplagd worden.  

Deze permanente open plekken zorgen voor extra structuur en variatie in het boscomplex, 
maar hebben uiteraard slechts een beperkte ecologische betekenis in het licht van de 
uitgestrekte en uiterst waardevolle open terreinen die er op aansluiten. Het onderhoud van 
deze locaties heeft dan ook een lagere prioriteit. 

4.2.10    Gradiënten, bosranden en ontwikkeling van halfopen zones 
Geleidelijke overgangen tussen bos en heide en tussen bos en beekvalleien zijn belangrijk 
voor verschillende soorten die typisch zijn voor deze overgangssituaties, zoals Boompieper, 
Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Gekraagde roodstaart, Gladde slang en ongewervelden. Deze 
geleidelijke overgangen worden in de geïntegreerde ecologische gebiedsvisie gecreëerd via 
halfopen zones en via heides met verspreide boomopslag. Waar deze geleidelijke 
overgangen tussen open en gesloten sfeer niet voorzien zijn in de visie, worden ze gecreëerd 
met behulp van gerafelde bosranden. Belangrijk voor Nachtzwaluw is dat deze bosranden 
geen gesloten mantelzoomvegetaties zijn (persoonlijke mededeling Jan Gabriëls), maar 
geleidelijke overgangen van open vegetatie naar gesloten bos via een gradueel ijlere 
boomlaag. Lokaal kunnen wel mantelzoomvegetaties gecreëerd worden, waar verschillende 
andere soorten, voornamelijk ongewervelden, van kunnen profiteren.  

Het beheer van de halfopen zones en de heides met gemiddelde overschermingsgraad van 
30% werd reeds uitgebreid besproken. 

De ontwikkeling van rafelige bosranden zal zowel in de heide- als in de bosbestanden 
plaatsvinden, door vleksgewijs en selectief te kappen in de overgangszone tussen bos en 
open vegetatie. 

In bestand 1e van de Sonnisheide wordt in het oosten van het bestand een geleidelijke 
overgang gecreëerd door middel van een sterke dunning. Aan de oostrand van het bestand is 
de intensiteit van de dunning zeer sterk (naar overschermingsgraad van ongeveer 20%), 
meer naar het westen toe neemt de dunningsintensiteit af. Deze graduele overgang wordt 
gecreëerd over een breedte van gemiddeld 50 m.  
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4.2.11    Specifieke maatregelen in de bosgebieden ter bescherming 
van fauna en flora 

4.2.11.1     Flora 

Veel specifieke maatregelen ter bescherming van flora gebeuren in de open vegetaties (zie 
verder). De bespreking van deze maatregelen zal dan ook gebeuren bij het hoofdstuk 
natuurbeheer.  

Grote wolfsklauw is een soort die opgenomen is in de Rode lijst voor hogere planten als een 
bedreigde soort (Van Landuyt et al., 2006). Tot het begin van de jaren 2000 kwam deze 
soort voor op de grens van de bestanden 4c en 4d van de Landschapseenheid Masy. Ze 
kwam er lokaal abundant voor en groeide in tapijten (pers. mededeling A. Geuens). Grote 
wolfsklauw is een vochtminnende pionierssoort, die houdt van een kil klimaat 
(flora.instnat.be). Vermoedelijk is ze uit het bos van Masy verdwenen door verdroging, 
verdonkering en een opstapeling van strooisel en bladval. Verdroging is inderdaad een 
knelpunt op het schietveld (zie hydrografie). Bovendien is de lichtinval op de groeiplaats 
sterk verminderd doordat bestand 4d de laatste decennia sterk dichtgegroeid is omwille van 
het ontbreken van beheer (pers. mededeling A. Geuens). De beukendreef in bestand 4c die 
ingeplant is op een talud zorgt voor de beschutting die Grote wolfsklauw nodig heeft en 
wordt behouden. Om Grote wolfsklauw terug een kans te geven op het schietveld wordt het 
noordoostelijke gedeelte van bestand 4d opnieuw ijl gezet en wordt er op en rond het talud 
geplagd, zodat er opnieuw ruimte voor Grote wolfsklauw gecreëerd wordt. Indien de 
resultaten van deze ingrepen gunstig zijn, worden deze beheermaatregelen gefaseerd 
herhaald. Indien na 5 jaar blijkt dat Grote wolfsklauw niet terugkeert, worden deze 
maatregelen stopgezet.  

Met het vooropgestelde bosbeheer wordt gestreefd naar gesloten, stabiele, ongelijkjarige, 
gemengde bossen die gedomineerd worden door inheemse boomsoorten. Deze 
omstandigheden, samen met natuurlijke rijping  zouden moeten leiden tot een uitbreiding 
van de reeds aanwezige typische oud bosplanten (o.a. Wilde kamperfoelie, Gewone 
salomonszegel en Hulst).  

4.2.11.2     Fauna 

Ook hier geldt dat veel specifieke maatregelen ter bescherming van fauna in de open sfeer 
gebeuren (cfr hoofdstuk patroonbeheer).  

De beheermaatregelen die getroffen worden ten voordele van Gladde slang en Nachtzwaluw 
zijn ook gunstig voor tal van andere soorten. Gladde slang en Nachtzwaluw zijn 
paraplusoorten voor structuurrijke zeer gevarieerde heide-ecosystemen met ruimte voor bos 
en boomopslag, waardoor ondermeer Groentje, Boomleeuwerik, Gekraagde roodstaart, 
bosmieren, zwammen en ongewervelden mee van het effect van deze beheermaatregelen 
kunnen genieten. Belangrijke beheermaatregelen zijn het vergroten van de randlengte en –
breedte tussen bos en de heide, het creëren van zandige kale plakken in de hei en het 
behouden van enkele opgaande bomen in de heidevelden. In de bossen is de aanwezigheid 
van brandgangen en open plekken van belang (Baert, 2007). Ook de creatie van halfopen 
zones, ijle bossen en heides met verspreide bomen is voordelig voor deze soorten. Het 
beheer van deze zones werd besproken in 4.1.4 en 4.1.9.  

Aan de randen van het bos kunnen takkenhopen gelegd worden afkomstig van 
beheerwerken. Deze takkenhopen zijn gunstig voor ondermeer reptielen en muizen. Maar 
ook Nachtzwaluw kan hier een nestplaats vinden, vooral wanneer de afbraak van deze 
takkenhopen reeds is ingezet (persoonlijke mededeling Jan Gabriëls).  



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren 153

 

Het streven naar structuurrijke bosbestanden is gunstig voor de typische bosvogels (onder 
andere Matkop, Zwarte specht, Wespendief, Fluiter en Middelste bonte specht). Er wordt 
gestreefd naar een verhoogd aandeel dood hout en een groter aantal oude en zware bomen, 
wat nestgelegenheid biedt voor ondermeer spechten en Gekraagde roodstaart. Ook voor 
kevers (ondermeer doodhoutkevers) en zwammen wordt een gunstige uitgangssituatie 
gecreëerd.  

Indien, na onderzoek, blijkt dat het bos van Masy belangrijk is voor vleermuizen kunnen de 
oude restanten van de gebouwen van het kasteeldomein ingericht worden ten behoeve van 
vleermuizen. De relicten van de vroegere serres kunnen eventueel als basis dienen voor het 
inrichten van winterverblijven voor vleermuizen.  

4.2.12    Dood hout en oude bomen 
Nu reeds komen in de boscomplexen (in het bijzonder in Masy) reeds belangrijke 
hoeveelheden dood hout voor, ten gevolge van het ontbreken of zeer extensief karakter van 
het bosbeheer. Ook zijn er al opvallend veel monumentale bomen aanwezig (gezien de 
recente ontstaansgeschiedenis van het bos), vooral in dreef- en historische parkstructuren. 
Deze gunstige uitgangssituatie wordt uiteraard zo goed mogelijk behouden en verder 
ontwikkeld.  

Voor een groot deel van de bestanden wordt op (middel-)lange termijn gestreefd naar 
nulbeheer. Dit zal het aandeel dood hout en de hoeveelheid oude en zware bomen nog 
verder spontaan laten toenemen tot waarden en dichtheden voor natuurlijke bossen. 

Ondertussen worden de reeds aanwezige monumentale bomen (zelfs Amerikaanse eiken en 
Tamme kastanjes) zoveel mogelijk behouden zodat zij nu reeds een belangrijke ecologische 
functie kunnen vervullen en op termijn ook een belangrijke bron zijn van zwaar dood hout.  

 

. 
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4.3 Regulier beheer van open vegetaties  
In deze paragraaf komen de beheermaatregelen aan bod voor terreindelen in de ‘open sfeer’. 
Gezien de aard van het terrein gaat het hier in hoofdzaak om maatregelen in de ‘heidesfeer’, 
waarbinnen verschillende vegetatietypen onderscheiden kunnen worden. Naast droge en 
vochtige heide maken ook de stuifzandbiotopen, heischrale graslanden, vennen en 
(hoog)veenvegetaties onderdeel uit van het hier beschreven beheer. Het beheer van de 
huidige landbouwconcessies valt niet onder het protocolakkoord en wordt kort besproken bij 
het uitwendig beheer.  

Gezien de grote omvang van het open terrein wordt een gedifferentieerde aanpak gevolgd, 
in functie van de benodigde graad van detail: 

o Een grootschalige, weinig gedetailleerde uitwerking voor het gebied als geheel 
waarbij maatregelen worden beschreven die algemeen toepasbaar zijn en kunnen 
instaan voor het behoud van het open, halfnatuurlijke heidelandschap. Hierbij 
worden patronen in landschap en vegetatie bepaald door het begeleiden of 
stimuleren van natuurlijke processen - zowel abiotische (windverstuiving, 
natuurlijke hydrologie) als biotische (begrazing, spontane successie) - aangevuld 
met regelmatige actieve beheeringrepen (brandbeheer, plaggen, chopperen, …) 
i.f.v. herstel en behoud van specifieke natuurtypen: droge en natte heide (met 
heischrale elementen), stuifduinen, … 

o Een meer gedetailleerde uitwerking voor de meest waardevolle deelzones, m.n. 
de Sonnisheide en de brongebieden van Laambeek, Abeek en Mangelbeek. De 
detailuitwerking gebeurt voornamelijk in functie van het voeren van een 
patroonbeheer, waarbij grotendeels vastligt in welke zones naar welke 
natuurtypen wordt gestreefd, en waarbij specifieke waardevolle deelzones een 
zekere continuïteit in beheer vergen.  Het gaat veelal om goed gelokaliseerde 
zones waar men streeft naar zeer kritische natuurtypen zoals hoogveenvegetaties, 
heischrale graslanden en soortenrijke natte heide (eventueel met 
hoogveenelementen). 

4.3.1 Heideherstel en -beheer 
Voor een gunstig behoud zijn heidevegetaties en andere vroeg successieve vegetatietypen 
onderhevig aan regelmatig beheer. Wanneer geen beheer wordt toegepast, evolueren ze 
spontaan naar bos (Eiken-berkenbos of Elzen-berkenbroek in resp. drogere en nattere 
omstandigheden). Onder natuurlijke omstandigheden verloopt deze successie doorgaans 
redelijk traag zodat de ‘omlooptijd’ van het benodigde beheer behoorlijk lang kan zijn. Het 
verloop en de snelheid van de successie zijn sterk afhankelijk van de aanwezige 
bodemeigenschappen (productiviteit) en de aanwezige dynamiek. Zandverstuivingen, 
betreding, peilschommelingen (inundatie) of andere verstoringen zorgen voor een zekere 
dynamiek die de successie sterk kan vertragen. Wanneer onvoldoende natuurlijke dynamiek 
aanwezig is, kan een regelmatig beheer voor de nodige dynamiek zorgen.  

De atmosferische depositie van verzurende en vermestende componenten zorgt echter voor 
een opstapeling van nutriënten waardoor de voedselrijkdom groter wordt dan de maximale 
kritische last die het laagproductieve heide-ecosysteem kan verdragen. Door de snellere 
opstapeling van organisch materiaal treedt vergrassing en verruiging op en is frequenter 
beheer nodig. Bij het uitblijven van beheer treedt verbossing op. 

Een regulier heidebeheer bestaat in hoofdzaak uit het terugschroeven van de 
vegetatiesuccessie en het verwijderen van organisch materiaal en nutriënten. De 
belangrijkste beheermaatregelen die hiervoor kunnen instaan zijn: kappen van boomopslag, 
plaggen, chopperen, maaien, begrazen, branden, enz. Verder in deze paragraaf wordt de 
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toepassing van deze beheeringrepen op het schietveld verder besproken. Begrazing wordt 
besproken in 4.2.6. 

Wat het heidebeheer betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen (1) herstelbeheer van 
de actuele heidehabitats (herstel van de kwaliteit), (2) onderhoudsbeheer (behoud van de 
kwaliteit) en (3) de ontwikkeling van bijkomend habitat (uitbreiding: kwantiteit). In deze 
paragraaf komen vnl. het herstel- en onderhoudsbeheer aan bod. Uitbreiding van heide 
gebeurt vnl. via ontbossing zoals besproken in 4.1.2. Tijdens de planperiode van dit 
beheerplan ligt de nadruk logischerwijze op het herstelbeheer en de uitbreiding van 
heidehabitats (conform de visiekaart.). Daarbij wordt aangegeven waar en hoeveel 
uitbreiding zal gebeuren (zie 4.1.2) en hoeveel herstelbeheer nodig om tot een goede staat 
van instandhouding van de heidehabitats te komen (deze paragraaf). Het onderhoudsbeheer 
betreft ‘horizontale’ beheermaatregelen die overal en in meer of mindere mate ingezet 
kunnen worden om een herstelde of gunstige uitgangsituatie in stand te houden. 

Bij het uitvoeren van de herstel en inrichtingsmaatregelen is (lokaal) de koppeling met het 
hydrologisch herstel van belang (o.a. omgeving Groot gazemeer, brongebied Mangelbeek, 
…). In het optimale geval worden eventuele locatiespecifieke hydrologische 
herstelmaatregelen (verondiepen van grachten) uitgevoerd tegelijk of direct na 
inrichtingswerken i.f.v. heideherstel. Op die manier kan nog droog gewerkt worden en is het 
terrein nog berijdbaar. 

� Herstelbeheer (kwaliteit) 

Onderstaande tabel geeft per landschapseenheid aan – op basis van de actuele oppervlakte 
en het aandeel gedegradeerde heide (alle heidehabitats gezamenlijk beschouwd) - welke 
inspanningen nodig zijn over welke periode om te komen tot een goede staat van 
instandhouding van de heidehabitats in het betreffende deelgebied. Daarbij wordt uitgegaan 
van de benodigde te herstellen oppervlakte om de gedegradeerde oppervlakte te reduceren 
tot 0 – (max.) 30 % (d.i. conform de LSVI criteria voor vergrassing aangezien de voorlopige 
beoordeling van de habitateenheden hierop gebaseerd is – zie ook verder). De tabel geeft 
aan hoeveel oppervlakte in totaal hersteld dient te worden (HTOT) en hoeveel oppervlakte 
men jaarlijks dient te herstellen indien herstel wordt beoogd over een periode van 20, 10 of 
5 jaar (H20, H10, H5). (H20, H10, H5 kunnen ook geïnterpreteerd worden als de te herstellen 
oppervlakte bij resp. jaarlijks, 2-jaarlijks en 4 jaarlijks interval gespreid over de 
planperiode).  

Deze richtcijfers zijn gebaseerd op de habitatkaart (Paelinckx et al. 2009). Zoals eerder 
vermeld geeft de habitatkaart een onderschatting van de oppervlakte in ongunstige staat (de 
beoordeling van de habitateenheden is in de meeste gevallen enkel gebaseerd op de mate 
van vergrassing en bovendien zijn niet alle eenheden beoordeeld; de niet beoordeelde 
eenheden worden hier onrechtstreeks als gunstig in rekening gebracht). De vermelde 
richtcijfers zijn dan ook als een minimum te beschouwen. Als uit de monitoring blijkt dat de 
gewenste doelen van kwaliteitsverbetering niet worden gehaald, dient men extra 
inspanningen te doen. 
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  Actuele opp heidehabitats Herstel gedegradeerde habitat [Kwaliteit] 

Opp Herstel (Kwaliteit) Landschaps-
eenheid 

Opp 
TOT 

Opp 
Heide 

Opp 
ongunstig 

Opp 
gunstig 

Doelopp 
goede 
LSVI 
70% 

Doelopp 
goede 
LSVI 
100% HTOT H20 H10 H5 

  ha ha ha % ha % Ha ha 
 

ha ha ha ha 

Sonnisheide 223 117 56 48 61 52 81 116 20-55   1 - 3   2 - 6  4 - 11 

Abeek 302 72 37 52 35 48 51 72 16-37  1 - 2  2 - 4  3 - 7  

Laambeek 139 42 8 18 34 82 30 42 0-8 0 - 0,5  0 - 1  0 - 2 

Mangelbeek 155 93 30 32 63 68 65 93  2-30 0,1 - 1,5 0,2 - 3 0,4 - 6 

Donderslagse 
Heide 1006 803 327 41 476 59 562 803 86-327   4 - 16  9 - 33   17 - 66 

Dovo 165 27 3 12 24 88 19 27 0-3 0 - 0,15 0 - 0,3 0 - 0,6 

                          
TOTAAL   1154  461  40  693 60  808  1154  

  
115 - 
460  6 - 23  12 - 

46  24 - 92 

Tabel 4.6: Overzicht van de oppervlakte en het aandeel heidehabitats (4010 + 2310+ 4030 + 7150 samengenomen) in 
gunstig en ongunstige staat van instandhouding voor de verschillende landschapseenheden (op basis van Paelinckx et al. 
2009). Per deelgebied wordt de te herstellen oppervlakte aangegeven om tot een goede staat van instandhouding te 
komen (totaal te herstellen + jaarlijks herstel over een periode van 20, 10 en 5 jaar). 

Tabel 4.6 gaat uit van uniforme doelstellingen m.b.t. de gewenste doeloppervlakte in goede 
staat en hanteert daarbij de ruime vork van 70 tot 100 % oppervlakte met een goede LSVI. 
Gelet op de gedeeltelijk verschillende doelstellingen inzake doelsoorten in de centrale open 
heide (Donderslagse heide) en de andere landschapseenheden (Sonnisheide, Mangelbeek, 
Dovo en Abeek) kan ook een onderscheidt gemaakt in de inspanningen om tot een goede 
SVI te komen (zie ook tabel 4.7):   

� In de landschapseenheden Sonnisheide, Mangelbeek, Dovo en Abeek wordt gestreefd 
naar een zeer hoge kwaliteit  van de heidehabitats: 85 – 100 % van de opp. met een 
goede SVI. 

� Voor de bestanden in de centrale open heidezone (Donderslagse heide) is het een 
belangrijke doelstelling dat kansen worden gecreëerd voor een aantal vogelsoorten 
van grote open ruimten (Grauwe kiekendief, Velduil). In functie van de 
habitatvereisten van deze soorten kan een iets grotere graad van vergrassing (ten 
opzichte van de optimale situatie) zelfs gunstig zijn. Voor deze bestanden volstaat 
een goede SVI in 70 tot 85% van de oppervlakte. In deze bestanden wordt wel sterk 
ingezet op de bestrijding van boomopslag i.f.v. het behoud van het uitgestrekte open 
landschap (verbossingsgraad < 5%).   
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 Opp Herstel (Kwaliteit) 

 

Doelopp 
gunstige 
LSVI MIN 

Doelopp 
gunstige LSVI 
MAX 

HTOT H20 H10 H5 

 % ha % ha ha ha ha ha 

Sonnisheide 85 99 100 116 38 - 55 2-3 4-6 8-12 

Abeek 85 61 100 72 27 - 37 1,5 - 2 3 - 4 6 - 8 

Laambeek 85 36 100 42 4 - 8 0,2 – 
0,5 0,4 - 1 0 - 2 

Mangelbeek 85 79 100 93 16 - 30 1 – 1,5 1,5 - 3 4 - 6 

Donderslagse 
Heide 70 562 85 683 86 - 207 5-11 10-22 20-44 

Dovo 85 23 100 27 1,5 - 3 0,15 - 3 0,3 - 0,6 0,6 - 1,2 

            
TOTAAL        173 - 340 12 - 17 24 - 41 44 - 82 

Tabel 4.7: Overzicht van de te herstellen oppervlakte vergraste heide om tot een goede staat van instandhouding te 
komen (totaal te herstellen + jaarlijks herstel over een periode van 20, 10 en 5 jaar). De cijfers in vet geven het 
vooropgestelde herstelscenario weer per deelgebied. 

 

Afhankelijk van de doelen in de verschillende deelzones kan uit bovenstaande tabel de 
jaarlijks te herstellen oppervlakte bepaald worden: 

� Het heideherstel in de Sonnisheide heeft een hoge prioriteit, voornamelijk in functie 
van het urgente habitatherstel voor het Gentiaanblauwtje. Voor dit deelgebied wordt 
dus bij voorkeur het versnelde herstelschema H5  gevolgd. 

� Voor de deelzones Laambeek Dovo en Mangelbeek wordt de voorkeur gegeven aan 
herstel op 10 jaar (H10).  

� Voor de Donderslagse heide ligt de nadruk op de het behoud van het open landschap 
en iets minder op de habitatkwaliteit en dus is geen versneld habitatherstel nodig. 
Voor deze grote zone wordt de voorkeur gegeven aan gradueel herstel over een 
periode van 20 jaar (H20). 

� Ook voor de Abeek wordt geopteerd voor herstel over een periode van 20 jaar, 
omdat door de geplande inrichtingswerken (ontbossing) in dit brongebied al snel heel 
wat oppervlakte aan heidehabitats zal bijkomen. 

Als de voorgestelde scenario’s voor de verschillende deelgebieden worden gevolgd, betekent 
dit een afname van de inspanningen voor herstelbeheer in de tijd (totalen voor het hele 
schietveld: 

2011 - 2015: 17 – 30 ha/jaar 
2016 – 2020: 9 – 18 ha/jaar 
2021 – 2010: 6 - 13 ha/jaar 

Herstelbeheer betreft op het schietveld in hoofdzaak herstel van (sterk) vergraste heide 
(Pijpenstrootje of Bochtige smele). Herstel vanuit dergelijke uitgangssituaties kan gebeuren 
door (1) plaggen, (2) chopperen of (3) stootbegrazing (al dan niet voorafgegaan door 
brandbeheer). 
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Bij de keuze van de in te zetten maatregel wordt uitgegaan van enerzijds de staat van het 
terrein en anderzijds het doel dat men voor ogen heeft. 

De staat van het terrein bepaalt of er machinaal geplagd of gechopperd kan worden. In een 
te sterk geaccidenteerd terrein kiest men beter voor een stootbegrazing. In zeer natte 
omstandigheden wordt begrazing beter vermeden. 

De keuze voor de meest geschikte maatregel wordt ook bepaald door het doel dat men voor 
ogen heeft.  

� Beoogt men een traag groeiende heide (langere ontwikkelingstijd) met een 
pioniersvegetatie die langzaam ontwikkelt en met een zeker aandeel open plekken 
(open zand) dan is plaggen de beste optie. 

� Beoogt men een snel vegetatieherstel met een directe uitbreiding van bepaalde 
doelsoorten (bv. Liggende vleugeltjesbloem, Klokjesgentiaan i.f.v. 
Gentiaanblauwtjes), dan is chopperen wellicht de beste optie. Doordat – in vgl. met 
plaggen - minder organisch materiaal wordt weggenomen en er ook een grotere 
zaadvoorraad achter blijft, treedt een snellere ontwikkeling op met vaak directe 
kieming van specifieke doelsoorten. Met deze maatregel werden (m.n. in de 
Sonnisheide) al goede resultaten bekomen. Doordat nog behoorlijk wat organisch 
materiaal achterblijft is de kans op (her)vergrassing echter reëel. Dit kan eventueel 
opgevangen worden door een vervolgbeheer met begrazing. 

� Wordt een rijkere heide met een groter aandeel kruiden beoogd – wat van belang 
kan zijn voor de fauna - dan is stootbegrazing de beste oplossing.  

� Indien stuifzand wordt beoogd dan is plaggen de enige mogelijkheid. 

Daarnaast wordt de keuze ook bepaald door de kostprijs. Plaggen is duurder dan chopperen 
omdat het meer beheerresten oplevert; begrazing is de meest budgetvriendelijke maatregel.  

 

  Staat van het terrein 

  Sterk 
geaccidenteerd 
terrein 

Niet 
geaccidenteerd 
terrein 

(Zeer) nat 

stuifzand / plaggen / 

Traag groeiende heide 
met open plekken¨en 
pioniersfase 

/ plaggen plaggen 

Snelle ontwikkeling en 
herstel doelsoorten 

Stootbegrazing chopperen (chopperen) 

D
o

el
 

Rijkere heide met groter 
aandeel kruiden (geen 
pioniersvegetatie) 

Stootbegrazing stootbegrazing / 

 

Kaart 4.1 geeft een overzicht van de gedegradeerde natte en droge heidevegetaties op het 
schietveld (op basis van de habitatkaart - Paelinckx et al. 2009). Deze veelal sterk vergraste 
zones (Pijpenstrootje of Bochtige smele) duiden de belangrijkste zoekzones aan voor 
herstelmaatregelen in de huidige open terreindelen. Uit tabel 2.27 blijkt dat vooral de natte 
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heide sterk gedegradeerd is. Bij de keuze van de herstellocaties wordt dus in eerste instantie 
de voorkeur gegeven aan herstel van natte heide, hoewel ook gradiënten naar het 
drogere milieu niet uit het oog verloren mogen worden. 

Plaggen en chopperen gebeuren best niet te grootschalig om negatieve effecten op de fauna 
te vermijden. De grootte van de plag- en chopperplekken is gemiddeld enkele ha en dient te 
variëren tussen 0,1 en 10 ha. Bij plag/chopperplekken groter dan 5 ha kan eventueel in een 
visgraatpatroon gewerkt worden om barrièrewerking te verminderen. Omwille van praktische 
mogelijkheden (beperkte tijdspanne waarbinnen maatregelen kunnen worden uitgevoerd) 
kunnen de jaarlijkse plag- en chopperwerken eventueel geconcentreerd worden in een 
beperkt aantal werkzones. 

Herstelde locaties dienen gemiddeld genomen om de 20-25 jaar opnieuw behandeld te 
worden. Bij een hoge atmosferische depositie kan echter een kortere cyclus van 12-15 jaar 
nodig zijn. De locaties kunnen ook langer in gunstige staat blijven indien er regelmatig 
extensief begraasd wordt.  

� Uitbreiding (kwantiteit) 

Uitbreiding van heidehabitats gebeurt hoofdzakelijk door ontbossing. Voor concrete cijfers 
i.v.m. de oppervlakte-uitbreiding wordt verwezen naar 4.1.2. 

� Onderhoudsbeheer 

Het onderhoudsbeheer betreft beheermaatregelen die over het ganse terrein in meer of 
mindere mate ingezet kunnen worden om een herstelde of gunstige uitgangsituatie in stand 
te houden. Het gaat vooral om maatregelen die vergrassing tegengaan, boomopslag binnen 
de perken houden en voor de nodige structuurvariatie kunnen zorgen: maaien, extensieve 
begrazing, kappen van boomopslag, plaggen en chopperen. 

Dit onderhoudsbeheer gebeurt bij voorkeur gefaseerd in ruimte en tijd zodat een 
structuurrijke mozaïek met verschillende successiestadia wordt bekomen. Het 
gedifferentieerd inzetten van de verschillende beheertechnieken kan bijdragen tot de 
ontwikkeling van een gevarieerd heidelandschap.  

De mate waarin herstelbeheer moet toegepast worden hangt af van de ontwikkeling en de 
snelheid in successie van de vegetaties. Daarbij wordt voor de verschillende beheereenheden 
idealiter gestreefd naar volgende verdeling in successiestadia: 20% oude heide, 30 % jonge 
heide in opbouwfase, 20% grassen, 20% pioniersvegetatie en 10% kale bodem.  

Om deze verschillende successiefasen te behouden is een regelmatig beheer nodig. Dit kan 
door een frequent extensief beheer (bv. jaarlijkse extensieve begrazing) gecombineerd met 
lokale intensieve ingrepen met een veel langere omlooptijd (bv. plaggen, chopperen).  

4.3.1.1 Aanvullende beheermaatregelen bij omvorming en ontbossing i.f.v. 
heideherstel 

In functie van een duurzaam behoud van de op het militair domein aanwezige waardevolle 
flora- en faunagemeenschappen van heide-, heischrale en stuifzandbiotopen evenals van 
geleidelijk overgangssituaties naar bos, is een uitbreiding van deze biotopen wenselijk op 
potentievolle plaatsen. Uitbreiding van open heidebiotopen kan gebeuren door ontbossing 
van verboste of beboste terreindelen met een - relatief recent - heideverleden. Naast herstel 
van open heide worden enkele deelzones omgevormd naar halfopen heide met 
verbossingsgraad van ca. 30%; enkele deelzones worden omgevormd naar halfopen 
bos/heide. De eigenlijke kappingen zijn reeds besproken in hoofdstuk 4.1. Hieronder 
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bespreken we de aanvullende inrichtings- en beheermaatregelen die noodzakelijk zijn om 
hier goed ontwikkelde heidevegetaties te bekomen. 

4.3.1.1.1 Beheermaatregelen onmiddellijk na de kapping 

Afhankelijk van uitgangssituatie en de aanwezige ondergroei zijn na het kappen van de 
bomen aanvullende maatregelen nodig om heideherstel te realiseren: 

o In geval van een sterk verruigde of vergraste ondergroei (bv. gedomineerd 
door Pijpenstrootje of Bochtige smele) is het aangewezen om na het vellen 
van de bomen een stootbegrazing in te stellen om de grazige vegetatie terug 
te dringen. Indien dit niet volstaat en op plaatsen met hoge potenties wordt 
dit best aangevuld met lokaal plaggen. De omvorming gebeurt dan door een 
combinatie van plaggen en stootbegrazing.  

o Indien weinig of geen ondergroei aanwezig is, volstaat het afschrapen van de 
strooisellaag.  

o In de specifieke zones waar open stuivend zand wordt beoogd, en op 
plaatsen waar achteraf maaibeheer zal worden ingezet (zie verder) is ook 
ontstronken aangewezen. Elders kunnen stronken behouden blijven en een 
extra biotoop vormen voor o.a. wespen, bijen, korstmossen en 
paddenstoelen die op dood hout groeien.  

o Een aantal (dikke) oude bomen (bv. oudere Grove dennen of inheemse 
loofbomen) wordt best gespaard en kunnen als waardevolle 
structuurelementen behouden blijven. 

4.3.1.1.2 Vervolgbeheer  

Tot 5 jaar na de omvorming tot open heide, heide met boomopslag of halfopen vegetaties of 
open beekvallei, wordt de vegetatieontwikkeling in de omgevormde zones nauwgezet 
opgevolgd. Indien nodig (als het gewenste heideherstel niet of moeizaam optreedt) wordt 
een gepast vervolgbeheer voorzien onder de vorm van plaggen, chopperen, kappen, maaien 
of intensieve begrazing (stootbegrazing). Na deze periode en bij een gunstige ontwikkeling, 
kunnen de omgevormde zones mee opgenomen worden in het reguliere heidebeheer dat 
verspreid over het ganse heideterrein wordt toegepast met het oog op een gunstig behoud 
van de heidebiotopen en halfopen zones. Voor de zones met boomopslag wordt 8- jaarlijks 
de boomopslag teruggezet tot de gewenste overschermingsgraad. 

4.3.1.2 Verwijderen van boomopslag  

Kappen van boomopslag kan in alle open en halfopen terreindelen toegepast worden. Zonder 
beheer zullen de heidebiotopen spontaan verbossen. Om dit tegen te gaan dient opslag 
regelmatig gekapt te worden. In veruit de meeste gevallen gaat het om opslag van berk 
en/of (Grove) den. Vaak volgen andere beheermaatregelen (plaggen, chopperen, maaien) op 
het kappen van boomopslag. Plaatselijke boomopslag in heide- en stuifzandbiotopen kan 
evenwel in belangrijke mate bijdragen tot de voor fauna noodzakelijke structuurvariatie. 
Lokaal kan boomopslag behouden worden, afhankelijk van de beheerdoelstellingen en de 
locatie op het terrein. Het kappen van boomopslag maakt deel uit van een dynamisch 
heidebeheer waarbij kleinschalig en gefaseerd wordt gewerkt, zodanig dat steeds 
verschillende stadia van boomopslag aanwezig zijn. Op de visiekaart van het schietveld 
wordt een zonering voorzien met verschillende verbossingsgraden (zie kaart 45 in bijlage 1). 
De zone waarin gekapt wordt, bepaalt de mate waarin boomopslag dient te worden 
teruggedrongen. 

o In functie van de operationele doelstellingen van het schietveld wordt elke 
vorm van boomopslag bestreden in centrale Verboden zone.  
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o In de open heidegedeelten van het schietveld – buiten de Verboden zone - 
wordt gestreefd naar een maximale verbossingsgraad van 5% (cfr. LSVI 
criteria voor gunstige staat van instandhouding). In functie van 
faunavereisten kan plaatselijk boomopslag worden behouden tot maximaal 
ca. 30%.   

o In de zuidelijke en oostelijke randzones van het schietterrein wordt gestreefd 
naar een gemiddelde overschermingsgraad van gemiddeld 30%  

o In de oostelijke randzone ter hoogte van de Monnikswijer en in de 
overgangszone naar het bosgebied van Masy wordt gestreefd naar een 
gemiddelde overschermingsgraad van 30 en 70 %, gemiddeld 50%  

o In de open zones wordt om de 3-5 jaar gekapt, in de halfopen zones om de 8 
jaar. 

 
Bij deze kappingen wordt er steeds op toegezien dat de beperkte inkijk in het gebied 
behouden blijft en ook de schermfunctie tegen druk- en geluidsgolven vanuit het 
ontploffingsterrein van DOVO naar de omwonenden gegarandeerd blijft. 

4.3.1.3 Plaggen en chopperen 

Plaggen bestaat uit het weghalen van de bovenste, humeuze laag van de bodem. Vegetatie, 
strooisellaag en humuslaag worden verwijderd. Doel van plaggen is het afvoeren van 
biomassa en nutriënten en het herstellen van pionierssituaties. Het zorgt voor een maximale 
afvoer van nutriënten: alle voedingsstoffen die zich in de loop van de jaren in het systeem 
hebben verzameld, worden afgevoerd. Door het plaggen wordt de successie drastisch 
teruggeschroefd en wordt een gunstige uitgangspositie gecreëerd voor de kieming van 
heide- en andere pionierssoorten uit de aanwezige zaadbank. Plaggen is de meest 
aangewezen maatregel voor het herstel van sterk gedegradeerde (vergraste of verruigde) 
heide, stuifduinbiotopen en andere schrale vegetaties.  

Het is van belang dat de bovenliggende humuslagen integraal verwijderd worden, tot op of 
net boven de minerale bodem. Bij machinaal plaggen dient bijzondere aandacht geschonken 
te worden aan het vrijwaren van het microreliëf van het terrein. Met behulp van een 
kantelbak kunnen oneffenheden in het terrein beter gevolgd worden. Gezien het drastische 
karakter van de ingreep is plaggen veelal nadelig voor de aanwezige faunasoorten. Begin juli 
lijkt de beste periode om te plaggen, gevolgd door eind augustus - begin september. De 
frequentie van deze maatregel bedraagt in de meeste gevallen meer dan 20 jaar. In regel 
wordt binnen de planperiode op eenzelfde plek dus maar één keer geplagd.  

Chopperen is een relatief nieuwe methode waarbij de vegetatie en het bovenste deel van de 
strooisellaag machinaal wordt verwijderd door het diep wegmaaien van de vegetatie. Het is 
in feite een vorm van diep maaien of ondiep plaggen.  

Voordeel van chopperen is dat het minder beheerresten oplevert (en dus goedkoper is) dan 
plaggen en het eveneens vaak goede kiemingsomstandigheden creëert. In veel gevallen is 
het resultaat vergelijkbaar met plaggen. Toch geniet plaggen in de meeste gevallen de 
voorkeur op chopperen. Door chopperen worden minder nutriënten uit het systeem 
verwijderd waardoor de resultaten minder duurzaam zijn als bij plaggen; er bestaat een 
grotere kans op snelle hervergrassing. Dit kan eventueel vermeden worden indien het 
chopperen gevolgd wordt door (stoot)begrazing. Chopperen is niet geschikt voor herstel van 
open stuifzand. 

Plaggen en chopperen wordt in eerste instantie ingezet voor herstel van de meest 
gedegradeerde en vergraste terreindelen (vergrassing met Pijpenstrootje of Bochtige smele), 
en concentreert zich vooral in de open heideterreinen. Een aanzienlijk deel van het in 4.3.1 
vooropgestelde jaarlijkse herstelbeheer van vergraste heide zal gebeuren door plaggen en/of 
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chopperen. Dit moet toelaten het aandeel droge en vooral vochtige heide dat in een goede 
staat van instandhouding verkeert, gradueel te doen toenemen. Kaart 4.1 geeft een 
overzicht van de gedegradeerde/vergraste heidevegetaties (zowel droge als natte heide) op 
het terrein op basis van de habitatkartering (Paelinckx et al., 2009) en geeft de belangrijkste 
zoekzones weer voor de jaarlijkse plagwerken in de huidige open terreindelen. Bij selectie 
van de te plaggen zones wordt rekening gehouden met volgende elementen: 

o Gezien het grote aandeel gedegradeerde natte heide wordt de voorkeur 
gegeven aan het herstel van vergraste vochtige of natte heide. Kaart 4.1 
maakt een onderscheid tussen vergraste droge en natte heidevegetaties.  

o In functie van habitatherstel voor het Gentiaanblauwtje wordt gedurende de 
eerste 5 jaar van het beheerplan een groot deel (minstens 50%) van de te 
plaggen oppervlakte uitgevoerd in de zone van de Sonnisheide (zie verder). 

In de Verboden zone mag het eventuele herstelbeheer aan de natte heide de goede en snelle 
bereikbaarheid voor brandweervoertuigen over de gehele zone niet in het gedrang brengen. 

 
Kaart 4.1: Overzicht van gedegradeerde natte en droge heidevegetaties op het schietveld (op basis van de habitatkaart 

- Paelinckx et al. 2009). Deze veelal sterk vergraste zones (Pijpenstrootje of Bochtige smele) duiden de belangrijkste 
zoekzones aan voor de jaarlijkse plagwerken in de huidige open terreindelen. 

Daarnaast wordt plaggen ook ingezet na ontbossing in functie van heideherstel en bij de 
omvorming van bos naar halfopen zones met heide. 

4.3.1.4 Maaibeheer 

Maaibeheer is voornamelijk gericht op het verwijderen van de bovengrondse biomassa (en 
nutriënten) met het oog op de verjonging van de heide en/of het tegengaan van vergrassing. 
Uiterst belangrijk is dat het maaisel steeds wordt afgevoerd. In vergelijking met plaggen 
geeft maaien een veel geringere afvoer van nutriënten en draagt deze maatregel slechts in 
beperkte mate bij aan de noodzakelijke afvoer van voedingsstoffen. Omwille van de beperkte 
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afvoer is maaien in de meeste gevallen niet efficiënt voor herstel vanuit (zeer) sterk 
vergraste uitgangssituaties. Het is echter wel geschikt als onderhoudsbeheer van reeds  goed 
ontwikkelde heidevegetaties, om de effecten van vermesting tegen te gaan en de vorming 
van een strooisellaag te vertragen.  

Maaien leidt gemakkelijk tot een te eenvormige structuur. Wanneer het over grote 
oppervlaktes (> 5-10 ha) gebeurt, gaat deze beheeractiviteit vaak ten koste van de variatie 
in vegetatiestructuur en microklimaat. Grootschalig maaien is ook nadelig voor de aanwezige 
fauna. Bij voorkeur wordt eerder kleinschalig (plekken van 0,1-5(10) ha) en gefaseerd 
gemaaid om deze nadelen te omzeilen.  

Het maaien kan gebeuren met bosmaaier, maaibalk of landbouwmachines, afhankelijk van 
de aanwezige vegetatie, de terreingesteldheid en de te maaien oppervlakte. Machinaal 
maaien stelt eisen aan het terrein en de vegetatie. Op een geaccidenteerd terrein (bv. 
netwerk van greppels) is het gebruik van machines haast onmogelijk. Ook heel natte plekken 
zijn minder geschikt voor het gebruik van machines. Om bodemverdichting in vochtige tot 
natte omstandigheden te vermijden, dient met aangepast materiaal gewerkt te worden. 
Afhankelijk van de drassigheid van het terrein gebeurt het maaien met bosmaaiers, 
maaibalken of lichte tractoren met lage drukbanden.  

Maaien van droge heide is voornamelijk gericht op de verjonging van Struikhei. De 
maaifrequentie is afhankelijk van de productiviteit van de dwergstruiken en varieert 
naargelang de bodemeigenschappen. Meestal wordt een maaifrequentie van 8 tot 10 jaar 
vooropgesteld. In functie van het tegengaan van vergrassing kan een hogere frequentie 
nodig zijn. Te frequent maaien (bv. jaarlijks tot 4- jaarlijks) verhindert echter de uitbreiding 
van dwergstuiken en leidt tot begroeiingen die meer aansluiten bij heischrale graslanden. 
Voor het bekomen van een eenvormige maar bloemrijke heide (bloei heidestruiken) is een 
maaifrequentie van 6-8 jaar aangewezen.  

Aangezien de regeneratie vegetatief gebeurt, speelt de leeftijd of fase waarin de struikhei 
zich bevindt ook een rol. Een jonge tot volwassen heidevegetatie (niet ouder dan 10-12 jaar) 
leent zich het best om te maaien met het oog op verjonging van de heide. Bij oudere heide 
komt de regeneratie traag op gang. Maaien van te oude struikheidevegetaties (> 12 jaar) 
dient te worden vermeden (zeker op plaatsen waar reeds grassen tussen de heide aanwezig 
zijn), aangezien oude heide niet of minder snel regenereert. Hoewel maaien vooral in droge 
heide wordt toegepast kan het ook in vochtige heidevegetaties zinvol zijn als oudere 
dopheidestruiken plat vallen en zo andere planten overschaduwen.  

Het tijdstip van maaien is erg belangrijk en varieert naargelang de specifieke doelstelling: 

o Voor de verjonging van Struikhei en Gewone dophei wordt het best vroeg in 
het voorjaar gemaaid; de hergroei kan dan hetzelfde jaar starten.  

o Om vergrassing met Pijpenstrootje of Bochtige smele tegen te gaan is het 
beter om later in het seizoen te maaien. In het ideale geval wordt net voor 
de zaadzetting van deze grassen gemaaid, zodat geen nieuw zaad op de 
bodem terecht komt en de bovengrondse afvoer van biomassa en 
reservestoffen maximaal is. De optimale periode voor het maaien van 
Pijpenstrootje is eind juli - augustus. Voor het terugdringen van Bochtige 
smele wordt best al in juni - begin juli gemaaid.  

Gedurende de beheerplanperiode wordt jaarlijks ongeveer 20 ha heide gemaaid als 
onderhoudsbeheer. Maaien wordt verspreid over het terrein ingezet in verschillende vlekken 
van 0,1 – 5 (10) ha groot, waarbij grootschalige maaiwerken in grote aangesloten blokken 
(> 5-10 ha) zo veel mogelijk worden vermeden. Zeer kleinschalig maaien (<0,5 ha) met 
bosmaaiers kan enkel van toepassing zijn in enkele zeer waardevolle zones met specifieke 
flora of fauna-elementen (bv. Gentiaanblauwtje, Beenbreek, …). 
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Wanneer maaien wordt ingezet als herstelmaatregel in vergraste heides, is het noodzakelijk 
om het groeiseizoen dat volgt op de maaibeurt, zoals bij de andere herstelingrepen, ook een 
stootbegrazing in te zetten om een sterke regeneratie en kieming van de grassen te 
onderdrukken, en aldus de concurrentieverhoudingen bij te sturen in functie van heide. 

4.3.2 Herstel en beheer van heischraal grasland (ca. 30 ha) 
Op de meeste plaatsen komen heischrale vegetaties in complex voor met droge of vochtige 
heide en kan het algemene reguliere heidebeheer volstaan voor de instandhouding van de 
heischrale elementen binnen de heide. Op enkele plaatsen in de Sonnisheide (bestanden 2c 
en 4a) zijn grotere eenheden met een waardevolle heischrale vegetatie aanwezig. Indien de 
extensieve begrazing onvoldoende blijkt voor de instandhouding van deze vegetaties, kan 
een jaarlijks actief onderhoudsbeheer onder de vorm van maaien en afvoeren instaan. 
Jaarlijks éénmaal maaien volstaat dan, bij voorkeur in de nazomer (na 15 september). Voor 
de ontwikkeling van actueel slecht ontwikkelde heischrale graslanden is eveneens een 
jaarlijkse maaibeurt aangewezen. 

De aanwezige landbouwpercelen komen in aanmerking om – na stopzetting van de 
landbouwconcessies – deels omgevormd te worden naar (hei)schraal grasland. 

Bestand 1d (Laambeek) wordt jaarlijks twee maal (gefaseerd) gemaaid in functie van de 
ontwikkeling van een complex van heischraal grasland en heide.  

Het bestand 7b van Landschapseenheid Abeek is reeds enkele jaren uit landbouwbeheer 
genomen en zal via gericht pleksgewijs maai- en kapbeheer ontwikkeld worden tot een 
structuurrijk geheel waarbij korte schrale graslanden voorkomen in combinatie met 
struwelen, boomopslag en ruigtes. Hiertoe zullen delen van bestand 7b jaarlijks gemaaid 
worden, de eerste jaren zal het nodig zijn om twee maal per jaar te maaien tot de vegetatie 
voldoende verschraald is. 

4.3.3 Herstel en beheer van stuifduinbiotopen (ca 50 ha) 
Open stuifzand en bijhorende pioniersvegetaties (buntgras- en dwerghaververbond) zijn 
actueel slechts sporadisch aanwezig op het schietveld en zijn beperkt tot enkele duinen in de 
noordoosthoek van het terrein en tot de (randen van) brandwegen die worden 
opengehouden door regelmatig machinaal te ploegen. De meeste duinen op het schietveld 
zijn volledig begroeid en/of vergrast.  

Omwille van de uitgestrektheid van het gebied is er ruimte voor herstel van 
stuifduinbiotopen en de bijhorende stuifzanddynamiek. Verspreid over het terrein worden 
duintoppen en duinengordels geplagd met het oog op herstel van open stuivend zand. Door 
de omvang en openheid van het gebied kunnen deze stuifzandbiotopen deels in stand 
worden gehouden door windwerking. Waar windwerking onvoldoende blijkt, wordt actief 
ingegrepen door middel van plaggen. Waarschijnlijk is eens om de 10(-15) jaar plaggen 
noodzakelijk om het open en stuivend karakter te behouden, afhankelijk van de 
winddynamiek en de successie die optreedt. 

Kaart 4.2 geeft een overzicht van de zones waar geplagd kan worden in functie van herstel 
van stuifduinbiotopen. Het betreft hoofdzakelijk zones met een duidelijke duintopografie die 
zich situeren in een relatief smalle oost-west gerichte band doorheen het Schietveld. In 
kader van herstel van stuifzandbiotopen dient naar schatting ongeveer 50 ha geplagd te 
worden. Gedurende de planperiode zal jaarlijks ca. 2,5 ha geplagd worden in functie van 
stuifzandherstel. Op die manier kan de oppervlakte aan stuifduinbiotopen op het schietveld 
gradueel toenemen en zijn steeds verschillende successiestadia aanwezig.  
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Een aangepast beheer van de brandgangen kan eveneens instaan voor een gunstiger behoud 
van open pioniersbiotopen.  

 

Kaart 4.2: Zones waarbinnen waarbinnen beheermaatregelen worden getroffen in functie van het herstel van 
stuifzandbiotopen (habitattype 2330). 

4.3.4 Herstel en beheer van vennen en vijvers (ca 76 ha) 
Op het schietveld zijn tal van grotere en kleinere oppervlaktewaters aanwezig, voornamelijk 
als vennen en vijvers. De belangrijkste (grotere) worden weergegeven op kaart 4.3. 
Afbakening van de vennen gebeurde op basis van de beschikbare orthofoto’s. Omtrek en 
grootte van de vennen kunnen enigszins variëren met de (grond-)waterstanden in het 
gebied. 

Een groot deel van de aanwezige vennen is matig tot sterk gedegradeerd. De meeste vennen 
kenden een sterke verdroging omwille van drainerende ingrepen lokaal en/of elders op het 
terrein. Naast verdroging zijn ook vermesting en verzuring (t.g.v. de atmosferische 
depositie) verantwoordelijk voor de degradatie van deze voedselarme vensystemen en de 
bijhorende karakteristieke vegetaties. 

Het grootste deel van de vennen wordt actueel gekenmerkt door een verlandingsvegetatie 
van voornamelijk Pitrus (Juncus effusus) en/of Pijpenstrootje (Molinia caerulea). Deze 
situatie werd en wordt nog steeds in de hand gewerkt wordt door verdroging ten gevolge van 
de aanwezige drainage en door eutrofïërende invloeden, enerzijds door de atmosferische 
depositie, anderzijds door de aanwezige populatie Kokmeeuwen (Larus ridibundus).  
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Kaart 4.3: Situering van de belangrijkste (grootste) vennen en vijvers op het militair domein. 

Een aantal oppervlaktewaters vertonen eerder kenmerken van vijvers waarbij toestromend 
water wordt opgestuwd door aangebrachte dijken met een overloopsysteem 
(Mangelbeekven, Laamvijver, broeken In den Damp). Een aantal vennen/vijvers wordt 
gekenmerkt door een stabieler waterregime en een venige verlandingsvegetatie 
(Laambeekvijver, Monnikswijer).  

Mits gepaste hydrologische herstelmaatregelen zijn er goede mogelijkheden voor herstel van 
voedselarme venecosystemen. Herstel van het voedselarme karakter van een aantal van de 
aanwezige vennen vergt echter ingrijpende inrichtingsmaatregelen. Herstelmaatregelen 
bestaan in hoofdzaak uit het verwijderen van de (verlandings-)vegetatie en het 
geaccumuleerde organisch materiaal.  

De vennen/vijvers met een venige verlandingsvegetatie (veenontwikkeling) vergen een 
andere aanpak inzake beheer, waarbij voornamelijk wordt ingespeeld op het waterregime 
(zie verder). Op deze locaties zijn goede mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling - op 
lange termijn - naar hoogveen (of een hoogveenachtige vegetatie).  
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4.3.4.1 Volledig opschonen van vennen (ca 25 ha) 

Het herstel van sterk gedegradeerde vennen is gericht op het verwijderen van zoveel 
mogelijk nutriënten en biomassa uit het (ven-)ecosysteem en daarmee het drastisch 
terugschroeven van de successie. Meestal spreekt men van het ‘opschonen’ van vennen. Het 
opschonen van vennen vergt volgende beheeringrepen: 

o Droogpompen van het ven (indien nodig) 
o Verwijderen van de verlandingsvegetatie en het organische materiaal tot op 

de minerale bodem 
o Plaggen van de venoevers 
o Eventueel verwijderen van boomopslag op venoevers voorafgaand aan 

plaggen.   

Hierbij is het belangrijk dat zo weinig mogelijk organisch materiaal achterblijft, om eventuele 
hereutrofiëring (door achtergebleven organisch materiaal) te vermijden. Voorafgaand is het 
tijdelijk droogleggen van het ven nodig, omdat bij nat baggeren van het slib of organisch 
materiaal (zonder drooglegging), het water troebel wordt, er een langdurig zuurstofloze 
situatie kan ontstaan en heel wat nutriënten kunnen vrijkomen in het systeem (Van Kleef & 
Esselink 2004).  

Op basis van de actuele toestand van de vennen is volledig opschonen wenselijk voor 
volgende vennen: Osseven, Kranenven I, Roodven, Groot gazemeer en het ven ten 
oosten van het recent opgeschoonde Mangelbeekven. Bij eventuele verdere degradatie 
van de andere vensystemen (bv. door de aanwezigheid van Kokmeeuwen) kunnen in de 
toekomst nog meer vennen in aanmerking komen voor opschoning. Bij herstelwerken aan 
een complex van vennen die mogelijk met elkaar in verbinding staan – eventueel door een 
onnatuurlijke overloop of doorsteek van een tussenliggende duinrug – is het aan te raden te 
starten met het hoogstgelegen (meest bovenstrooms gelegen) ven. Dit om te vermijden dat 
vegetatieherstel gehinderd wordt door de afstroom van vermestende stoffen. 

Het Kattenven ligt buiten de aanvliegzone voor de vliegtuigen. In het verleden bevonden de 
broedende kokmeeuwen zich hier, maar door de verdroging verhuisden de meeuwen naar 
andere vennen centraal in het gebied. Het opschonen van het Kattenven is optioneel en is 
naar het einde van de planning doorgeschoven, waardoor het een uitwijkplaats voor 
eventuele meeuwenkolonies kan worden (zoals het ook vroeger was). Als dit een 
aanvaardbaar resultaat oplevert zowel voor Defensie als ANB dan kan dit zo blijven, als er 
toch nog te veel problemen zijn met de meeuwen (birdstrike gevaar, geen ecologische 
meerwaarde wegens geen geassocieerde broedgevallen van Geoorde fuut of 
Zwartkopmeeuw) kan toch nog geruimd worden. Aangezien de andere vennen dan al 
ingericht zijn zodat zij geen meeuwenkolonies meer aantrekken vermijden we aldus ook dat 
op dat moment de meeuwen terug naar een ander ven centraal in het gebied verhuizen. 

Het is aangewezen de herstelwerken uit te voeren in de nazomer omwille van het lagere 
(grond-)waterpeil. De vennen zijn dan beter bereikbaar en drooglegging zal gemakkelijker 
zijn. Ook in functie van de macrofauna (invertebraten) in de vennen is dit de meest gunstige 
(minst ongunstige) periode.  

In functie van een eventueel vervolgbeheer, en om de aantrekkingskracht van de vennen 
voor broedende vogels te minimaliseren, worden bij de inrichtingswerken grote 
oneffenheden in de venoevers (bv. greppels) weggewerkt. Dit zorgt ervoor dat in een latere 
fase eventuele machinale beheeringrepen mogelijk blijven, en garandeert dat er geen 
eilandjes en pitrusvegetaties ontstaan of overblijven waarop Kokmeeuwen of ganzen kunnen 
broeden (zie verder). ). Het herstel van het Kranenven I is niet evident omwille van de 
aanwezigheid van restanten van munitie. 
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4.3.4.2    Plaggen van venoevers 

Enkele vennen zijn nog niet of minder sterk vermest en hebben nog redelijk helder water, 
hebben relatief weinig organisch materiaal op de venbodem of worden gekenmerkt door 
weinig verstoorde tapijten van Waterveenmos. In de meeste gevallen is in de oeverzone 
echter een brede gordel met Pitrus en/of Pijpenstrootje aanwezig. Volledig opschonen van 
deze vennen is momenteel niet nodig, wel is het wenselijk dat de venoevers worden geplagd. 
De venoevers van volgende vennen kunnen worden geplagd: Sonnisven, Steenven, 
Biezenven, Brandven en het ven ten zuidwesten van het Katteven. Omwille van 
hierboven aangehaalde redenen kunnen deze maatregelen, indien mogelijk, best in de 
nazomer gebeuren. 

4.3.4.3    Hydrologische herstelmaatregelen 

Hydrologisch herstel is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol venherstel. Gezien 
de hydrologische samenhang van de verschillende vensystemen met hun omgeving is in 
eerste instantie een verhoging van het freatisch grondwaterpakket over het ganse terrein 
noodzakelijk. Dit vergt onder andere het dempen of tenminste stapsgewijs verondiepen van 
enkele belangrijke drainagegrachten op het militair domein (zie hydrologische 
herstelmaatregelen).  

Verschillende vensystemen worden gedraineerd door een of meerdere drainagegrachten 
en/of –greppels, m.n. het Groot gazemeer en het ven ten oosten van het 
Mangelbeekven. Bij het ven- en heideherstel zouden deze structuren systematisch 
gedempt moeten worden, of minstens verondiept worden, om verdere drainage te 
voorkomen. Voor beide vennen zijn deze drainagestructuren duidelijk zichtbaar op het 
terrein en werden ze in detail opgetekend (zie kaarten 37 en 38 van bijlage 1). Het is echter 
goed mogelijk dat elders nog niet opgemerkte greppels onder de vegetatie aanwezig zijn die 
pas tijdens herstelwerken zichtbaar worden. Van sommige structuren wordt de drainerende 
functie mogelijk pas duidelijk na geleidelijke verhoging van de grondwaterpeilen.  

o Het ven ten oosten van het Mangelbeekven is sterk vergraven en wordt 
gedraineerd door een dicht netwerk van kleinere grachten (rabatten) die 
aansluiten op een diepere drainagegracht richting Mangelbeekven (doorsteek 
duinrug – zie kaart 38 in bijlage 1). Hoewel met de huidige waterpeilen deze 
gracht haar functie heeft verloren, wordt wel aangeraden deze te dempen. 
Bij hogere waterpeilen kan deze gracht haar drainerende werking weer 
vervullen. Het ven ontvangt water vanuit de Verboden zone via een brede 
diepe gracht. Ook voor deze gracht is het noodzakelijk dat ze gedempt 
wordt.  

o Het Groot gazemeer wordt doorkruist door een drietal diepe grachten die 
samenkomen en drainage mogelijk maken richting Monnikswijer (zie kaart 37 
van bijlage 1). Tevens is een drainerende verbindingsgracht aanwezig tussen 
het Groot gazemeer en een vochtige depressie ten zuiden van het ven. 
Hoewel de drainagegrachten actueel hun functie lijken te hebben verloren, is 
het aangewezen deze grachten te dempen. 

Dempen en verondiepen van greppels en grachten dient bij voorkeur te gebeuren met zandig 
materiaal afkomstig uit het gebied zelf.  

4.3.4.4    Onderhoudsmaatregelen 

Aangezien belasting met verzurende en vermestende componenten uit de atmosfeer nog 
steeds boven de kritische last van voedselarme vennen ligt (VMM, 2009), is - afhankelijk van 
de vegetatieontwikkeling na herstel - een regelmatig onderhoudsbeheer nodig om een 
versnelde degradatie tegen te gaan. Dit onderhoudsbeheer is eveneens gericht op de afvoer 
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van nutriënten en biomassa en kan bestaan uit plaggen of maaien Indien terug een (snelle) 
uitbreiding van Pijpenstrootje en Pitrus optreedt, kan men best starten met het periodiek 
maaien (met afvoer) van de venoevers (frequentie is afhankelijk van verlandingsnelheid)..  

4.3.4.5    Vennen en herstel buffercapaciteit 

De vennen situeren zich hoofdzakelijk in infiltratiegebied en worden dan ook voornamelijk 
gevoed door regenwater en weinig gebufferd lokaal geïnfiltreerd grondwater. Door hun 
ligging in de voedselarme en kalkarme zandgronden zijn het van nature zure tot (zeer) zwak 
gebufferde, mineraalarme systemen. 

Bekalking is in principe niet nodig en weinig zinvol. Indien men toch wenst te bekalken wordt 
aangeraden experimenteel te werk te gaan. De beste resultaten worden verkregen door het 
bekalken van het inzijggebied van de vennen; rechtstreeks bekalken is niet wenselijk (o.a. 
Bobbink et al. 2004). 

4.3.4.6    Venherstel en fauna: gefaseerd werken? 

Drooglegging en opschonen van de vennen impliceert de quasi volledige eliminatie van de 
nog aanwezige invertebratenfauna. Voornamelijk minder mobiele soortengroepen zoals 
borstelwormen, platwormen, slakken en larven van allerlei soortengroepen zijn hiervoor erg 
kwetsbaar.  

In een aantal studies (bv. Van Kleef & Esselink 2004) wordt het uitsparen (een deel niet 
opschonen) van een deel van de ven- en oevervegetatie of het her en der achterlaten van 
slib voorgesteld als maatregel voor het vergroten van de overleving van macrofaunasoorten. 
Soms wordt ook geopperd om eenzelfde ven in 2 (of meer) keren op te schonen met het oog 
op een grotere overleving van de aanwezige fauna. Er bestaat dan echter een reële kans dat 
de hoeveelheid achtergebleven nutriënten gaat circuleren en dat daarmee het uiteindelijke 
resultaat van het hele venherstel op de helling wordt gezet. Hoewel Brouwer et al. (1996) 
aangeven dat de kans op hereutrofiëring vanuit gespaarde oevervegetaties eerder beperkt 
is, lijken enkele praktijkvoorbeelden in Vlaanderen aan te wijzen dat dit geen te 
verwaarlozen risico is (persoonlijke mededeling Piet De Becker). Het sparen van een deel van 
de venvegetatie kan ook zorgen voor de blijvende aanwezigheid van Kokmeeuwen waardoor 
het gevaar voor hereutrofiëring van de herstelde vengedeelten nog vergroot, en het risico op 
bird strikes blijft bestaan. 

Om hereutrofiëring te vermijden wordt aangeraden om steeds het volledige ven aan te 
pakken. Het gelijktijdig herstellen van nabijgelegen vennen kan best vermeden worden. 
Aangezien het gaat om een complex van gelijkaardige vennen die in elkaars nabijheid liggen, 
kan de kans op verdwijnen van soorten ten gevolge van de herstelingrepen als redelijk laag 
ingeschat worden. Bovendien kan een groot deel van de soorten heel snel een nabijgelegen 
ven (her-)koloniseren (Van De Meutter et al. 2008). Op lange termijn hebben deze soorten 
dan ook meer baat bij het herstel van de aanwezige vennen. 

4.3.4.7    Bestrijding van Kokmeeuwen 

De aanwezigheid van een kolonie Kokmeeuwen is een grote belasting voor de van oorsprong 
voedselarme vennen. In functie van het herstel van de karakteristieke vegetatie van 
voedselarme vennen dient de vestiging en aanwezigheid van broedende Kokmeeuwen te 
worden vermeden of bestreden. 

Bestrijding of regulatie van deze kolonies is echter niet evident. Het aantal broedparen kan 
mogelijk gereguleerd worden door middel van de waterstand in het gebied. Kokmeeuwen 
broeden bij voorkeur op eilandjes in vennen of pollen omgeven door water zodat de nesten 
minder bereikbaar zijn voor predatoren (vossen, marterachtigen). Bij een verlaging van het 
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waterpeil bij verdroging komen vaak kleine eilandjes droog te liggen en treedt een versnelde 
verlanding op met Pijpenstrootje en Pitrus die bulten vormen en vaak een ideale 
nestgelegenheid vormen. Een voldoende hoge waterstand kan de vorming van eilandjes in 
de vennen voorkomen en vertraagt de verlanding met bultvormende grassen en biezen.  

Bij inrichtingsmaatregelen (‘opschonen’) kan men er best voor zorgen dat geen eilandjes 
ontstaan of overblijven waarop de kokmeeuwen kunnen gaan broeden. Herstelmaatregelen 
kunnen dus geschikte nestgelegenheid voor de meeuwen doen verdwijnen.  

Een bijkomende mogelijkheid voor het reguleren van de aantallen Kokmeeuwen is het 
regelmatig verstoren van de nesten en het schudden van de eieren. 

De mogelijkheid dient verder onderzocht te worden in hoeverre men door de 
inrichtingsmaatregelen in de vennen en het toepassen van gerichte bestrijdingsmaatregelen 
de broedende kokmeeuwen naar de buitenkanten van het domein kan sturen (bv. Katteven), 
zodat interferentie met aanvliegende vliegtuigen verder beperkt wordt. 

Ook andere vogelsoorten zoals de exoten Nijlgans en Canadese gans maken graag gebruik 
van dergelijke eilandjes om te broeden. Grote aantallen van deze ganzen kunnen eveneens 
zorgen voor een aanzienlijk mestprobleem. Beide soorten kunnen bestreden worden door het 
schudden van de eieren. 

De aanwezigheid van andere vogelsoorten vormt zelden een probleem voor het 
natuurherstel. 

4.3.4.8    Herstel en beheer van vennen/ vijvers met (hoog-)veenontwikkeling  

De vennen/vijvers met een (hoog-)venige verlandingsvegetatie vergen een andere aanpak 
inzake beheer, waarbij voornamelijk wordt ingespeeld op het waterregime. Het betreft de 
Monnikswijer en de Laambeekvijver. Op deze locaties zijn goede mogelijkheden voor de 
verdere ontwikkeling - op lange termijn - naar hoogveen (of een hoogveenachtige 
vegetatie).  

Hierbij moet voornamelijk worden toegezien op het behoud/herstel van een voldoende hoog 
en stabiel waterpeil. Voor de ontwikkeling naar hoogveen is een zeer stabiel waterpeil vereist 
met peilschommelingen beperkt tot maximaal 25 cm (Wamelink & Runhaar 2001, Callebaut 
et al. 2007).  

Indien nodig dient een actief peilbeheer te worden gevoerd, eventueel in combinatie met 
hydrologische herstelmaatregelen (dempen/opstuwen drainagegrachten). Een nauwkeurige 
opvolging van de waterpeilen is vereist (zie hoofdstuk 6: monitoring). 

o In het brongebied van de Laambeek is de Laambeekvijver de belangrijkste 
waterpartij. Het venwater wordt via een overloop opgestuwd aan de rand van 
het militair domein. Hierbij wordt een zo stabiel mogelijk waterregime 
nagestreefd om de ontwikkeling van een venige vallei te bekomen. De 
drainagegracht die vanuit het centrale deel van het schietveld in het ven 
toekomt, moet worden gedempt.  

o Gezien de gevoeligheid voor schommelingen in de waterstand van de 
aanwezige hoogveensoorten is voor de Monnikswijer een voldoende hoog en 
stabiel waterpeil van zeer groot belang. De aanwezige drainagegracht 
richting de Broeken (In den Damp) wordt best voorzien van een duiker met 
regelbare stuw om indien nodig een actief peilbeheer te kunnen voeren. Op 
lange termijn is hydrologisch herstel van de omgeving van het Groot 
gazemeer van groot belang voor het behoud van een stabiel waterregime in 
de Monnikswijer (buffering waterpeilen door doorlevering grondwater). Door 
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de verstoorde waterhuishouding van het schietveld is er een verhoogd risico 
op te sterke peildalingen in droge zomers, zoals in het verleden al gebeurd 
is. Hydrologische herstelmaatregelen van het Groot Gazemeer moeten 
gebeuren in combinatie met ingrepen aan de brandweg ten noorden van het 
Groot Gazemeer (ophogen, duikers voorzien). Deze brandweg is immers een 
zeer belangrijke toegangsweg voor burgerbrandweerdiensten. 

4.3.4.9    Herstel van vijversystemen: de broeken (In den Damp) 

Voor de vijvers/broeken in het dalsysteem van de Abeek (In den Damp) werd binnen het 
LIFE-project DANAH geopteerd voor herstel van deze vijversystemen.  

o De eerste 2 broeken (In den Damp) werden binnen het LIFE-project DANAH 
reeds hersteld als vijver met een aangepast opstuwing. Ter hoogte van het 
eerste en tweede broek (het onderste en middelste broek - gezien volgens 
de stroomrichting) werden alle omringende dijken heraangelegd. Ook werden 
de duikers vernieuwd en de overloopgrachten hersteld om het waterpeil in de 
vijvers te kunnen regelen.  

o Voor het derde broek (bovenste vijver) wordt het streefdoel van 
vijverecosysteem niet weerhouden. In plaats daarvan komt dit 3de broek in 
aanmerking voor herinrichting tot een ven/depressie met geleidelijke 
overgangen naar het omliggende heidegebied. Dit vereist het wegwerken van 
de drainage- en overloopgrachten, het afgraven van de zijdelingse dijken, 
het plaggen van de oevers en het verwijderen van het struweel aan de 
noordwestzijde van de plas. De opstuwende dijk met overloop tussen broek 2 
en 3 wordt wel behouden. 

4.3.4.10    Overzicht en planning van de herstelmaatregelen 

Tabel 4.6 geeft een overzicht van de geplande maatregelen voor de verschillende vennen 
evenals een prioritering voor herstel. Gezien het ingrijpend karakter en kostprijs van 
venherstelmaatregelen kan hiermee rekening gehouden worden bij een eventuele wijziging 
van onderstaande planning omwille van gelimiteerde budgettaire mogelijkheden.  
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Ven Geheel 

op-

schonen 

Plaggen 

ven-

oevers 

Bestrijding 

Kok-

meeuwen* 

Dichten 

drainage-

grachten 

Peil-

beheer 

Prioritei

t 

Opp 

(ha)

*** 

Osseven X  X   1 3 

Sonnisven  X X   3 7,9 

Biezenven  X X   2 9,7 

Steenven  X X   3 1,2 

Kranenven I  X  X   2 5,7 

Kranenven II  X X   2 3,5 

Roodven X  X   1 7,5 

Brandven  X X   2 4 

Katteven (X)     3 3,7 

Groot gazemeer X  X X  1 5 

Monnikswijer   X X X 1 4,9 
In den Damp –  
broek 1 + 2 

  X  X ** 7 

In den Damp –  
broek 3 

  X X X 2 5,1 

Laambeekvijver   X X X 1 2,4 
Ven ten ZW van 
Katteven 

 X X   3 0,4 

Mangelbeekven X  X   ** 1,5 
Ven ten O van 
Mangelbeekven 

X  X X  1 2 

Tabel 4.6: Overzicht noodzakelijke venherstelmaatregelen voor de verschillende grotere vennen en vijvers op het 
schietveld.  
(x) : optioneel uit te voeren (zie tekst) 
* Indien kolonie aanwezig (kan jaarlijks wisselen al naargelang waterstand)  
** Reeds uitgevoerd binnen LIFE-project DANAH   
*** Oppervlakte bij benadering op basis van recente orthofoto’s (2007); de grootte van de vennen kan variëren al 
naargelang de (grond-)waterstanden in het gebied. 
Prioriteit Maatregelen: 1= Dringend en hoogst noodzakelijk; 2= Noodzakelijk, maar herstel elders dient voorrang te 
krijgen; 3= Niet dringend en voorlopig geen prioriteit.  
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In tabel 4.7 wordt een richtplanning voorgesteld. Deze planning voorziet in het herstel van 
één ven per jaar en houdt rekening met de prioriteit ervan zoals weergegeven in tabel 4.1 
Venherstel neemt in totaal 13 jaar in beslag. De planning kan wijzigen al naargelang 
beschikbare tijd en middelen in de toekomst.  

Timing Ven 

2010 Osseven 

2011 Roodven 

2012 Ven ten O van Mangelbeekven 

2013 Kranenven I 

2014 Groot gazemeer 

2015 Biezenven 

2016 Brandven 

2017 In den Damp – broek 3 

2018 Steenven 

2019 Sonnisven 

2020 Ven ten ZW van Katteven 

2021 Kranenven II 

2022 Kattenven 

Tabel 4.7: Timing van de venherstelmaatregelen voor de verschillende vennen. 

4.3.5 Begrazing 
Voor het beheer van grote heideterreinen zoals het schietveld Helchteren is het inzetten van 
begrazing een onmisbare maatregel. Begrazing wordt ingezet om tal van redenen: 

o Tegengaan en terugdringen van verruiging en vergrassing (Pijpenstrootje en 
Bochtige smele); 

o Onderhoud en herstel van heidevegetaties;  
o Tegengaan van bosopslag en openhouden van het heidelandschap; 
o Verjonging van de heide; 
o Ontwikkeling van ruimtelijke variatie in de vegetatiestructuur; 
o Afvoer van nutriënten; 
o Door het terugdringen van vergrassing kan begrazing eveneens zorgen voor 

verbetering van de brandveiligheid van het terrein.  

4.3.5.1 Begrazing met schapen (ca 1300 ha) 

Sinds een 30-tal jaren wordt een deel van het schietveld begraasd door schapen. Dit 
gebeurde via een concessie. Andere gedomesticeerde grazers worden niet ingezet bij het 
begrazingsbeheer. 

- Voormalig begrazingsbeheer (tot en met 2008) 

Tot hiertoe werd hoofdzakelijk begraasd binnen het begrazingsblok in de Sonnisheide. 
Occasioneel werd elders binnen het concessiegebied begraasd (nabij de Mangelbeek en in de 
noordoosthoek van het terrein in de periode 2005-2006 (via een tijdelijk concessie)). Het 
betreft een relatief extensieve begrazing van april tot september. De begrazingsconcessie is 
weergegeven in kaart 2 van bijlage 1. Deze concessie voor schapenbegrazing was reeds in 
voege voordat het ANB als partner werd betrokken bij het natuurbeheer op het militair 
domein. 
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- Toekomstig begrazingsbeheer (vanaf 2009) 

Vanaf 2009 zal de begrazing via aanbestedingen geregeld worden, waardoor over een 
grotere oppervlakte van het schietveld kan worden begraasd en het begrazingsbeheer beter 
gestuurd en bijgestuurd kan worden, afhankelijk van specifieke beheerdoelstellingen en 
behaalde resultaten.  

 
Foto 4.1: Schapenbegrazing (foto Marleen Massonnet) 

Er zal worden gewerkt met niet gestuurde, extensieve zomerbegrazing binnen een aantal 
grote begrazingsblokken, in combinatie met meer gerichte stootbegrazing in tijdelijke, kleine 
rasters (zowel binnen als buiten de grote afgebakende begrazingsblokken). 

Jaarlijks dient een evaluatie te gebeuren van het gevoerde begrazingsbeheer zodat het, 
indien nodig, bijgestuurd kan worden op basis van de opgedane ervaringen. 

4.3.5.2 Niet gestuurde, extensieve tot intensieve zomerbegrazing als 
onderhoudsbeheer 

De schapen worden enkel in het groeiseizoen ingezet, vanaf ca. half april tot eind september. 
In het voorjaar en de zomer vinden de grazers voldoende voedsel op het terrein. In de 
winter is het voedselaanbod te beperkt en worden de dieren naar andere plaatsen (buiten 
het militair domein) overgebracht. Deze vorm van begrazing wordt op het schietveld 
aanvullend of in combinatie met andere herstelmaatregelen ingezet. 

De schapen grazen overdag op het terrein en worden elke avond samengebracht voor 
overnachting. Dit kan zowel buiten het terrein als op een daartoe voorziene slaapweide. Dit 
heeft als voordeel dat heel wat nutriënten effectief van het terrein worden afgevoerd en er 
geen herverdeling van de nutriënten binnen het begrazingsblok plaatsvindt. Voor de keuze 
van deze overnachtingsplaatsen worden uiteraard de waardevolle en kwetsbare vegetaties 
vermeden. 

- Begrazingsblokken 

In eerste instantie wordt begrazing ingezet in relatief grote afgebakende begrazingsblokken 
(of in combinaties van begrazingsblokken) binnen de bestaande brandwegen (zie kaart 4.4 
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voor een overzicht van de begrazingsblokken). Het gaat telkens om grote zones (ca. 50 ha 
tot 135 ha) die periodiek begraasd kunnen worden met een kudde van ca. 500 tot 700 
dieren. Deze begrazing richt zich voornamelijk op het onderhoud van heidevegetaties met als 
doel het tegengaan van vergrassing en boomopslag en het verhogen van de 
structuurvariatie. Tabel 4.8 geeft de oppervlakte van de verschillende begrazingsblokken 
weer. 

Nr. begrazingsblok Oppervlakte (ha) 

1 122 
2 42 
3 54 
4 46 
5 50 
6 135 
7 109 
8 66 
9 127 
10 129 
11 136 
12 77 
13 52 
14 45 
15 93 

Tabel 4.8: Oppervlakte van de verschillende begrazingsblokken waarbinnen extensieve begrazing kan ingezet worden op 
het schietveld. 

 
Kaart 4.4: Begrazingsblokken binnen bestaande brandwegen waarbinnen niet gestuurde zomerbegrazing kan 

plaatsvinden. In functie van een betere sturing van de begrazing kan een aanvullende stootbegrazing worden ingezet 
binnen kleinere tijdelijke rasters binnen of buiten de afgebakende blokken. 
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- Begrazingsdruk 

Afhankelijk van de toestand van de vegetatie (mate van vergrassing) en de effecten op de 
vegetatie (reductie in biomassa) die men nastreeft in de begrazingsblokken kiest men voor 
een eerder extensieve of een eerder intensieve begrazing. Er is echter geen algemeen 
geldende maat om van intensief of extensief te kunnen spreken. Om hoeveel grazers het 
uiteindelijk zal gaan om de beoogde effecten te bereiken is afhankelijk van de 
uitgangstoestand, de productiviteit van de vegetatie en de duur van de begrazing.  

Bij een extensieve begrazing is het gedeelte van het terrein dat door begrazing wordt 
beïnvloed eerder klein. De natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie wordt haast niet 
gehinderd. Dit type van begrazing is geschikt als onderhoudsbeheer van goed ontwikkelde 
heidevegetaties en kan gebruikt worden om een hoge soortenrijkdom en structuurvariatie in 
stand te houden. Binnen een voldoende grote begraasbare oppervlakte en met een lage 
densiteit aan grazers kan begrazing leiden tot een grotere variatie en structuurrijkdom in de 
vegetatie. Op deze wijze kan begrazing waarschijnlijk ook positief bijdragen aan de 
faunistische diversiteit in het gebied. De schapen lopen – binnen de begrazingsrasters – vrij 
rond en zoeken zelf de meest geschikte plaatsen om te grazen, om te schuilen voor regen of 
hitte en om te rusten waardoor de nodige variatie in vegetatiepatronen kan ontstaan.  

Wil men een grotere verandering in de vegetatie bereiken, zoals het terugdringen van 
Pijpenstrootje, dan is een intensievere begrazing met een hogere begrazingsdruk nodig. Hoe 
hoog de begrazingsdruk moet zijn, hangt af van de uitgangstoestand en de gewenste impact 
op de vegetatie. Een flexibel begrazingsbeheer moet toelaten om de vegetatieontwikkelingen 
te sturen door de begrazingsdruk te laten variëren. Een hoge, intensieve tot zeer intensieve 
begrazingsdruk in grotere begrazingsblokken is enkel mogelijk in zeer homogene (volledig 
vergraste) uitgangssituaties (volledig vergrast). In grote heterogene blokken, zoals de 
afgebakende blokken op het schietveld, dient een te intensieve begrazing te worden 
vermeden. In sterk vergraste zones kan beter gewerkt met een meer gerichte 
stootbegrazing in tijdelijke kleinere homogene zones.  

Tabel 4.9 geeft een overzicht van het aantal in te zetten dieren per hectare volgens de 
gewenste begrazingsdruk (intensief – matig – extensief – zeer extensief) en volgens de 
productiviteit van het ecosysteem (De Molenaar, 1996). Tabel 4.10 geeft de betekenis van 
de begrazingsdruk weer voor zomerseizoenbegrazing in het Grenspark De Zoom-
Kalmthoutse Heide (De Blust et al., 2009). Gezien de heterogeniteit van de 
begrazingsblokken is het echter niet evident om de optimale begrazingsdruk te bepalen. Dit 
zal in zekere mate proefondervindelijk moeten gebeuren en vergt een jaarlijkse opvolging en 
evaluatie. Op basis van de huidige kennis van het terrein (er zijn geen productiviteit- of 
biomassaschattingen beschikbaar) zouden we stellen dat een begrazingsdruk van 
1schaap/ha richtinggevend kan zijn. Waar grotere oppervlakten gras aanwezig zijn, zoals in 
de begrazingsblokken 1, 6, 8 en 14, kan met 1,5 schaap/ha gestart worden. In 
begrazingsblokken waar recent verschillende kleinere oppervlakten geplagd werden, houdt 
men, na een kortstondige stootbegrazing volgend op de herstelmaatregel (om te sterke 
vergrassing te vermijden), best een lage druk aan (< 1 schaap/ha) om te vermijden dat de 
ontwikkeling van deze plekken te sterk beïnvloed zou worden door de schapen die daar 
preferentieel grazen of rusten. 

Ruwweg kan dan gesteld worden dat –voor de extensieve seizoensbegrazing alleen al – zo’n 
1300 schapen nodig zijn om rond te komen op het schietveld (totale begrazingsoppervlakte 
1300 ha), wat een pak meer is dan de huidige kuddegrootte. In functie van het aantal 
beschikbare schapen wordt extensieve begrazing in verschillende begrazingsblokken ingezet. 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren 177

 

 
Begrazingsdruk 
SCHAPEN 
Zomerseizoenbegrazing 

Intensief 
hoog 

Matig intensief 
gemiddeld 

Extensief 
laag 

Zeer 
extensief 
zeer laag 

Nutriëntenarm > 2,25 0,75 – 2,25 0,25 – 0,75 < 0,25 
Nutriëntenrijk > 6,25 2,25 – 6,75 0,75- 2,25 < 0,75 

Tabel 4.9 Begrazingsdruk bij zomerseizoenbegrazing: aantal dieren per ha volgens gewenste intensiteit van begrazing 
en de productiviteit van de bodem (nutriëntenarm of –rijk) (naar De Molenaar 1996).  

 

Tabel 4.10: Betekenis van de begrazingsdruk extensief, gemiddeld, intensief en zeer intensief voor het Grenspark De 
Zoom-Kalmthoutse heide bij zomerseizoensbegrazing. 

Omwille van de grote oppervlakte van de begrazingsblokken zijn de mogelijkheden tot 
sturing door de beheerder bij deze vorm van begrazing eerder beperkt. Voor een efficiënt 
begrazingsbeheer moeten alleszins voldoende voedingstoffen afgevoerd worden, waardoor 
het een belangrijke meerwaarde is dat de dieren ’s avonds van het terrein kunnen worden 
gehaald. Extra input van voedingsstoffen moet zo veel mogelijk vermeden worden. 
Bijvoederen van de dieren wordt niet gedaan.  

4.3.5.3 Gerichte, gecontroleerde begrazing als omvormingsmaatregel 

Voor een meer gerichte en gecontroleerde begrazing zal het nodig zijn kleinere 
begrazingsrasters te plaatsen. Hierbij kiest men voornamelijk voor stootbegrazing binnen 
tijdelijke, verplaatsbare rasters. Stootbegrazing wordt toegepast voor het doorbreken en 
terugdringen van de vergrassing en als dusdanig voor het ontwikkelen van schralere milieus. 
Door de graasdruk gericht te sturen, kunnen kwetsbare delen van het gebied gespaard 
worden en ander delen juist sterker begraasd worden. Deze vorm van begrazing wordt 
hoofdzakelijk toegepast voor de omvorming van homogene, sterk vergraste deelzones; ook 
na brandbeheer is het aangewezen om stootbegrazing in te zetten in functie van 
heideherstel. Zoals hierboven al beschreven zal stootbegrazing ook aangewezen zijn 
onmiddellijk na de kap in de zones waar bos en boomopslag naar heide en halfopen 
vegetaties wordt omgezet. 

Bij stootbegrazing wordt een relatief groot aantal grazers gedurende een korte termijn 
ingezet. Voor het terugdringen van Pijpenstrootje zijn hoge graasdichtheden noodzakelijk: 5 
tot 8 schapen per ha (De Blust et al., 2009). Daarbij is het zeer belangrijk dat op korte 
termijn de vegetatie geheel wordt opgeruimd. De dieren worden gedwongen om alles op te 
eten, ook het minder aantrekkelijke voedsel. Er dient begraasd te worden totdat de 
Pijpenstrootjesvegetatie opgeruimd is (en geen strooisel meer aanwezig is). Opdat andere 
planten een kans zouden krijgen, worden de schapen weggehaald zodra de 
Pijpenstrootjesvegetatie tot zo’n 20% van de oorspronkelijke biomassa (hoogte) 
gereduceerd is. Ook bij stootbegrazing worden de dieren ’s nachts weggehaald. Om 
succesvol te zijn zullen dezelfde plaatsen gedurende enkele jaren op deze manier begraasd 
moeten worden. Naarmate andere (gewenste) planten tussen de grassen groeien, moet de 
begrazingsdruk en vooral de duur van de begrazing in een tijdelijk raster voor stootbegrazing 

Begrazingsdruk 
SCHAPEN 
Zomerseizoenbegrazing 

Reductie biomassa  Schapen / ha Schapen / ha bij 
een laag 
productieniveau 
(juni) 

Extensief < 20% 1  0,5  
Intermediair 20% – 60% 1 – 3,5  0,5 – 3  
Intensief 60% - 80% 3,5 – 5,5  3 – 4  
zeer intensief > 80% > 5,5  > 4  
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verkort worden. Van zodra de dieren niet meer selectief de grassen begrazen, worden ze dan 
best verplaatst. 

Het belangrijkste doel is hier een snelle afvoer van nutriënten en biomassa. De effectieve 
afvoer van nutriënten is echter beperkt in vergelijking met andere beheeringrepen (bv. 
plaggen). Deze vorm van begrazing kan zowel binnen als buiten de afgebakende 
begrazingsblokken worden toegepast. 

Stootbegrazing wordt op het schietveld ingezet bij: 

o De bestrijding van vergrassing in de heide- en halfopen bestanden (zie 
eerder); 

o Het terugdringen van Amerikaanse vogelkers (als vervolgbeheer) o.a. in 
Landschapseenheden Masy en Abeek 

o Het terugdringen van jonge boomopslag (vnl. berk en grove den) 

Voor de stootbegrazing na de geplande inrichtingsmaatregelen kan in eerste instantie een 
deel van de dieren (tijdelijk) gebruikt worden die nu voor de extensieve begrazing worden 
ingezet.  De extensieve begrazingsdruk in de begrazingsblokken dient evenwel voldoende 
hoog te blijven. Daarom kan het nodig zijn om voor de stootbegrazing extra dieren in te 
schakelen. 

4.3.5.4 Begrazingsschema en jaarlijkse evaluatie 

In functie van het optimaliseren en flexibel kunnen inzetten van begrazing op het schietveld 
is het noodzakelijk om jaarlijks een begrazingsschema op te stellen waarbij voorafgaand 
bepaald wordt: 

o welke blokken begraasd zullen worden,  
o hoeveel schapen ingezet zullen worden en waar,  
o in welke periode en hoelang de begrazing waar zal plaatsvinden. 

Dit vergt een nauwgezette opvolging van de begrazing. Het is aan te bevelen hiervoor een 
praktische werkgroep op te richten bestaande uit vertegenwoordigers van ANB, Defensie en 
onafhankelijke experten. Het is belangrijk om de begrazing jaarlijks te evalueren en waar 
nodig bij te sturen. 

Voor deze jaarlijkse evaluatie moet de beheerder / wachter gedurende het graasseizoen 
regelmatig de tussentijdse resultaten van de begrazing bekijken. Er kan op de volgende 
zaken gelet worden: 

Bij extensieve begrazing: 

- Grazen de dieren in het gehele begrazingsblok of concentreren ze zich vnl. in 
deelgebieden. In het laatste geval, is dat dan nadelig voor het bereiken van de 
beheerdoelen, doordat op bepaalde plekken te weinig gegraasd wordt, op andere 
teveel of de combinatie van daarvan. De oplossing hiervoor ligt in het aanpassen van 
het aantal dieren (vermeerderen of verminderen) of in het aanpassen van het 
begrazingsraster het volgende seizoen. 

- Worden de beoogde planten vnl. gegeten (boomopslag, grassen)? Indien niet, dan 
zal waarschijnlijk de periode van begrazing aangepast moeten worden (vooral 
vroeger in het gebied brengen). 

- Worden bepaalde plaatsen (bv. duintjes), waar dat niet gewenst is, preferentieel 
gebruikt om te rusten (met vernietiging van het habitat als gevolg)? Als dat zo is, 
moeten die het volgende seizoen tijdelijk uitgerasterd worden of moet de begrenzing 
van het begrazingsblok herzien worden om een gunstigere verdeling van de 
verschillende functionele habitats te krijgen (voldoende droge plaatsen).  
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- Voor het inschatten van de begrazingsdruk kan de hoogte van de grassen na 
begrazing en de mate van aanvreten van bomen en struiken gebruikt worden. 
Verminderd de hoogte met minder dan 20%, dan zal er geen omslag in de vegetatie 
gebeuren maar gaat de ontwikkeling verder als voorheen (vergrassing kan dus 
toenemen). Een jaarlijkse afname van zo’n 60% van de biomassa van grassen leidt 
wel tot een vermindering van het grassenaandeel in de vegetatie. Voor de 
dwergstruiken is dat tevens het maximum dat ‘verdragen’ kan worden (wanneer het 
jaarlijks optreedt) opdat ze nog zouden standhouden. Negatief is dan echter dat de 
mix van groeifasen van Struikhei zal verdwijnen.  

- Zijn alle groeistadia van Struikhei aanwezig of is deze mix in ontwikkeling? Wanneer 
dit niet zo is, kan men bij eenvormigheid van de begroeiing (vnl. jonge opbouwfase) 
het aantal dieren verminderen; bij gebrek aan pionier- en opbouwstadium wordt 
beter het aantal schapen verhoogd.  

 

Bij intensieve stootbegrazing: 

- Is er voldoende gras gegeten (2/3 afgegraasd)?  
- Is de graasperiode niet te lang geweest zodat (uitgroeiende) gewenste soorten te 

sterk aangevreten werden?  
 

Daarnaast wordt nog nagegaan of het totale begrazingsplan, zoals dat met de herder 
afgesproken werd, goed opgevolgd werd: periode en duur van de begrazing van de 
respectievelijke blokken, aantal ingezette dieren, verwijderen voor de nacht, tijdig 
verplaatsen van dieren uit de rasters voor stootbegrazing, e.d.  

4.3.5.5 Uitrasteren van kwetsbare vegetaties en broedplaatsen van grondbroeders 

Grazers kunnen een negatieve invloed hebben op de aanwezige flora en fauna. Kwetsbare 
vegetaties met waardevolle plantensoorten dienen daarom uitgerasterd te worden in het 
groeiseizoen: m.n. de groeiplaatsen van kwetsbare soorten zoals o.a. Klokjesgentiaan en 
Beenbreek. Begrazing kan ook nadelig zijn voor grondbroeders, zoals o.a. Nachtzwaluw en 
Boomleeuwerik. Begrazing tijdens het broedseizoen is niet aangewezen in zones met een 
hoge dichtheid aan Nachtzwaluwen. Het betreft vooral bosovergangen en halfopen zones in 
de begrazingsblokken 3, 15, 7, 10, 13 en 14. Deze zones worden uitgerasterd of geheel uit 
het begrazingsblok gelaten (zowel bij extensieve als intensieve begrazing). Begrazing in deze 
zones in de nazomer (vanaf half augustus) is wel mogelijk. De planning in het jaarlijkse 
begrazingsschema dient hier mee rekening te houden.  

4.3.6 Brandbeheer 
Branden is een effectieve en goedkope beheertechniek, maar is niet zonder risico. Er is 
steeds een gevaar voor ongewenste uitbreiding van de brand. Daarom dienen altijd 
voldoende veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden. Branden wordt hoofdzakelijk 
toegepast in de verboden zone als preventiemaatregel tegen ongewenste branden. 

4.3.6.1 Effecten van branden 

Branden heeft vooral tot doel de heide te verjongen. Deze maatregel is echter niet geschikt 
voor het tegengaan of voorkomen van vergrassing. Branden kan vergrassing met 
Pijpenstrootje zelfs in de hand werken; te frequent branden of een brand op een verkeerd 
moment (bv. te diepe zomerbrand) kan leiden tot de ontwikkeling van homogene 
Pijpenstrootjesvegetaties. Branden is een maatregel die op korte tijd de hoeveelheid 
strooisel drastisch vermindert en grote hoeveelheden stikstof uit het systeem kan 
verwijderen. Fosfaten en mineralen worden echter niet verwijderd en komen vrij in de 
bodem.  
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Zowel tijdstip, schaal en periodiciteit zijn bij een brandbeheer erg belangrijk en er moet 
steeds rekening gehouden worden met de aard en vochtigheid van de bodem. Brandbeheer 
wordt uitsluitend in de winter (en het vroege voorjaar) toegepast. In de zomermaanden en 
tijdens perioden van langdurige droogte kan de brand namelijk te diep gaan en de wortels 
vernietigen. Daarenboven zijn in het voorjaar heel wat heidevogels (grondbroeders) zeer 
kwetsbaar, van de lente tot de herfst zijn veel reptielen, amfibieën en insecten actief. 
Vandaar dat de periode van november tot februari - begin maart wellicht de meest geschikte 
periode is om te branden. In een koud en nat voorjaar kan deze periode eventueel verlengd 
worden. Branden gebeurt best bij vorst of wanneer de heide na een vochtige periode 
oppervlakkig is uitgedroogd. Dan is het mogelijk om vluchtig te branden, zodat de wortels en 
stambasis niet aangetast worden en de schade aan fauna eveneens beperkt blijft. 

Branden dient kleinschalig en gefaseerd te gebeuren. Grootschalig branden kan leiden tot het 
verdwijnen van kwetsbare soorten en het ontstaan van eenvormige begroeiingen. Een 
afgebrand heideveld heeft bovendien een lange herstelperiode nodig. Bij te frequent branden 
(om de 5 jaar of minder) is er geen tijd voor herstel van de karakteristieke 
soortengemeenschappen. In het ideale geval wordt een omlooptijd van 10-15 jaar 
toegepast. Branden van te oude (> 15 jaar) heidevegetaties wordt best vermeden omwille 
van de afgenomen regeneratiecapaciteit. 

Branden is een ingrijpende maatregel en is veelal nefast voor de aanwezige fauna, vooral 
voor weinig mobiele soorten (bij voorjaar- en zomerbranden). Insecten die de winter als ei of 
als larve in de vegetatie doorbrengen, zoals ondermeer Heideblauwtje en 
Heidesabelsprinkhaan, zijn dan ook zeer gevoelig voor winterbranden. Ook heel wat planten, 
mossen en korstmossen worden door brand vernietigd. Struikheide kan na brand alleen 
regenereren als het wortelstelsel niet is aangetast.  

Branden kan echter ook positieve effecten hebben voor bepaalde soorten. Zo kunnen na 
brand zeldzame soorten zoals Klein warkruid verschijnen, een soort die vooral parasiteert op 
jonge loten van Struikhei. Voor doelsoorten als Klokjesgentiaan zijn beheersbranden (als die 
tenminste in het winterseizoen worden uitgevoerd) niet negatief. De naakte bodem die door 
reductie van de strooisellaag ontstaat vormt een geschikte kiemingsplaats voor de zaden. 
Het openen van de strooisellaag kan tevens tot gevolg hebben dat dormante planten 
opnieuw uitschieten (Oostermeijer 1996).  

4.3.6.2 Preventief branden als beheermaatregel 

Preventief en gecontroleerd branden wordt aangewend als beheermaatregel én ter 
bevordering van de brandveiligheid. De overtollige aanwezigheid van Pijpenstrootje in 
combinatie met droge, oudere heideplanten maken de heidevegetatie in droge periodes 
gevoelig voor ontbranding, voornamelijk in de impactzone rondom de doelen. Om het risico 
op ongewenste branden door toedoen van de schietoefeningen te beperken, wordt jaarlijks 
in een deel van het Schietveld, voornamelijk in de Verboden zone preventief gebrand. Het 
branden kan ook ingeschakeld worden als een natuurbeheermaatregel voornamelijk om de 
heide te verjongen. 

Spontane en ongecontroleerde heidebranden moeten zo veel mogelijk vermeden worden. 
Onverwachte branden kunnen zeer nadelig zijn voor kwetsbare planten en dieren en kunnen 
veel schade aanrichten. Preventief branden van brandgevoelige zones kan dit voorkomen. Bij 
preventief branden in de winterperiode heeft het vuur een veel kleinere impact op de 
aanwezige fauna en flora. Dankzij de vochtige of hardere ondergrond (na vorst) in de winter 
kan het vuur immers niet zo diep doordringen in de bodem. 

Preventief branden gebeurt uitsluitend in de winterperiode, bij gunstige omstandigheden 
(weer, bodemgesteldheid, veiligheid). Bij ongunstige omstandigheden wordt niet gebrand. 
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Het branden gebeurt bij voorkeur op kleine schaal en gefaseerd. Jaarlijks wordt in overleg 
tussen Defensie en ANB bepaald welke oppervlakte en waar preventief zal worden gebrand. 
Het herhaaldelijk branden van dezelfde zone dient te worden vermeden, zodat  de vegetatie 
zich na de brand een aantal jaar kan herstellen alvorens opnieuw preventief gebrand te 
worden. In de beperkte zone direct rond de doelen kan eventueel frequenter gebrand worden 
in functie van het verlagen van de brandgevoeligheid. 

Het preventief brandbeheer gebeurt in nauw overleg tussen de militaire beheerder en het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Kaarten 30, 31 en 32 in bijlage 1 geven een overzicht van 
het reeds uitgevoerde brandbeheer tijdens het LIFE-project DANAH. 

4.3.6.3 Begrazing na brandbeheer 

Waar branden op zich vaak een goede maatregel is voor de verjonging van heide, is het 
veelal niet geschikt om de vergassing tegen te gaan, integendeel. Op verschillende locaties is 
echter al gebleken dat wanneer na het branden van een sterk vergraste uitgangssituatie 
begrazing ingezet wordt, dit leidt tot herstel en ontwikkeling van heide en heischraal 
grasland. Waar mogelijk wordt bijgevolg aangeraden om het eerste jaar na branden 
schapenbegrazing in te zetten. Dit kan reeds gebeuren vanaf het voorjaar (april). Begrazing 
op de gebrande stukken in de verboden zone dient dan te gebeuren in de weekends en 
tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode (juni). Bij voorkeur wordt gewerkt met stootbegrazing. 
Indien mogelijk, wordt aangesloten bij bestaande begrazingsblokken net buiten de verboden 
zone. 

4.3.7 Beheer van bermen en brandgangen 

4.3.7.1 Bermbeheer 

Het bermbeheer beperkt zich tot het beheer van de bermen langs de hoofdtoegangsweg 
vanaf de Sonnisstraat. De bermen worden eenmaal per jaar gemaaid, bij voorkeur in de 
nazomer. Om verruiging te voorkomen is het van belang dat het maaisel grondig wordt 
afgevoerd. 

4.3.7.2 Beheer van brandgangen 

- Onderhoud & brandveiligheid 

In functie van de brandveiligheid van het schietterrein is een uitgebreid netwerk aan 
brandgangen aanwezig. Deze zorgen zowel voor een barrièrewerking voor de vlammen 
(brandwering), als voor een betere bereikbaarheid van het terrein voor brandweerwagens in 
geval van brand.  

De meeste brandwegen worden onderhouden door de verschillende concessiehoudende 
landbouwers. Enkele brandwegen worden beheerd door ANB. Kaart 7 in bijlage 1 geeft een 
overzicht van de aanwezige brandwegen en wie instaat voor het beheer ervan. Het huidige 
beheer van de brandwegen bestaat uit het frequent (verschillende keren per jaar) ploegen of 
frezen. Door deze hoge dynamiek bestaan ze voor een groot deel uit vegetatieloos 
(stuif)zand, dat voor een effectieve brandwering kan instaan.  

Voorlopig wordt het huidige beheer van de brandwegen behouden. Er dient evenwel op 
toegezien dat niet te diep wordt geploegd, om diepere bodemlagen niet te verstoren.. Vanuit 
ecologisch oogpunt is een meer ecologische beheer van (een deel van) de brandwegen 
evenwel wenselijk. Naar te toekomst toe wordt door Defensie in samenspraak met ANB 
bekeken welke brandwegen een meer ecologisch beheer kunnen krijgen, zonder dat daarbij 
de brandveiligheid in het gedrang komt. 
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- Ecologisch brandgangenbeheer 

Met een lengte van ongeveer 38 km aan brandwegen over het ganse militaire domein gaat 
het om een grote te beheren oppervlakte. Hier zijn kansen voor de ontwikkeling van schrale, 
open pioniersvegetaties met intermediaire successiestadia (o.a. vegetaties van het buntgras- 
en dwerghaververbond) zonder daarbij de brandveiligheid in het gedrang te brengen. 
Dergelijke intermediaire successiestadia komen in verhouding tot de oppervlakte van het 
terrein heel weinig voor op het schietveld. Omdat er in deze pioniersvegetaties nauwelijks 
strooiselopbouw plaatsvindt, zijn deze vegetaties eveneens zeer brandveilig. 

Een goed voorbeeld van een ecologisch beheerde brandweg is reeds aanwezig op het terrein. 
Doorheen de centrale heidekern wordt een noord-zuid gerichte brandgang beheerd d.m.v. 
een cyclisch plagbeheer. Deze ‘ecologische brandweg’ toont aan dat brandveiligheid en 
ecologisch beheer hand in hand kunnen gaan. Ook voor andere brandwegen op het terrein is 
een gelijkaardige inrichting en ecologisch beheer mogelijk, in functie van de uitbreiding van 
de beoogde pioniersvegetaties.  

Ook voor de frequent gebruikte brandwegen kan een aangepast beheer voorzien worden dat 
rekening houdt met de ecologische doelstellingen. Hiervoor wordt een brandgang in 3 delen 
verdeeld met telkens een ander beheerregime. Een centrale zone wordt jaarlijks meerdere 
malen per jaar ondiep geploegd, zoals dat nu het geval is. Langs één zijde van de brandgang 
plagt of freest men een strook van enkele meters die men vervolgens 10 jaar laat evolueren. 
5 jaar later plagt of freest men de andere zijde van de brandweg zodat er op elk moment 3 
verschillende successiestadia aanwezig zijn: een centrale zone met open zand, die fungeert 
als brandwering, een tweede zone met successiestadia van 0-5 jaar en een derde zone met 
successiestadia van 5-10 jaar. 

Een dergelijk ecologisch brandwegenbeheer kan op grotere schaal toegepast worden op 
voorwaarde dat de brandweg bij dit type beheer over zijn volledige breedte fungeert als 
brandbuffer en aldus zijn doeltreffendheid behoudt. Evaluatie van de doeltreffendheid van 
brandwegen zal geschieden door brandweerpersoneel. 

- Herinrichting 

Ook in functie van de berijdbaarheid kunnen brandgangen lokaal verlegd of heringericht 
worden. Indien een brandweg plaatselijk verhoogd dient te worden, wordt bij voorkeur 
gebiedseigen materiaal gebruikt. Ten behoeve van het Gentiaanblauwtje is ter hoogte van de 
huidige vliegplaats (bestand 2d) een herinrichting van de bestaande brandgangen wenselijk.  
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Foto 4.2: De aanwezigheid van open zand en boomopslag in de 
heide is belangrijk voor tal van faunasoorten (foto: Guy 
Laurijssens) 

4.3.8 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna 

4.3.8.1 Algemene faunagerichte beheermaatregelen 

- Belang van nectarplanten 

Nectarbronnen vormen een belangrijke habitatcomponent van heel wat insectensoorten. 
Hoewel tijdens de bloeiperiode van Struikhei een groot nectaraanbod aanwezig is, kunnen 
heideterreinen in de rest van het actieve seizoen (lente - begin zomer) een heel nectararme 
omgeving vormen. Behoud van bloemrijke en ruigere delen in de graslanden, vrijstellen en 
behoud van belangrijke nectarplanten in de bosranden zoals wilg, braam en Sporkehout zijn 
hierbij van groot belang voor tal van nectarbehoevende soorten. Aan de rand van sommige 
brandwegen komen op enkele plaatsen nectarrijke kruiden zoals Slangenkruid en allerlei 
kruiskruiden voor. Er wordt op toegezien dat deze nectarrijke kruiden niet mee omgeploegd 
worden tijdens de bloeiperiode. 

- Belang van structuurbepalende 
elementen 

Tal van soorten (o.a. Groentje, 
Nachtzwaluw, Boompieper, 
Boomleeuwerik, enz.) hebben baat 
bij de aanwezigheid van 
structuurelementen in de heide zoals 
boomopslag en verspreide bomen en 
struiken. Een aantal soorten (o.a. 
Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, enz.) 
heeft nood aan de aanwezigheid van 
voldoende open (stuif)zand. 

- Kleinschalig werken in functie van 
structuurvariatie 

Grootschalige beheermaatregelen 
kunnen ongunstig zijn voor 
aanwezige populaties van bepaalde 
faunasoorten. Vooral minder 
algemene en lokaal voorkomende 
soorten kunnen kwetsbaar zijn voor 
grootschalig uitgevoerde 
beheerwerken. Een uniform beheer 
over een grote oppervlakte zorgt 
evenmin voor de voor veel 
faunasoorten nodige 
structuurvariatie. Kleinschalig 
werken geniet de voorkeur. 
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4.3.8.2 Gentiaanblauwtjessysteem 

De huidige populatie van het Gentiaanblauwtje is bijzonder klein geworden, met een reële 
kans op uitsterven van de populatie binnen afzienbare tijd. Om deze soorten enige 
overlevingskansen te bieden op het militair domein zijn specifieke en dringende maatregelen 
vereist. 

In eerste instantie dient de draagkracht van de bestaande habitatplek verhoogd te worden 
door middel van zeer kleinschalige beheermaatregelen (grootte-orde van enkele vierkante 
meters). Met het oog op overleving van de populatie op langere termijn is inrichting en 
herstel van geschikt habitat in de omgeving van de bestaande vliegplaats uiterst 
noodzakelijk. Enkel door het creëren van zoveel mogelijk nieuw habitat in de omgeving zijn 
er enige kansen tot herstel van deze populatie. De hier voorgestelde beheer- en 
inrichtingsmaatregelen in functie van het Gentiaanblauwtje zijn dan ook uiterst urgent. 

Voor meer uitgebreide richtlijnen en bedenkingen rond de uitvoer van specifieke 
beheermaatregelen in functie van het Gentiaanblauwtje wordt verwezen naar het 
maatregelenhoofdstuk en de gebiedsfiches van het Soortbeschermingsplan Gentiaanblauwtje  
(Vanreusel et al. 2000). 

- Kwaliteitsverbetering huidige habitatplek (bestand 2d van Landschapseenheid Sonnisheide) 

Door verspreid in het perceel kleine tot zeer kleine plagplaatsen te creëren kan de 
structuurvariatie versterkt worden en ontstaan nieuwe kiemingsmogelijkheden voor 
Klokjesgentiaan (de waardplant). Ook door sporadisch en gefaseerd maaien van delen van 
het bestand kan opnieuw een meer open vegetatiestructuur ontstaan. Maaien en plaggen 
dienen evenwel zeer omzichtig en kleinschalig te gebeuren. Het is van belang niet te grote 
plekken uit te kiezen en zeker niet alle Pijpenstrootjesbulten te plaggen aangezien deze vaak 
nesten van de waardmier bevatten. 

- Uitbreiding habitatplek en creëren van nieuw habitat in de omgeving (voornamelijk 
Sonnisheide) 

In de omgeving van de huidige vliegplaats in de Sonnisheide komen verschillende natte tot 
vochtige zones (in de bestanden 2c, 2b en 4a) in aanmerking voor herstel van geschikt 
habitat. Systematisch (kleinschalig) plaggen en chopperen van de veelal sterk vergraste 
natte depressies is hier aangewezen. Op zeer korte afstand kan het herstel van de natte 
zone rondom het Osseven een gevoelige uitbreiding van geschikt habitat opleveren. Bij het 
geplande venherstel kunnen de oeverzone en aansluitende natte depressies door plaggen 
opnieuw in een vroeg successiestadium worden gebracht. Doel is de ontwikkeling van 
soortenrijke vochtige heidevegetaties, met voldoende Klokjesgentianen.  

Het kan evenwel vele jaren duren vooraleer na een herstelingreep geschikt leefgebied 
ontstaat (kolonisatie geschikte waardmieren, kieming en vestiging Klokjesgentianen). 
Daarom worden deze herstelingrepen als prioritair behandeld. In tussentijd wordt de 
populatie op de huidige habitatplek behouden door middel van zeer kleinschalige ingrepen. 
De eerste resultaten van recente plag- en chopperwerken in de Sonnisheide geven reeds aan 
dat succesvol habitatherstel mogelijk is. Dit beheer wordt behouden; een belangrijk aandeel 
van voorziene jaarlijkse plag- en chopperwerken zal dan ook worden ingezet in de 
Sonnisheide.  

Lokaal wordt boomopslag verwijderd. Uitbreiding van de bestaande habitatstrook in 
westelijke richting (richting Osseven) vergt het kappen van het berkenbosje tussen de 
huidige habitatplek en het Osseven, gevolgd door plaggen in functie van heideherstel.  
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Voor herstelmaatregelen in functie van het Gentiaanblauwtje kan ca. 1 km als haalbare 
afstand voor kolonisatie van een habitatplek worden vooropgesteld (Vanreusel et al., 2000). 
Herstelmaatregelen in de Sonnisheide worden in een eerste fase dan ook geconcentreerd 
binnen deze afstandsgrens. Bij een kleine populatie, zoals die van de Sonnisheide, zal de 
frequentie waarmee dergelijke afstanden worden afgelegd evenwel heel laag zijn. Afstanden 
van meerdere kilometers zijn quasi uitgesloten. 

- Actieve verspreiding zaden Klokjesgentiaan 

Klokjesgentiaan heeft geen langlevende zaadbank. Op plag- en chopperplaatsen kan de 
kieming van Klokjesgentianen gestimuleerd en versneld worden door zaden van 
gebiedseigen gentianen te verzamelen en aan de randen van de plag- en chopperplaatsen uit 
te zaaien (Vanreusel et al. 2000). 

- Bekalken na plaggen 

Indien kieming van Klokjesgentianen op de gecreëerde plagplekken niet of onvoldoende 
optreedt, kan overwogen worden om de plagplekken te bekalken. Kieming van 
Klokjesgentianen treedt namelijk niet op in te sterk verzuurde bodems. Bekalken van 
gechopperde plekken wordt niet aangeraden. Bij chopperen blijft immers een veel grotere 
hoeveelheid organisch materiaal achter, waardoor de kans op hereutrofiëring door het 
verhogen van de pH te groot is. Recente ervaringen leren bovendien ook dat 
Klokjesgentianen talrijk kiemen op de gechopperde plekken. 

- Creëren van barrière met het landbouwgebied 

Volgens Vanreusel et al. (2000) mist de populatie Gentiaanblauwtjes een barrière in de 
richting van het aangrenzende intensieve landbouwgebied. Het aanleggen van een 
afschermende boomgordel aan de noordzijde van de vliegplaats zou het eventuele inwaaien 
van vermestende stoffen kunnen verminderen. Bovendien kan dergelijke barrière er voor 
zorgen dat de vlinders een grotere kans hebben om binnen de geschikte habitatvlek te 
blijven. Dergelijke begrenzing kan nuttig zijn totdat voldoende geschikt habitat in de buurt 
werd gecreëerd. Aanleg van de afschermende boomgordel gebeurt best aan de rand van het 
gebied, in de bestanden 2a en 2b. Deze inrichtingsmaatregelen kunnen enkel gebeuren als 
de landbouwconcessie in deze bestanden worden opgezegd.  

- Herinrichting van de brandwegen 

Om de potentiële oppervlakte voor het Gentiaanblauwtjeshabitat aanzienlijk te kunnen 
vergroten en de isolatie met de rest van het heidegebied (Sonnisheide) op te heffen, is het 
aangewezen om het huidige traject van de brede brandweg grenzend aan de zuidrand van de 
habitatplek te verleggen. De meest aangewezen plaats voor een nieuwe brandweg is een 
traject ten noorden van de vliegplaats, tegen de grens van het militair domein, in de 
bestanden 1b, 2a en 2b. Op die manier wordt de brandveiligheid behouden en wordt tevens 
een grotere barrière met het omliggende landbouwgebied bekomen. Aanleg van het nieuwe 
traject kan ook de bereidbaarheid ten goede komen, aangezien het huidige traject voor een 
groot deel door de depressie van het Osseven loopt en gedurende een lange periode van het 
jaar onder water staat.  

Indien dit alternatieve traject voor de brandweg niet mogelijk is, is het wenselijk de breedte 
van de huidige brandweg te reduceren of een meer ecologisch beheer te voeren. Bij het 
onderhoud van de brandgang dient er alleszins op toegezien te worden dat geen geschikt 
habitat wordt omgeploegd. 
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4.3.8.3 Nachtzwaluw 

Nachtzwaluw is een broedvogel van structuurrijke heiden en open naaldbossen op 
zandgronden. De soort vertoont een voorkeur voor halfopen overgangen van open heide 
naar bos. De hoogste dichtheden komen voor in structuurrijke heide met 10 - 30 % 
boomopslag. Nachtzwaluwen hebben bovendien een voorkeur voor plaatsen waar droge, 
witte of gele dekzanden dagzomen. Op het schietveld komt de soort in hoge dichtheden 
voor. 

Voor Nachtzwaluw is het van belang dat geleidelijke, halfopen overgangszones tussen de 
open heide en bos worden gecreëerd; daarbij kan bijvoorbeeld een gegolfde of 
onregelmatige bosrand nagestreefd worden zodat de randlengte tussen bos en heide 
vergroot. De voorziene ontwikkeling van halfopen zones aan de randen van het terrein en de 
randzone van het bos van Masy zijn gunstig voor de soort. De ontwikkeling van klassieke 
mantelzoomvegetaties zijn omwille van de vaak dichte structuur niet gunstig voor de soort. 
Daarnaast is het creëren en behouden van zandige open plekken en het laten staan van 
bomen en bomengroepjes op de heide gunstig voor de soort. 

4.3.8.4 Gevlekte witsnuitlibel 

De Gevlekte witsnuitlibel werd in 2008 opnieuw ontdekt op het Schietveld. Voor de soort is 
herstel en ontwikkeling van oligotrofe tot mesotrofe vennen met goed ontwikkelde 
waterplanten- en verlandingsvegetaties noodzakelijk. Dit kan gebeuren door het herstellen 
van de natuurlijke waterhuishouding en in geval van sterk gedegradeerde vennen door 
natuurontwikkeling. De soort kan profiteren van de vooropgestelde veenontwikkeling in de 
Laambeekvallei (huidige vindplaats in bestand 1e). De soort verkiest beschutte plaatsen. 
Aan de randen van het beekdal ter hoogte van de Laamvijver wordt daarom een halfopen 
bosbuffer behouden.  

4.3.8.5 Gladde slang 

Gladde slang is een belangrijke doelsoort van het gebied en is tegelijk een ‘paraplusoort’ 
voor structuurrijke heidegebieden met afwisseling van droge en vochtige structuurrijke 
heides afgewisseld met schaduwrijke plekken en zonbeschenen open zand. Het is een soort 
waarvoor geen specifieke maatregelen vereist zijn : behoud en ontwikkeling van deze 
structuurrijke heides via procesbeheer kan hier veelal volstaan.  

Maatregelen in functie van deze soort zullen zich vooral concentreren op het creëren van 
open corridors en stapstenen tussen de bestaande, actueel geïsoleerde populaties van het 
Schietveld en de Hoge Kempen (via de Klaverberg).  

4.3.8.6 Knoflookpad 

Knoflookpad is een soort met zeer specifieke vereisten naar biotoop en abiotiek (ionenrijk 
water) waardoor de mogelijkheden voor herstel en ontwikkeling van de soort zich vooral 
situeren in de huidige landbouwconcessies.  

Er is evenwel één natte depressie in de meest zuidwestelijke hoek van het Schietveld waar 
nu al maatregelen buiten landbouwconcessie mogelijk zijn. Deze geschikte locatie is een 
natte depressie net tussen de akker en het zuidelijk gelegen bos (zie onderstaande figuur): 
hier kan men geschikt biotoop herstellen door opslag te verwijderen en deze natte depressie 
en randzones in te richten als geschikt biotoop. 
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Lokatie met belangrijke potenties ifv. soortbeheer voor Knoflookpad 

4.3.9 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora 

4.3.9.1    Jeneverbes 

Jeneverbes is beperkt tot 1 vindplaats in de noordoostelijke hoek van het schietveld (bestand 
4a van Landschapseenheid Donderslagse heide – zie kaart 2.6 in hoofdstuk 2). In het 
verleden werd de soort ook in 3a of 3b waargenomen. De belangrijkste bedreiging voor de 
soort is het uitblijven van verjonging (kieming van nieuwe zaailingen). In heide- en 
stuifzandbiotopen is Jeneverbes een pionierssoort op kale of strooiselarme, weinig 
begroeide, voedselarme gronden. In functie van de uitbreiding van de soort wordt in de 
omgeving van de bestaande vindplaats begroeiing en strooisel (zeer) kleinschalig (enkele m² 
tot 0,2 ha) verwijderd. Lokaal kan zeer kleinschalig geplagd worden, eventueel gevolgd door 
bekalken. Op deze locaties worden dan bessen ondiep ondergewerkt. Ook een tijdelijke hoge 
begrazingsdruk (stootbegrazing) gevolgd door een lange periode van extensieve begrazing 
kan positief zijn voor de verjonging van de soort. Zaailingen kiemen dan voornamelijk op 
open plekjes ontstaan door vertrappeling door de grazers (Hommel et al., 2009). 

4.3.9.2    Flora van (hoog-)veen/natte heide met hoogveenelementen 

In functie van het behoud en uitbreiding van de typische hoogveensoorten (Kleine veenbes, 
Eenarig wollegras en Lavendelheide) in de Monnikswijer (bestand 1e van Landschapseenheid 
Abeek) is de bestendiging van een voldoende hoog en stabiel waterpeil in dit ven en de 
directe omgeving noodzakelijk. Een actief peilbeheer en herstel van de natuurlijke 
waterhuishouding in het gehele brongebied van de Abeek zijn hiervoor noodzakelijk. 

Aan de randen van de beekdalen van de Abeek, de Mangelbeek en de Abeek komt lokaal 
Beenbreek voor (bestanden 2e van Mangelbeek, 1e, 1c van Landschapseenheid Abeek en 
1e van Landschapseenheid Laambeek – zie ook kaarten 2.6 en 2.7 in hoofdstuk 2). Voor het 
behoud en uitbreiding van de soort op de bestaande vindplaatsen is in de eerste plaats 
hydrologisch herstel van belang. Bij sterke vergrassing (onder andere de groeiplaats in 
bestand 2e van Mangelbeek) wordt een zeer kleinschalig en gefaseerd plag- en maaibeheer 
gevoerd om de vegetatie voldoende open te houden en kiemingsmogelijkheden te creëren. 
Bij begrazing in deze zones dienen de groeiplaatsen uitgerasterd te worden. 
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4.3.10 Patroonbeheer in de meest waardevolle gebieden 
In deze paragraaf wordt het beheer besproken van de zones binnen het schietveld met hoge 
concentraties aan soorten en vegetaties die een aangepast patroonbeheer vereisen 
(‘hotspots’ – zie eerder). Hierbij wordt hoofdzakelijk het gewenste patroonmatige beheer 
besproken, m.a.w. welke maatregelen in welke deelzones worden toegepast om het beoogde 
streefdoel te bereiken of te behouden. Het beschreven patroonbeheer kan eventueel 
aangevuld worden met procesbeheer zoals niet gerichte, extensieve begrazing. 

4.3.10.1    Sonnisheide 

De Sonnisheide situeert zich in het noordwesten van het schietveld en bestaat hoofdzakelijk 
uit een complex van droge en natte heide en enkele grote vennen. Verspreid zijn enkele 
waardevolle heischrale vegetaties aanwezig. Belangrijkste natuurwaarden zijn de populatie 
Gentiaanblauwtjes in het noorden van de Sonnisheide (bestand 2d), de soortenrijke natte 
heide en droge en vochtige heischrale graslanden verspreid in bestand 4a en de spontaan 
ontwikkelende bosbestanden in perceel 1. Kaart 4.5 geeft een overzicht van het gewenste 
patroonbeheer in de Sonnisheide. 

In bestand 2d wordt een soortgericht beheer gevoerd in functie van het Gentiaanblauwtje. 
Het beheer bestaat uit zeer kleinschalig plaggen/chopperen en maaien (grootteorde 1 - 10 
m²) met als doelstelling het herstel van geschikt habitat voor het Gentiaanblauwtje. Één tot 
twee-jaarlijks worden 1 tot 5 van zulke vlekken gecreëerd. Bij een gunstige ontwikkeling van 
de habitat kan de frequentie verminderd worden. Begrazing in het zomerseizoen (actieve 
periode van mieren, rupsen en blauwtjes) dient vermeden te worden.  Buiten het 
zomerseizoen kan eventueel stootbegrazing toegepast worden. 

De bosbestanden 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h en 1i worden grotendeels behouden. Zij 
krijgen een omvormingsbeheer dat op lange termijn aanleiding geeft tot habitattype 9190 
(dit bostype vereist echter een zeer lange ontwikkelingstijd van minimum 100 jaar). De 
bosrand van bestanden 1i, 1j, 1g en 1e worden teruggezet in functie van heideherstel. 
Bestand 1k wordt verder gekapt en omgevormd naar heide. Ook rondom het Osseven 
(bestand 2c) word de bosrand teruggezet en boomopslag verwijderd. Na het kappen van de 
bomen wordt (lokaal) geplagd. Aanvullend kan stootbegrazing ingezet worden. 

Het Osseven (bestand 2c) wordt volledig opgeschoond. Ook de oeverzones en de 
aansluitende vochtige depressie worden geplagd (eerst struweel verwijderen). Het Sonnisven 
in bestand 4a hoeft niet te worden opgeschoond. Het onderhoudsbeheer bestaat uit het 
regelmatig kleinschalig (1/5 tot 1/3 van de oeverlengte) plaggen of maaien van de 
venoevers i.f.v. behoud van een aandeel pioniersvegetaties (o.a. snavelbiezen, zonnedauw). 
De frequentie van ingrijpen is afhankelijk van de successie. Bij een te sterke uitbreiding van 
pitrus of Pijpenstrootje (> 30% van de oeverzone) wordt opnieuw ingegrepen. 

In bestand 2c en 4a liggen enkele waardevolle heischrale graslandvegetaties. Enkele zones 
hebben potentie voor de ontwikkeling van heischraal grasland. Maaien is hier de meest 
aangewezen beheervorm (in totaal ca. 10 ha) en kan naast de aanwezige extensieve 
begrazing worden ingezet voor behoud en ontwikkeling van de heischrale vegetaties. De 
zones aangegeven op kaart 4.5 worden 1 maal per jaar gemaaid (na 15 september; ca. 10 
ha). Het beheer wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij een gunstige ontwikkeling van de heischrale 
vegetaties kan het zijn dat na enkele jaren de extensieve schapenbegrazing volstaat als 
onderhoudsbeheer en maaibeheer niet meer nodig is. De berm langs de toegangsweg wordt 
jaarlijks gemaaid.  

Elders in de Sonnisheide wordt lokaal geplagd, gechopperd en gemaaid in functie van het 
herstel van een soortenrijke natte en droge heide. De sterkst vergraste zones (de 
gearceerde zones in kaart 4.5) komen het eerst in aanmerking om te worden geplagd of 
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gechopperd. Om dringende redenen (Gentiaanblauwtje) wordt gedurende de eerste vijf jaar 
van de planperiode wordt jaarlijks 8 - 12 ha vergraste heide hersteld. Dit gebeurt in eerste 
instantie door chopperen en plaggen en in tweede instantie ook door stootbegrazing.. De 
vochtige zones rondom de vliegplaats van de Gentiaanblauwtjes worden hierbij eerst 
aangepakt. Goed ontwikkelde heidevegetaties kunnen worden onderhouden door een 
gefaseerd maaibeheer aangevuld met kleinschalig (plekken van 0,1 - 2 ha) plaggen of 
chopperen, in combinatie met een extensieve begrazing (zie verder). 

Verspreid in de Sonnisheide wordt gestreefd naar behoud en ontwikkeling van 
stuifzandbiotopen. In bestand 4a worden enkele locaties aangeduid waar zal worden geplagd 
in functie van behoud en ontwikkeling van stuifzanden en bijhorende pioniersvegetaties (ca. 
5,5 ha, eventueel verspreid over meerdere jaren). 

Naast het beschreven patroonbeheer wordt het uitgebreide bestand 4a onderworpen aan 
een extensief begrazingsbeheer (procesbeheer), waarbij het vooropgestelde streefbeeld van 
‘open heidelandschap’ in de zuidelijke helft, en ‘heide met verspreide boomopslag’ in de 
noordelijke helft wordt nagestreefd. Via cyclische selectieve kappingen (8-jaarlijks) wordt 
erop toegezien dat de maximale gemiddelde overschermingsgraad van 30% in de 
noordelijke helft, en 10% in de zuidelijk helft gerespecteerd blijft.  

De bestanden 2a en 3b zijn vallen momenteel nog onder een landbouwconcessie. In functie 
van de overleving van de populatie Gentiaanblauwtjes en duurzaam behoud van geschikt 
habitat voor deze soort is het aangewezen deze landbouwconcessies stop te zetten. In 
bestand 2a kan dan eventueel een bosbuffer aangelegd worden en een alternatief traject 
voorzien worden voor de brandweg ten zuiden van bestand 2d. Het landbouwperceel in 
bestand 2b wordt dan uit gebruik genomen en wordt verschraald richting heischraal 
grasland.  
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Kaart 4.5: Patroonbeheer in de Sonnisheide. 
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4.3.10.2    Brongebied van de Laambeek 

Het brongebied van de Laambeek situeert zich aan de zuidkant van het schietveld en omvat 
een zeer waardevolle venige vallei met centraal een verlandend ven met overgangsveen aan 
de randen en een valleibosje omringd door een gordel van gagelstruweel en natte heide (en 
met geleidelijke overgangen tussen de verschillende vegetaties). In de verlandingsvegetaties 
komt o.a. Draadzegge talrijk voor. In de natte heide op de flanken van het dalhoofd komt 
Beenbreek voor. De soort is vooral talrijk aanwezig aan de zuidkant van het beekdal. 
Vroeger was Beenbreek ook te vinden aan de noordkant van het beekdal, maar hier werden 
in 2008 geen planten meer gevonden. Kaart 4.6 geeft een overzicht van het gewenste 
patroonbeheer in het brongebied van de Laambeek. 

In de soortenrijke natte heide in bestand 1e met o.a. Beenbreek en Klokjesgentiaan, treedt 
vergrassing en verbossing op. De groeiplaatsen met Beenbreek worden bedreigd door 
verbossing. Daarom wordt geopteerd om aan weerszijden van het beekdal de bosgordel 
terug te zetten. Na het terugzetten van de bosgordel wordt lokaal geplagd met het oog op 
herstel van soortenrijke natte heide (totaal ca. 3- 5 ha met uitsparen van delen met 
dopheide, Beenbreek en gagel). Een bosbuffer tussen de vallei en de omliggend 
landbouwpercelen is niet nodig, wel wordt een rand met verspreide bomen behouden 
(overscherming 30 – 50 %).  

De vergraste natte heide elders in het beekdal wordt kleinschalig en gefaseerd geplagd (in 
totaal 4-8 ha, verspreid over 10 jaar = ca. 0,4-1 ha per jaar, in plekken van 0,1 – 1 ha,) en 
gemaaid met het oog op heideherstel. Het plaggen van venige delen wordt daarbij 
vermeden. Begrazing wordt niet ingezet in bestand 1e. 

Het centrale valleibosje en de omliggende gordel van gagelstruweel kunnen verder spontaan 
ontwikkelen. Eventueel wordt een deel van het gagelstruweel periodiek (8-jaarlijks) 
teruggezet voor het herstel van verlandingsvegetatie met Draadzegge. 

Het ven wordt opgestuwd aan de rand van het militair domein. In functie van verdere 
veenontwikkeling in de randzone van het ven en verdere ontwikkeling van het aanwezige 
overgangsveen is een voldoende hoog en stabiel waterpeil nodig. Hier dient nauwlettend op 
toegezien te worden  Aan de zuid- en de noordwestkant van de vallei – tegen de grens van 
het militair domein – wordt een bosgordel behouden. 

Perceel 1d betreft een voormalige landbouwconcessie en wordt verder verschraald in functie 
van de ontwikkeling van een complex van heischraal grasland en heide. Er wordt gefaseerd 
gemaaid. Jaarlijks wordt het bestand 2x gemaaid (juli en september/oktober) waarbij 
telkens ca. ¾ (ca. 3,4 ha) van het bestand gemaaid wordt.   

Ten noorden en ten zuidoosten van de beekvallei zijn de percelen 1c en 1f nog in 
landbouwgebruik. In functie van de uiterst kwetsbare natuurwaarden in dit brongebied is het 
noodzakelijk dat deze landbouwconcessies worden stopgezet. 

In kader van het ecohydrologisch herstel is het noodzakelijk dat al de aanwezige grachten in 
bestand 1e en tussen bestand 1e en 1d worden gedempt of tenminste gradueel verondiept. 
Deze maatregelen aan de grachten worden gelijktijdig of net na het herstelbeheer 
uitgevoerd. 
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Kaart 4.6: Patroonbeheer in het brongebied van de Laambeek. 
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4.3.10.3    Brongebied van de Abeek 

Het brongebied van de Abeek op het Schietveld bestaat uit een aaneenschakeling van 
verschillende vennen, vijvers en natte depressies, waartussen in het verleden vaak 
drainagegrachten werden gegraven. Hierbij werden de tussenliggende duinruggen 
doorgestoken. Van zuid naar noord gaat het om o.a.: 

o het Groot gazemeer, dat actueel zowel ’s winters als ’s zomers volledig droog 
ligt en een open vlakte met Pijpenstrootje en Pitrus vormt; 

o de Monnikswijer, een ven met een waardevolle (hoog-)veenontwikkeling. Aan 
de randen en op enkele drijftillen en eilandjes vinden we hoogveensoorten 
zoals Kleine veenbes, Eenarig wollegras en Lavendelheide. Ook Beenbreek is 
lokaal aanwezig. 

o de Broeken (In Den Damp), 3 aaneengeschakelde vijversystemen die 
onderling met elkaar in verbinding staan door overloopsystemen. 

Actueel is een groot deel van dit beekdalecosysteem sterk bebost/verbost, voornamelijk 
rondom het Groot gazemeer. Er wordt gestreefd naar een open beekdalecosysteem met 
voedselarme vennen, (hoog-)veenontwikkeling en overgangen naar natte en droge heide. 
Met het oog op en een betere ‘buffering’ of bescherming tegen te sterke schommelingen van 
het (grond-)waterpeil, is herstel van de natuurlijke waterhuishouding in de gehele beekvallei 
noodzakelijk. Kaart 4.7 geeft een overzicht van het gewenste patroonbeheer in het 
brongebied van de Abeek.  

De bestanden 2a, 3a, 3e, 3b, 5a en 6a worden deels gekapt en geplagd met het oog op 
herstel van een open beekdalecosysteem (zie 4.1.2). In de bestanden 1c, 1f, 4a wordt de 
aanwezige boomopslag gekapt en wordt lokaal geplagd in functie van heideherstel (zie 
eveneens 4.1.2). Na deze omvormingen wordt het open heidekarakter met verschillende 
successiefasen in stand gehouden door een regelmatig onderhoudsbeheer van kappen, 
plaggen, chopperen en maaien. Het openkappen van de beekvallei gebeurt eveneens in 
kader van een optimaal ecohydrologisch herstel.  

In de actueel open heidegedeelten van het brongebied, m.n. in de bestanden 1c, 2b,  1e en 
deels ook 1f, 5a en 6a, wordt voor de sterk vergraste heidevegetaties een herstelbeheer 
voorzien dat bestaat uit plaggen, chopperen en/of stootbegrazing. Gedurende de planperiode 
wordt jaarlijks 1,5 – 2 ha hersteld. Daarnaast wordt een gevarieerd en kleinschalig (plekken 
< 1 ha) onderhoudsbeheer van maaien, chopperen, plaggen en kappen van boomopslag 
gevoerd met het oog op het behoud van een gevarieerde heide met verschillende 
successiefasen. Dit onderhoudsbeheer kan ook aangevuld worden met extensieve begrazing. 
Kwetsbare vegetaties (o.a. groeiplaatsen Beenbreek) worden uitgerasterd bij begrazing in 
het groeiseizoen. In de natte of venige terreindelen in de beekvalleien (o.a. bestand 1e rond 
de Monnikswijer) is begrazing niet aangewezen. De groeiplaatsen met Beenbreek worden bij 
eventuele vergrassing van de groeiplaatsen (momenteel nog niet nodig) kleinschalig 
gemaaid (indien nodig; buiten het groeiseizoen; frequentie 6-8 jaar). 

In de oostelijke rand van de bestanden 5a en 6a wordt een halfopen gordel behouden 
bestaande uit heide met een gemiddelde verbossingsgraad tot 30%. Delen van bestand 7b 
kunnen spontaan ontwikkelen tot een halfopen struweellandschap. Om de 8-jaar wordt 
opnieuw teruggezet tot een gemiddelde verbossingsgraad van 30%. 

Aan de gebiedsgrens ten oosten van de Monnikswijer wordt een halfopen bosgordel voorzien 
(verbossingsgraad 30-70%) die zal bestaan uit ijl bos met open plekken. Delen van de 
bestanden 2a, 2c, 3a en 3b, 3d en 3e ondergaan een cyclisch kapbeheer (8 jaarlijks) in 
functie van het behoud van het halfopen karakter. Bestand 3c kan spontaan ontwikkelen tot 
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een halfopen zone, waarna het beheer gelijk loopt met het onderhoudsbeheer in de 
bestanden 3a en 3b. 

Het Groot gazemeer (bestand 5a) en omgeving worden helemaal geplagd. De Monnikswijer 
(bestand 1e) wordt zeker niet opgeschoond. Hier wordt toegezien op een voldoende hoog en 
stabiel waterpeil in functie van verdere (hoog-)veenontwikkeling. De drainagegrachten 
worden gedempt. De eerste 2 broeken (bestand 1d) worden behouden en beheerd als 
vijversystemen. Het derde broek wordt omgevormd tot ven (zie 4.3.4). 

Bestand 7b is een voormalige landbouwconcessie (= ca. 19,5 ha). Deze zal via gericht 
pleksgewijs maai- en kapbeheer ontwikkeld worden tot een structuurrijk geheel waarbij 
korte schrale graslanden voorkomen in combinatie met struwelen, boomopslag en ruigtes. 
Hiertoe zullen delen van bestand 7b jaarlijks gemaaid worden, de eerste jaren zal het nodig 
zijn om twee maal per jaar te maaien (juli en eind september) tot de vegetatie voldoende 
verschraald is. Daarnaast kan ook op de gemaaide stukken een nabegrazing met koeien 
plaatsvinden, wat kan bijdragen tot de ontwikkeling naar heischraal grasland. De rest van 
het perceel kan eventueel in extensieve begrazing worden genomen om de verbossing en 
verstruweling geleidelijker en structuurrijker te laten verlopen. 

De bestanden 7a en 7c blijven voorlopig in landbouwconcessie, het is wel aangeraden deze 
concessies langzaamaan te laten uitdoven.  

De valleibosjes in de bestanden 1c, 1d en 5a worden altijd behouden en kunnen spontaan 
verder ontwikkelen. 
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Kaart 4.7: Patroonbeheer in het brongebied van de Abeek 
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4.3.10.4    Brongebied van de Mangelbeek 

In het brongebied van de Mangelbeek vormt een smalle, langgerekte slenk die zich in het 
heidelandschap insnijdt het beginpunt van de Mangelbeek. Centraal in de slenk is een ven 
aanwezig dat wordt opgestuwd ter hoogte van een brandweg (= Mangelbeekven). Ten 
zuidwesten van deze slenk is nog een ven aanwezig. De duinrug tussen dit ven en de ZW-NO 
gerichte slenk is doorgestoken door een diepe gracht. Beide vennen zijn sterk vergraven en 
doorsneden met talrijke grachten en rabatten. Het Mangelbeekven zelf werd recentelijk 
hersteld in het kader van het LIFE-project DANAH. In de slenk en aan de randen van het ven 
ontwikkelt zich een soortenrijke natte heide met Klokjesgentiaan, Liggende 
vleugeltjesbloem, Moeraswolfsklauw, Heidekartelblad, enz. Aan de noordzijde van het 
dalhoofd is een groeiplaats van Beenbreek aanwezig. Kaart 4.8 geeft een overzicht van het 
gewenste patroonbeheer in het brongebied van de Mangelbeek.  

In bestand 2e wordt de soortenrijke natte heide rondom het Mangelbeekven in stand 
gehouden door een regelmatig onderhoudsbeheer dat bestaat uit kleinschalig 
plaggen/chopperen (0,1 – 1 ha) en maaien van de venoevers. De groeiplaats met Beenbreek 
wordt cyclisch en kleinschalig gemaaid om vergrassing te verkomen (omlooptijd 6 - 8 jaar; 
voor het groeiseizoen, niet tijdens of direct erna) Het ven ten oosten van het Mangelbeekven 
wordt volledig hersteld door plaggen en afgraven van de panden (zie 4.3.4). 

Het grootste deel van bestand 2f wordt gekapt, ontstronkt en geplagd in functie van 
heideherstel; de zone met bijenkasten in het noorden van het bestand wordt behouden.  

In de bestanden 2a, 2c, 2d en 2g worden de vergraste zones (gearceerde delen op kaart 
4.8) hersteld door plaggen, chopperen en/of stootbegrazing. Daarbij wordt prioriteit gegeven 
aan herstel van natte heide. Gedurende de eerste 10 jaar van de planperiode wordt 
gemiddeld jaarlijks 1,5 – 3 ha hersteld (bij voorkeur eerder kleinschalig: plekken van 0,1 – 2 
ha). Daarnaast wordt een regulier onderhoudsbeheer gevoerd dat bestaat uit regelmatig 
kleinschalig (0,1 - 2 ha) plaggen, chopperen, maaien en kappen van boomopslag..Bij een 
eventuele aanvullende extensieve begrazing worden de beekvallei en de groeiplaats van 
Beenbreek uitgerasterd (tijdens het groeiseizoen).  

Op enkele hogere duinruggen in de bestanden 2c en 2e worden geplagd in functie van het 
herstel van stuifduindynamiek (ca. 4,5 ha; eventueel verspreid over meerder jaren). Voor 
het openhouden van de herstelde stuifzanden is een cyclisch plagbeheer aangewezen, 
waarbij de frequentie afhankelijk is van de snelheid van het dichtgroeien van het open zand. 
Veelal is eens om de 10-15 jaar plaggen noodzakelijk om het stuifzand open te houden. 

De bestanden 1a, 1b, 1c en 1d worden als bos behouden. Het bosbeheer voor deze 
bestanden wordt beschreven in 4.1.2.2. Bestand 1c maakt deel uit van een halfopen 
beekdal, dat ook buiten het militair domein doorloopt. Streefdoel is hier een  afwisseling van 
broekbos en natte ruigtes en kleine zeggenvegetaties door cyclisch kappen van 
wilgenkoepels. Binnen het militair domein wordt vooral geopteerd voor de ontwikkeling naar 
alluviaal broekbos wat kan zorgen voor de afscherming van het militair domein.
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Kaart 4.8: Patroonbeheer in het brongebied van de Mangelbeek. 
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4.4 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de 
toegankelijkheid 

Het militair domein is per definitie niet toegankelijk voor het ruime publiek. De 
toegankelijkheid wordt geregeld door de commandant van het schietveld met behulp van 
concessies en vergunningen. Concessies worden afgeleverd door de directie, 
toegangsbewijzen worden afgeleverd door de kampcommandant.  

De sociaal-educatieve functie van het militair domein zal beperkt blijven, om verstoring te 
vermijden, zowel voor militaire als voor ecologische doelstellingen. Indien toch activiteiten of 
evenementen worden toegestaan of ingepland, is een goede timing (afgestemd op o.a. het 
broedseizoen van vogels) en een goede zonering van de activiteiten noodzakelijk. Deze 
activiteiten zijn per definitie beperkt tot de randgebieden, buiten de hotspots voor zeldzame 
soorten en habitats. Een belangrijk richtinggevend document dat hierbij gehanteerd kan 
worden, is de opgemaakte prioriteitenkaart. 

4.5 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht 
De jacht is niet verpacht in het militair domein. Bestrijding van schadelijk wild wordt via 
concessie geregeld. In het kader van overlast van bepaalde soorten kan in de toekomst 
eventueel gewerkt worden met een systeem van licentiejacht. 

4.6 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij 
Dit is niet van toepassing binnen het militair domein.  

4.7 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik niet-
houtige producten 

Dit is niet van toepassing binnen het militair domein. Paddenstoelen mogen niet geplukt 
worden, ook andere niet-houtige producten zoals bramen en noten worden niet uit het 
militair domein gehaald.  

4.8 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische 
elementen 

Het belangrijkste cultuurhistorische element is het behoud en het herstel van de heide.  

Daarnaast worden in de Landschapseenheid Masy nog restanten van het oude kasteeldomein 
teruggevonden. Deze worden behouden en indien mogelijk versterkt. De ruïnes van de 
serres en de stallen in bestanden 4h en 4f worden behouden en door het maaibeheer 
geaccentueerd. De dreven die ten tijde van graaf Masy zichtassen creëerden, in bestanden 
3d en 4c worden behouden. De structuur van deze dreven is reeds hersteld door het kappen 
van de ondergroei van Amerikaanse vogelkers en wordt als dusdanig behouden. De 
dreefbomen (ook buiten het kasteelbos) worden niet gekapt en krijgen de kans op stam te 
sterven. Een ander belangrijk cultuurhistorisch element is de grote diversiteit aan 
boomsoorten en –variëteiten, die behouden zal worden binnen het gedeelte dat aangeduid is 
als kasteelbos. Hier wordt niet gestreefd naar inheems loofhout, maar naar het behoud van 
deze diversiteit. De boomsoorten zullen verder op naam en in kaart gebracht worden.  
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4.9 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de 
milieubeschermende functie 

Door het ecohydrologische herstel zal de watercapterende functie van het militair domein 
behouden blijven en verbeteren. Langs de zuid-, west- en oostkant van het militair domein 
en rondom de DOVO-zone blijft een visuele buffer behouden, zodanig dat het militair domein 
afgeschermd wordt van de omliggende woonwijken.  

4.10 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de 
wetenschappelijke functie 

Momenteel zijn er een groot aantal vrijwilligers met een vergunning om op het schietveld 
inventarisaties te doen voor verschillende soortengroepen. Het is belangrijk dat alle 
gegevens jaarlijks verzameld worden en ter beschikking gesteld worden van zowel ANB als 
Defensie. In hoofdstuk 6 wordt een monitoringplan uitgeschreven, wat zal bijdragen aan de 
wetenschappelijke functie van het schietveld (zie hoofdstuk 6).  

4.11 Werken die de biotische of abiotische toestand van het 
militair domein wijzigen 

Door het (eventueel plaatselijk) dempen en/of opstuwen van een deel van de gegraven 
grachten zal de watertafel opnieuw hersteld worden, wat gunstig zal zijn voor de biotische en 
de abiotische omstandigheden op het schietveld.  

4.12 Uitwendig beheer 
Opdat de beheermaatregelen die uitgevoerd worden op het schietveld, optimaal zouden 
kunnen renderen, is het wenselijk dat het beheer van de aanliggende terreinen afgestemd 
worden op het beheer op het schietveld. In deze paragraaf worden suggesties gedaan voor 
het beheer van de omliggende terreinen.  

Momenteel is ongeveer 167 ha van het schietveld in landbouwconcessie. In de geïntegreerde 
ecologische gebiedsvisie (kaart 45) worden deze concessies op termijn stopgezet, waarna de 
bestanden kunnen omgevormd worden naar een complex van vochtige en droge heide, 
heischrale graslanden en stuifduinen. Vooral voor het habitattype 6230 (Heischrale 
graslanden) is er in de huidige landbouwconcessies een groot potentieel aanwezig. Een 
belangrijke toename van dit habitattype, in complex met drogere en vochtige heide wordt 
dan ook in de gebiedsvisie nagestreefd.   

De concessies rondom de bronhoofden (Laambeek, Mangelbeek, Abeek) en de Sonnisheide 
zijn het meest prioritair om zo snel mogelijk afgebouwd te worden.  

In deze actuele landbouwconcessies bevinden zich tevens de zones waar het herstel van 
biotoop voor Knoflookpad vooral kan worden gerealiseerd. De Knoflookpad (een bedreigde 
soort, die opgenomen is op bijlage II van de habitatrichtlijn) bewoont gebieden waar 
ionenrijke plassen met een hogere pH (pH>6) in de nabijheid liggen van terreinen met een 
mulle, korrelige zandbodem, waar ze zich eenvoudig kan ingraven. Als paaiplaatsen komen 
weidepoelen, oude meanders en kleine vijvers en vennen met (matig) voedselrijk water in 
aanmerking.  

Op het Schietveld zelf zijn geen recente waarnemingen meer van deze soort. Wel zouden 
relictpopulaties aanwezig zijn net ten westen van het Militair domein (domein van 
Kelchterhoef) en net ten noorden van het domein. Verbinding van deze relictpopulaties is 
dringend noodzakelijk gezien de precaire toestand van de huidige relictpopulaties en is ook 
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voorzien in het soortenbeschermingsplan voor Knoflookpad. Gezien de vereisten naar vrij 
ionenrijk water bevinden deze verbindingspotenties zich echter vooral in de actuele 
landbouwconcessies. Hiervoor is het vereist dat de verbindingszone (gedeeltelijk) uit 
concessie wordt genomen en ingericht voor de soort : graven van poelen, en herstel van een 
gevarieerde open vegetatie met plaatselijk open zand.  

Indien ook de overige landbouwconcessies worden stopgezet zijn er ook mogelijkheden om 
aan biotoopverbetering te doen in functie van bepaalde doelsoorten, in het bijzonder Grauwe 
kiekendief (akkervogelbeheer met brede randen en ruigtes). 

Samen met de ontwateringsgrachten op het militair domein zorgen de direct aanliggende 
private landbouwgronden voor een sterke drainage van het schietveld. De drastische 
verdieping van de Dommel en de Heidelossing in het landbouwgebied van de 
Maastrichterheide heeft effecten tot ver binnen het  SBZ gebied. Aangezien het hier om 
hoofdzakelijk zandbodems gaat plant het drainerende effect van de verdiepte Dommel, 
Heidelossing en daarop aansluitende beken en grachten, zich over een afstand van 
honderden meter voort in het schietveld. Zelfs als worden de onontbeerlijke 
vernattingsmaatregelen genomen op het militaire domein, dan nog zullen maatregelen 
buiten het militaire domein in de Maastrichterheide noodzakelijk blijven om de vochtige 
heide en ven(oever-)vegetaties van de centrale vennenzone en de volledige noordrand van 
het domein in een goede staat van instandhouding te brengen. Een bufferstrook van een 
paar honderd meter breedte buiten het militair domein, waarin de drainageniveaus gevoelig 
opgetrokken worden, in combinatie met een extensivering van de landbouw is daarbij een 
gewenste oplossing.  

In de aanliggende bossen van het schietveld is het belangrijk dat de exoten bestreden 
worden. De meeste bossen aanliggend aan het schietveld, zijn in eigendom van de 
gemeente. Voor de bossen in de gemeente Meeuwen-Gruitrode wordt een beheerplan 
opgemaakt door Arcadis NV. In dit beheerplan wordt, net als op het schietveld, gestreefd 
naar een verhoging van de hoeveelheid dood hout, inheems gemengde bestanden en een 
volledige verwijdering van exoten zoals Amerikaanse vogelkers. De Hutte is een domeinbos 
dat ten zuiden van het schietveld ligt. Hier worden gelijkaardige ecologische doelstellingen 
nagestreefd als op het schietveld.  
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5 Uitvoeringsprogramma 

In tabel 5.1. wordt het uitvoeringsprogramma weergegeven per bestand. Belangrijk is dat 
het jaar voor elke ingreep (jaar x-1) geëvalueerd wordt of het beheer efficiënt is. Dit kan 
gebeuren op basis van de monitoringresultaten (zie verder, hoofdstuk 6). Deze evaluatie kan 
starten indien er voldoende monitoringresultaten verzameld zijn. Indien blijkt dat de 
beheermaatregelen niet de gewenste effecten hebben, wordt het beheer bijgestuurd volgens 
de noden van en de ontwikkelingen op het terrein.  

Onderstaande uitvoeringstabel is voornamelijk richtinggevend voor de maatregelen in de 
bosbestanden en de halfopen zones.  Voor het heidebeheer wordt geopteerd voor een naar 
de timing toe minder concrete invulling, om de nodige flexibiliteit en adaptiviteit van het 
heidebeheer te garanderen.  Wel wordt elders in dit beheerplan aangegeven in welke 
deelzones over welke oppervlakte jaarlijks herstelbeheer dient uitgevoerd te worden in 
functie van het terugdringen van gedegradeerde heide. Jaarlijks wordt daarbij gekeken waar 
specifiek de voorziene maatregelen best worden toegepast, al naargelang de noden en 
kansen op het terrein. Daarbij kan dan de koppeling gemaakt worden met venherstel, 
hydrologisch herstel, preventief brandbeheer en begrazing. Verder wordt ook niet 
gespecificeerd welke beheermaatregelen waar worden toegepast. Al naargelang de noden 
(mate van vergrassing, verbossing, …) en eerder behaalde resultaten kan men beslissen om 
in bepaalde zones meer of minder te kappen, te maaien, te plaggen, te chopperen, te 
branden of te begrazen. Het gevarieerd inzetten van de verschillende beheertypes moet 
leiden tot een gevarieerd heidelandschap.  
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Sonnisheide 1a1 N+L 4,4 A  a1 a2 a3     (a)  (a)       X    GIL (gD) 
    X        X             
 1a2 N+L 2,6 A  a1 a2 a3     (a) (a)           GIL (gD) 
    S                     
 1b LH 3,2 A  a1 a2 a3     (a) (a)           GIL 
    S                     
 1c N+L 2,7 A  a1 a2 a3     (a)  (a)           GIL (gD) 
    X        X        X     
 1d N+L 7,5 A  a1 a2 a3     (a)  (a)           GIL (gD) 
    X        X        X     
 1e1 N+L 3,5 A  a1 a2 a3     (a)  (a)           GIL (gD) 
    X        X        X     
 1e2 N+L 2,3 A a1 a2  a3     (a) (a)           H 
      EP   (H)         RH       
 1f N+L 5,7 A  a1 a2 a3     (a)  (a)           GIL (gD) 
    X        X        X     
 1g1 LH 2,5 A a1 a2 a3     (a) (a)           GIL 
    S                     
 1g2 LH 0,2 A a1 a2  a3     (a) (a)           H 
      EP   (H)         RH       
 1h N+L 2,3 A  a1 a2 a3     (a)  (a)           GIL (gD) 
    X        X        X     
 1i LH 4,0 A  a1 a2 a3     (a) (a)           GIL 
    S                     
 1j1 N+L 1,5 A  a1 a2 a3     (a)  (a)           GIL (gD) 
    X        X        X     
 1j2 N+L 0,5 A a1 a2  a3     (a) (a)           H 
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Sonnisheide 1k H 4,6 A a1 a2  a3     (a) (a)           H 
      EP   (H)         RH       
 2b H 6,9          RH           H 
 2c V 7,5 Vh                    V 
  H    EP   (H)        RH       H 
 2d H 1,0          RHS           H 
 3a H 0,3          RH           H 

 4a H 
143,

1          RH           H 
Laambeek 1a1 N+L 15,5  A a1 a2  a3     (a) (a)          H 
       EP    (H)       RH       
 1a2 N+L 13,3  A a1 a2  a3      (a) (a)          H(30%) 
        P/G   (H)        RH      
       D30        D30        D30  
 1a3 N+L 7,6  A a1 a2  a3     (a) (a)          OB 
       EP   (H)        RH       
 1b1 N+L 2,8 a2 a3     (a)  (a)             H 
       EP   (H)        RH       
 1b2 N+L 7,4 a2 a3      (a) (a)             H (30%) 
        P/G   (H)       RH       
       D30        D30        D30  
 1b3 N+L 0,5 a2 a3      (a)  (a)             OB 
       EP   (H)        RH       
 1d R&G 5,0 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M H 
 1e1 V 18,5                 PB                       V 
  H          RH            H 

 1e2 L+N 5,2       EP     (H)                RH              H 
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Mangelbeek 
 

1a N+L 16,1  A  a1 a2 a3     (a)  (a)          GIL (gD) 
     X        X        X    
 1b N+L 12,2  A  a1 a2 a3     (a)  (a)          GIL (gD) 
     X        X        X    
 1c LH 7,0  A  a1 a2 a3     (a)  (a)          HOB 
     O        O        O    
 1d NH 12,8  A  a1 a2 a3     (a)  (a)          GIL (gD) 
     X        X        X    
 2a H 13,3         RH            H 
 2b Inf 1,3 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  
 2c H 39,8         RH            H 
 2d H 2,9         RH            H 
 2e V 12,4         RH            V 
 2f NH 2,8  A a1  a2 a3     (a) (a)          H 
      EP   (H)        RH        
 2g H 34,8         RH            H 
Dovo 1a NH 1,3   A a1 a2 a3     (a)  (a)         KLE 
              G        X   
 1c LH 0,6   A a1 a2 a3     (a)  (a)         KLE 
              F           
 1d N+L 0,3   A a1 a2 a3     (a)  (a)         KLE 
              F        X   
 1e LH 1,6   A a1 a2 a3     (a)  (a)         KLE 
              F           
 1f LH 0,1   A a1 a2 a3     (a)  (a)         KLE 
              F           
 1g N+L 6,0   A a1 a2 a3     (a)  (a)         KLE 
Dovo              F        X   
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 2a Inf 3,8 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  
 2c1 L+N 15,8   A a1 a2 a3     (a)  (a)         H 
           EP   (H)     RH      
 2c2 L+N 32,2   A a1 a2 a3     (a) (a)         H (30%) 
            P/G   (H)      RH    
           D30        D30       
 2c3 L+N 32,2   A a1 a2 a3     (a) (a)         H (30%) 
             P/G   (H)     RH    
            D30        D30      
Donderslag
-se heide 1a H 

154,
0           RH          H 

 2a H 81,9           RH          H 
  V        Vh   Vh           V 

 3a H 
154,

5           RH          H 
  V   Vh      Vh             V 
 4a H 82,4           RH          H 
 5a H 44,0           RH          H 
 6a H 70,0           RH          H 
 7a H 55,1           RH          H 
  V      Vh                V 
 8a H 41,9           RH          H 
 9a H 8,7           RH          H 
 10a H 41,3           RH          H 
  V              Vh        V 
 11a H 19,8           RH          H 
 12a H 12,3           RH          H 
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Donderslag
-se heide    A a1 a2 a3     (a) (a)            
 13a H 28,0           RH          H 
 13b LH 48,7 a2 a3     (a) (a)              H/B 

       
D50,1

0 P/G 
D50,1

0  
D50,1

0  
D50,1

0  
D50,1

0 P/G D50,10  D50,10  
D50,1

0  
D50,1

0  

 14a H 
129,

6           RH          H 
  V     Vh                 V 
 16a Inf 4,1 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  
 16b Inf 2,5 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  
 16c Inf 1,4 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  
 16d Inf 2,7 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  
 16e Inf 1,5 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  
 16f Inf 4,2 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  
 16g Inf 0,8 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  
Abeek 1a H 4,4           RH          H 
    A a1 a2 a3     (a) (a)            
 1b L+N 21,0 a1 a2 a3     (a)  (a)            H (30%) 
         P/G   (H)       RH      
        D30        D30          
 1c H 46,7           RH          H 
 1d V 15,4           PB          V 
            Vh             
 1e V  15,1           PB           V 
  H            RH          H 
 1f H 9,8           RH          H 
 2a1 L+N 1,0 a2 a3      (a) (a)             OB 
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     EP   (H)        RH         

Abeek 2a2 L+N 1,6 a2 a3     (a) (a)             H/B 
      D50 P/G       D50 P/G       D50 P/G  
 2b H 8,4           RH          H 
 2c LH 1,8 a2 a3     (a) (a)             H/B 
      D50 P/G       D50 P/G       D50 P/G  
 3a1 LH 9,0 a2 a3     (a) (a)             OB 
     EP   (H)        RH         
 3a2 LH 10,0 a2 a3     (a) (a)             H/B 
      D50 P/G       D50 P/G       D50 P/G  
 3b1 LH 3,2 a2 a3      (a) (a)             OB 
     EP   (H)       RH          
 3b2 LH 2,4 a2 a3       (a) (a)             H/B 
      D50 P/G       D50 P/G       D50 P/G  
 3c Inf 3,1 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B  
 3d R&G 0,6 a2 a3     (a) (a)             H/B 
              D50 P/G       D50 P/G  
 3e1 NH 5,0 a2 a3      (a) (a)             OB 
     EP   (H)         RH        
 3e2 NH 0,9 a2 a3     (a) (a)             H/B 
      D50 P/G       D50 P/G       D50 P/G  
 4a L+N 2,6 a2 a3      (a) (a)             OB 
     EP   (H)       RH          
 5a1 LH 21,6 a3     (a) (a)              OB 
        EP   (H)        RH      
 5a2 LH 21,7 a3     (a)  (a)              OB 
         EP   (H)       RH      
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Abeek 5a3 LH 12,4 a3     (a)  (a)              H (30%) 
         P/G   (H)       RH      
        D30        D30          
 6a1 L+N 24,4 a3     (a) (a)               OB 
          EP   (H)       RH     
 6a2 L+N 8,9 a3     (a)  (a)               H (30%) 
           P/G   (H)      RH     
          D30        D30       
 7b R&G 26,4 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M H 
Masy 1a LH 6,7 a3     (a) (a)               LH 
          X        X       
 1b LH 7,5 a3     (a) (a)               LH 
          X        X       
 1c R&G 3,2 a3      (a)  (a)               PoP 
    1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M  1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M  
          Hh        Hh       
 1d LH 2,2 a3     (a) (a)               GIL 
          F        F       
 1e LH 5,2 a3     (a) (a)               GIL 
          S               
 1f LH 1,1 a3     (a) (a)              GIL 
          S               
 1g LH 0,5 a3     (a) (a)               GIL 
          F        F       
 2a LH 7,3 a2 a3     (a) (a)             GIL 
         S                
 2b LH 1,2 a2 a3     (a) (a)             GIL 
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Masy         F        F        
 2c R&G 0,9 a2  a3      (a)  (a)              PoP 
    1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M  
 3a LH 3,8 a2 a3     (a) (a)             GIL 
         (V)        (V)        
 3b LH 1,1 a2 a3     (a) (a)             GIL 
         S                
 3c LH 2,0 a2 a3     (a) (a)             GIL 
         S                
 3d LH 3,4 a2 a3     (a) (a)             GIL* 
         F        F        
 3e LH 7,3 a2 a3     (a) (a)             GIL 
         S                
 3f LH 12,7 a2  a3      (a)  (a)             GIL 
    (V) (V) (V)                   
 4a LH 1,5 a2 a3     (a) (a)             GIL 
         S                
 4b LH 3,7 a2 a3     (a) (a)             GIL 
         F        F        
 4c LH 5,2 a2 a3     (a) (a)             GIL 
         F        F        
 4d LH 9,8 a2 a3     (a) (a)             GIL* 
         F        F        
 4e LH 2,5 a2 a3     (a) (a)             GIL 
         F        F        
 4f LH 2,8 a2 a3     (a) (a)             GIL* 
         F        F        
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Masy 4g L+N 5,6 a2 a3     (a) (a)             GIL* 
         F        F        
 4h LH 2,3 a a3      (a)  (a)              PoP 
    2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M  
 5a LH 3,4 a3     (a) (a)               GIL 
          F        F       
 5b LH 1,6 a3     (a) (a)               LH 
          X        X       
 5c LH 5,2 a3     (a) (a)               GIL 
          S        Vh       
          Vh               
 6a LH 8,6 a3     (a) (a)               LH 
          X        X       
 6b LH 3,8 a3     (a) (a)               GIL 
          S               
 7a LH 4,0 a2 a3     (a)  (a)             LH 
          X        X       
 7b LH 7,2 a2 a3     (a)  (a)             GIL 
          F        F       
 7c LH 6,9 a2 a3     (a)  (a)             GIL 
          F        F       
 8a LH 11,9     (a) (a)               GIL 
           F        F      
 8b LH 11,6     (a) (a)               LH 
           X        X      
 8c LH 2,8     (a) (a)               GIL 
           F        F      
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Masy 9a LH 3,5     (a) (a)               LH 
           X        X      
 9b LH 3,0     (a) (a)               GIL 
           S              
 9c LH 1,9     (a) (a)               GIL 
           E      (KV) (V) (V)      
 10a R&G 14,4 (V) (V) (V)                  GIL 

Tabel 5.1: Kaptabel 

Legende beheermaatregelen 

A: Hoofdbehandeling Amerikaanse vogelkers 
a1: Eerste nabehandeling Amerikaanse vogelkers 
a2: Tweede nabehandeling Amerikaanse vogelkers 
a3: Derde nabehandeling Amerikaanse vogelkers 
(a): Eventuele verdere nabehandeling Amerikaanse vogelkers 
B: beheer van brandwegen 
D30: Kapping in functie van creatie of onderhoud van maximale gemiddelde overschermingsgraad van 30%  
D50: : Kapping in functie van creatie of onderhoud van gemiddelde overschermingsgraad van 50%t 
D50,10: Lichtingskap tot een gemiddelde overschermingsgraad van de boomlaag van 50% over een oppervlakte van 10 ha 
E: Eindkap 
EP: Eindkap gevolgd door (lokaal) plaggen 
F: Eindkap in grotere groepen (Femelkap) van exoten, voornamelijk Amerikaanse eik, plaatselijk Robinia en Fijnspar 
Hh: hakhout 
(H): Eventueel nabeheer in functie van heideherstel 
(KV): Eventuele kunstmatige verjonging 
O: Opslag verwijderen 
P/G: Lokaal plaggen en/of stootbegrazing 
RH: Regulier heidebeheer waarbij plaggen, chopperen, maaien, verwijderen van opslag en begrazing verspreid over het bestand kunnen worden ingezet 
RHS: Soortgericht beheer (Gentiaanblauwtje) 
PB: peilbeheer vijvers 
S: startbeheer dat bestaat uit de verwijdering van exoten 
X: Selectieve hoogdunning  
Vh: Venherstel 
(V): Eventueel vrijstellen  
1M: 1 maal per jaar maaien 
2M: 2 maal per jaar maaien 
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Legende bestandstype 

N+L: Gemengd naaldhout 
L+N: Gemengd loofhout 
LH: Loofhout 
NG: Naaldhout 
H: Heide-ecosysteem met complex van droge en natte heide, heischrale graslanden en stuifduinen 
V: Venecosysteem/beekdalecosysteem 
R&G: Ruigte en graslanden 
Inf: Infrastructuur 
 
Legende doel 
GIL: Gemengd inheems loofhout 
GIL (gD): Gemengd inheems loofhout met Grove den 
GIL*: Gemengd inheems loofhout met behoud van zware, monumentale bomen en uitheemse collectiesoorten 
LH:Loofhout 
H: Heide-ecosysteem met complex van droge en natte heide, heischrale graslanden en stuifduinen 
V: Venecosysteem/beekdalecosysteem 
H(30%): Heide-ecosysteem met een gemiddelde verbossingsgraad van 30% 
OB: Open beekvallei 
H/B: Halfopen vegetatie van heide en bos 
HOB: Halfopen beekdalecosysteem 
KLE: Klein landschapselement in het heide-ecosysteem 
pOp: Permanente open plek in het bos 
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6 Monitoringplan 

Monitoring is het herhaald meten van parameters volgens een standaardmethode die 
gegevens oplevert waarmee de toestand en de evolutie van een doelpopulatie of een 
welbepaald streefbeeld kan worden beschreven (De Cock et al., 2008). Alvorens een 
monitoringplan uit te schrijven is het belangrijk dat de algemene doelstellingen van de 
monitoring vastgesteld worden. Op het schietveld bestaat deze doelstelling erin de toestand 
van bepaalde soorten, vegetaties of structuren op een gestandardiseerde manier te 
registreren, in de tijd op te volgen en te evalueren in functie van bepaalde streefdoelen. Als 
dusdanig kan het gevoerde beheer geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden.  

Volgens Demeulenaere et al. (2002) kunnen 4 hiërarchische monitoringniveaus 
onderscheiden worden: 

o Een 1:1-verhouding waarbij de monitoringresultaten vooral bruikbaar zijn 
voor het gebied waarvoor de gegevens ingezameld zijn. 

o Een globaal niveau, waarbij de resultaten meer algemene conclusies 
toelaten over de bijdrage die de gebieden tot de biodiversiteit leveren en de 
veranderingen die hierin optreden. 

o Een globaal en intensief niveau, waarbij aan de hand van een 
representatief aantal gebieden een uitspraak kan gedaan worden over de 
toestand van de natuur in Vlaanderen. 

o Een globaal en causaal niveau waarbij ook een verklaring kan gevonden 
worden voor eventueel optredende veranderingen in de toestand van de 
natuur in Vlaanderen.  

Het monitoringplan voor het schietveld zal zich vooral situeren op het eerste niveau. Hogere 
niveaus moeten worden opgevolgd op een schaal groter als deze van het beheer- en 
monitoringplan dat opgemaakt wordt in kader van het Europese LIFE-project DANAH. Binnen 
dit eerste niveau zal het monitoringplan zich concentreren op vier aspecten.  

- Abiotische monitoring 
o opvolgen van het waterpeil 
o opvolgen van de waterkwaliteit 

- Monitoring van de basiskwaliteit 
o opvolgen van de algemene basiskwaliteit van de vegetatie in het schietveld  

- Monitoring van specifieke beheermaatregelen 
o Halfopen vegetaties 
o Inrichting van de Abeekvallei  
o Venherstel 
o Plag- en chopperwerken 
o Bestrijding van Amerikaanse vogelkers 
o Maaien in functie van heischrale graslanden 

- Monitoring van specifieke doelsoorten 
o Bijzondere broedvogelkartering 
o Aan- of afwezigheid 

- Gevlekte witsnuitlibel (SBZ-H is essentieel) 
- Knoflookpad (SBZ-H is essentieel) 
- Grauwe kiekendief (SBZ-V is essentieel) 
- Woudaap (SBZ-V is essentieel) 
- Grauwe klauwier  
- Grote wolfsklauw 

o Opvolgen van populaties 
- Gentiaanblauwtjessysteem  
- Nachtzwaluw 
- Beenbreek, Lavendelhei, Kleine veenbes en Eenarig wollegras 
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Het is belangrijk dat voor elk onderdeel van het monitoringplan vooraf doelstellingen 
geformuleerd worden, zodat het beheer objectief geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd 
kan worden.  

Alle beheerwerken die uitgevoerd worden, worden bijgehouden, best in een GIS-omgeving. 
Als dusdanig wordt een overzicht verkregen van de geleverde inspanningen en kunnen deze 
inspanningen geëvalueerd worden aan de hand van de monitoringresultaten. Jaarlijks 
worden per bestand het uitgevoerde beheer, de oppervlakte, de uitvoerder en de periode 
van uitvoering ingevoerd in een GIS-omgeving. Eventuele opmerkingen en/of problemen 
worden eveneens genoteerd.  

Opdat de monitoring op een correcte manier zou worden uitgevoerd en dat ze bruikbare 
resultaten zou opleveren, moet zij gebaseerd zijn op gestandaardiseerde en goed 
omschreven meetmethodes. De uitvoerders moeten hiertoe over de noodzakelijke 
deskundigheid, ervaring en eventuele soortenkennis beschikken. 

Voor de uitvoering kan in sommige gevallen met vrijwilligers gewerkt worden. Hierbij is het 
uiteraard belangrijk dat de metingen volgens de juiste methode worden uitgevoerd en 
correct geïnterpreteerd en gerapporteerd worden, zowel aan ANB als aan Defensie. Enkel 
dan kan het gevoerde beheer geëvalueerd en indien nodig aangepast worden. ANB is 
verantwoordelijk voor de nodige coördinatie.  

De toekenning en/of verlenging van concessies kan afhankelijk gemaakt worden van deze 
rapportering.  

6.1 Monitoring van de abiotiek 

6.1.1 Ecohydrologische monitoring 
Voor een aantal belangrijke grondwaterafhankelijke biotopen en doelsoorten waarvoor het 
schietveld een zeer belangrijke rol te vervullen heeft in Vlaanderen (vochtige heide, 
veenachtige vegetaties, venecosystemen en broekbossen) is een gunstige hydrologische 
toestand essentieel. Zowel de waterkwantiteit (niveau en schommelingen in de 
grondwatertafel) als waterkwaliteit (nutriëntengehalte) zijn hierbij zeer belangrijk.  

Uit vergelijkingen van recente met vroegere metingen van waterstanden, blijkt dat het 
waterpeil op het schietveld gedurende het laatste decennium drastisch gedaald is (zie 
eerder). In hoofdstuk 4 werden de noodzakelijke maatregelen voor ecohydrologisch herstel 
besproken.  

Het effect van deze maatregelen wordt gecontroleerd geëvalueerd door het periodiek 
opvolgen van het grondwaterpeil.  

Om de evoluties in de hydrologie in detail en heel direct te kunnen opvolgen, om een aantal 
referentiesituaties te kunnen opvolgen, om aan beheerevaluatie te kunnen doen en om de 
hydrologie van het gebied in detail te kunnen begrijpen werd een afgeslankte en deels 
geherlocaliseerde versie van het hydrologische meetnet voorzien. Het bestaat uit  12 
meetlocaties (zie kaart 48 van bijlage 1) waarvan 5 uit de studie van 2004 en 9 nieuwe 
locaties. Alle piëzometers zijn al geplaatst, en op vier locaties na zijn alle meetpunten al 
voorzien van automatische drukloggers (divers) die twee maal per dag metingen uitvoeren 
(00u en 12u). De gegevens worden bewaard en zijn ter beschikking in de WATINA databank 
van het INBO. De resultaten en de bijhorende conclusies dienen regelmatig gerapporteerd te 
worden aan ANB en Defensie.   

Het hydrologisch herstel zal zeer intensief opgevolgd worden en zal deel uitmaken van een 
aanvullende opdracht. Hierin zal het hydrologisch systeem nog verder in detail worden 
beschreven, concrete ingrepen worden voorgesteld met onmiddellijke en gedetailleerde 
opvolging van de effecten op de grondwaterpeilen. In functie hiervan is het mogelijk dat het 
peilbuizennet nog wordt uitgebreid. 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren 215

 

Wat waterkwaliteit betreft zal op het schietveld, in kader van dit monitoringplan, enkel de 
waterkwaliteit van de grondwaterafhankelijke biotopen onderzocht worden. In praktijk 
betekent dit dat de peilbuizen aan de Monnikswijer, het Groot gazemeer en deze in de 
Laambeekvallei ook op geregelde tijdstippen kwalitatief bemonsterd zullen worden. 

6.1.2 Monitoring van de luchtkwaliteit 
Atmosferische deposities van verzurende en vermestende stoffen zorgen voor een 
bijkomende belasting van de aanwezige habitats. Stikstofdeposities zorgen voor verzuring 
van boshabitats en vergrassing van heides. Een opvolging van deze deposities in het 
schietveld is daarom wenselijk.  

De monitoring van dergelijke deposities vereist echter zeer gespecialiseerde apparatuur en is 
enkel mogelijk indien ingepast in een gewestelijk meetnet. Indien er geen meetpunt in het 
gebied is voorzien, kan gebruik gemaakt worden van zowel meetgegevens van meetpunten 
in de omgeving als van de gewestelijke extrapolaties die voor dit meetnet worden 
uitgevoerd. Als dusdanig kan de toestand en evolutie in het schietveld geëvalueerd worden. 

6.2 Monitoring van de algemene basiskwaliteit van de 
vegetatie 

Globale doelstelling voor het schietveld is het behoud en de kwalitatieve verbetering van de 
aanwezige habitats in het gebied. Plaatselijk kan een habitat uitgebreid worden.  

Het referentiebeeld voor de basiskwaliteit is de Habitatkaart die opgemaakt werd (Paelinckx 
et al., 2009). Op deze kaart worden de NATURA 2000-habitats weergegeven samen met hun 
staat van instandhouding (zie hoofdstuk 2). De kwaliteit die hier weergegeven wordt, moet 
minstens behouden worden, en waar nodig verbeterd.  

Om de algemene evolutie van de kwaliteit van de aanwezige vegetaties op het schietveld op 
te volgen is een uitgebreid en gebiedsdekkend meetnet noodzakelijk..  

Op termijn wordt het wellicht mogelijk om mate van vergrassing en andere aspecten te 
detecteren op basis van remote-sensingtechnieken. Met de huidige hogeresolutie-
hyperspectraalbeelden zijn er wellicht mogelijkheden. Hiervoor moeten echter de nodige 
beeldverwerkings-algoritmen nog worden ontwikkeld.  

Een evaluatie op het terrein blijft dus noodzakelijk. In het ideale geval is dit een 
vlakdekkende kartering zoals in 2008 uitgevoerd, maar dit is zeer arbeidsintensief. Een 
evaluatie op basis van een aselecte steekproef is momenteel de enig werkbare methode om 
de globale staat van instandhouding van vegetaties te evalueren. In het ideale geval omvat 
dit een zeer dicht meetnet met vaste steekproefpunten, op een systematisch grid, waarop 
uitgebreide metingen (vegetatie-relevees, evaluatie van structuurkwaliteit en abiotiek) 
gebeuren. Dit is echter in de praktijk ook niet haalbaar. Zo werd berekend dat een statistisch 
onderbouwde evaluatie van alle aanwezige habitats een meetintensiteit zou vereisen van 
minstens 900 meetpunten (statistische onderbouwing: zie bijlage 6). 

Hieronder wordt een methode vooropgesteld die zowel het aantal meetpunten als de 
meetinspanning per punt beperkt, maar toch voldoende betrouwbare en herhaalbare 
metingen toelaat om indicatief te zijn voor de evolutie van de algemene basiskwaliteit van 
het gebied. 

Een set van steekproefpunten :  

Over het terrein wordt bij voorkeur een systematisch raster van meetpunten uitgezet, 
waarop de metingen worden uitgevoerd. Een systematisch raster is echter zeer tijdrovend. 
Naar tijdsefficiëntie , kan gekozen worden voor het uitzetten van een aantal vaste trajecten 
waarop om de 100 meter een meting wordt uitgevoerd (vergelijkbaar met punt-
transecttellingen zoals toegepast bij inventarisaties van o.a. vleermuizen en vlinders).  
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Het totaal aantal puntmetingen kan afhankelijk worden gesteld van de beschikbare middelen 
en mogelijkheden, maar een minimum van 50 tot 100 punten voor elk van de belangrijkste 
vlakdekkende habitatgroepen (bos – vochtige heide – droge heide) lijkt ons noodzakelijk om 
indicatief te zijn. Noodzakelijk bij de keuze van de trajecten is dat zij representatief zijn voor 
het gehele gebied en niet bepaalde vegetaties of deelzones van het gebied over- of 
onderbemonsteren. Het INBO kan op basis van de vegetatiekaart uit 2008 in overleg met de 
beheerders enkele mogelijke trajecten uittekenen. 

Metingen op elk steekproefpunt 

Op elk meetpunt wordt het lokaal aanwezige vegetatietype toegekend (BWK-code en 
habitat- type in overeenstemming met De Saeger et al., 2008). Vervolgens wordt de lokale 
staat van instandhouding (LSVI) bepaald met behulp van de beoordelingsmatrices die 
opgemaakt werden door het INBO (T’Jollyn et al., 2009). De tabellen bestaan uit een lijst 
van indicatoren die verschillende deelaspecten van de LSVI op een objectiveerbare wijze 
beoordelen en op basis hiervan een eindbeoordeling genereren. Als dusdanig wordt bepaald 
of de habitat zich in een gunstige of ongunstige staat van instandhouding bevindt. De 
beoordelingen gebeuren via visuele inschattingen van het overeenkomstige vegetatietype 
van het meetpunt in de onmiddellijke omgeving van het meetpunt. Deze methode neemt 
zeer weinig tijd in beslag, vereist geen gespecialiseerde soortenkennis, en geen opmeting 
van vast omlijnde proefvlakken, maar is toch voldoende nauwkeurig en objectiveerbaar om 
verschuivingen in de algemene toestand te detecteren. Voor niet-habitatwaardige bossen 
kan de methode van Van Den Meersschaut et al. (2001) gebruikt worden in plaats van de 
LSVI-tabellen.  

Deze monitoring wordt best om de 5 jaar uitgevoerd.  

Daarnaast geeft de heropmeting van de bosbouwkundige proefvlakken die in principe 10-
jaarlijks uitgevoerd wordt door ANB, ook een beeld van de evolutie van de globale kwaliteit 
van de boshabitats.  

Indien blijkt dat habitats kwantitatief of kwalitatief achteruitgaan, kan het beheer herzien 
worden.  

6.3 Monitoring van specifieke beheermaatregelen 
De doelstellingen en de motivering voor de specifieke beheermaatregelen werden besproken 
in hoofdstukken 3 en 4. Deze monitoring gebeurt in eerste instantie vrij intensief, tot op het 
moment dat een uitspraak kan gedaan worden over het al dan niet succesvol zijn van de 
ingreep. Daarna wordt teruggevallen op een lagere meetfrequentie of wordt de opvolging 
ingepast in de basisopvolging (zie 6.2). Dit onderdeel van het monitoringplan concentreert 
zich op 5 types beheermaatregelen.  

Een aantal van deze monitoringtechnieken zijn vrij arbeidsintensief (opnemen van PQ’s). Ze 
worden hieronder beschreven zodat zij, indien hiertoe de middelen en mogelijkheid bestaan, 
correct en volledig kunnen worden uitgevoerd. Indien de mogelijkheden hiervoor ontbreken 
zal de evaluatie van inrichtingsmaatregelen moeten gebeuren op basis van eenvoudige 
zichtwaarnemingen en –evaluaties, die evenwel niet objectiveerbaar zijn. 

6.3.1 Halfopen vegetaties  
In het kader van de inrichtingsmaatregelen worden een aantal bossen en loofhoutopslag via 
sterke en variabele kappingen omgezet naar halfopen vegetaties.  

De halfopen vegetaties waarnaar gestreefd wordt in het beheerplan zijn onder te verdelen in 
2 categorieën. Enerzijds zijn er de vegetaties waarbij gestreefd wordt naar een gemiddelde 
overschermingsgraad van de boomlaag van minder dan 30%, anderzijds zijn er de halfopen 
structuren waarbij deze rond 50 % ligt.  
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Onmiddellijk na de inrichtingskap zal een eerste evaluatie gebeuren van de gerealiseerde 
overschermingsgraad, en de eventuele noodzaak tot bijkomende kappingen. Daarna wordt 
de beoordeling ingepast in de beheerplanning. In hoofdstuk 4 werd de omlooptijd voor deze 
bestanden op 8 jaar gesteld. Elke 8 jaar worden de bestanden bezocht en wordt de 
overschermingsgraad geëvalueerd. Afhankelijk van deze evaluatie wordt de intensiteit van 
de uit te voeren kappingen vastgelegd.  

6.3.2 Opschonen van vennen 
De vennen worden opgeschoond om de successie terug te zetten en de verlanding tegen te 
gaan. Om het succes van deze ingreep te bepalen, wordt tot 5 jaar na de ingreep 1 maal per 
jaar de vegetatie bemonsterd met behulp van permanente proefvlakken. Deze bemonstering 
gebeurt in de maanden mei tot september, met een voorkeur voor de maanden juni, juli en 
augustus. Bij kleine vennen worden 2 PQ’s uitgezet, bij grotere vennen minstens 3. Deze 
PQ’s zijn rechthoeking en 16m² groot (1m op 16m of 2m op 8m). De abundantie wordt 
geschat met behulp van de schaal van Londo of de schaal van Tansley. Indien submerse 
vegetatie aanwezig is wordt een traject van 100m uitgezet, waarbij om de 10m geharkt 
wordt tot op een diepte van 2m. Voor meer informatie wordt verwezen naar De Cock et al. 
(2008).   

Aanvullend op de opvolging van de vegetaties kan ook het effect van de uitgevoerde 
maatregel op invertebratenfauna worden geëvalueerd (indien praktisch haalbaar gezien de 
beperkte toegankelijkheid van het schietveld in de maanden juli en augustus). Als 
representatieve en ‘haalbare’ groep worden hiervoor de libellen voorgesteld.  

Rond het opgeschoonde ven wordt gedurende 5 jaar een vaste route gelopen. Deze route 
wordt minstens 3 maal per jaar gelopen, waarbij de maand juni de belangrijkste periode is. 
Optimaal wordt deze route 5 maal per jaar gelopen: in de periode van 15 mei tot 1 juni, 
tijdens de maand juni, van 1 juli tot 15 juli, van 15 juli tot 1 augustus en tijdens de maand 
augustus. De soorten die na 1 september worden waargenomen zijn vermoedelijk zwervers. 
Bij het lopen van deze routes worden de aanwezige soorten genoteerd. Daarnaast wordt per 
soort een zo exact mogelijk aantal geschat, er wordt niet geschat in klassen. Indien tekenen 
van voorplanting (larvenhuidjes, pas uitgeslopen dieren, parende dieren (‘tandem’) of ei-
afzettende vrouwtjes) worden waargenomen, wordt dit eveneens genoteerd. Als dusdanig 
kan ingeschat worden of de waargenomen soorten zwervers zijn of behoren tot een 
populatie. Enkel de soorten die aan het water en de bijhorende oevervegetatie vliegen, 
worden beschreven. Deze inventarisatie gebeurt bij zonnig of lichtbewolkt weer (bewolking < 
40%), bij zachte temperaturen en weinig wind. Er wordt niet geteld wanneer er een 
windkracht is van meer dan 4 Beaufort, de temperatuur minder dan 17°C bedraagt, als er 
neerslag valt of voor 10u30 of na 17u. Als de temperatuur meer dan 30°C bedraagt, wordt 
er liefst niet geteld rond de middaguren. Best wordt er een vlindernet, verrekijker en 
determinatiegids meegenomen zodat de determinatie zekerder wordt (persoonlijke 
mededeling Geert Deknijf, Van Olmen & Van Acker (2000), Vermeersch et al. (2005), De 
Cocq et al. (2008)). De tijd die besteed wordt aan dergelijke monitoring, is afhankelijk van 
de grootte en de toegankelijkheid van het ven en van de ervaring van diegene die de 
monitoring uitvoert. Voor een gemiddeld ven in de Kempen heeft men al gauw 1 tot 1,5u 
nodig (zonder determinaties) (persoonlijke mededeling Geert Deknijf).  

6.3.3 Plag- en chopperwerken 
In plagplekken en plaatsen waar de heide is gechopperd wordt het succes van de 
uitgevoerde maatregel ingeschat door de kieming uit de zaadbank op te volgen. Dit gebeurt 
de eerste 3 jaar na uitvoering van het plagwerk. Soorten worden genoteerd en hun 
abundantie wordt ingeschat via de schaal van Londo of Tansley (zie De Cock et al, 2008) of 
via de vereenvoudigde schaal van Tansley (Demeulenaere et al., 2002). Afhankelijk van de 
grootte van de plagplek kan gekozen worden voor een volopname (indien plagplek van 10-
30 are). Voor grotere plagplekken wordt best gewerkt met PQ’s. Deze PQ’s zijn 16m² groot 
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en hebben een vierkante vorm. Voor de methode van het uitzetten van PQ’s wordt verwezen 
naar De Cock et al. (2008, p95). Er wordt minstens 1 PQ per beheereenheid uitgezet.  

6.3.4 Bestrijding van Amerikaanse vogelkers 
De doelstelling is de volledige verwijdering van Amerikaanse vogelkers, dit wordt reeds 
gedeeltelijk opgevolgd met behulp van de monitoring van de algemene basiskwaliteit (6.2). 
Omdat deze bestrijding in ecologische opzichten belangrijk is en ze bovendien een grote 
input van middelen vereist, is het nodig dat deze bestrijding van naderbij wordt opgevolgd. 
Bestanden die nog niet behandeld werden, krijgen eerst een hoofdbehandeling, 
nabehandelingen volgen in de 3 volgende jaren. Na de laatste nabehandeling wordt iedere 5 
jaar het bestand opnieuw doorlopen en wordt gecontroleerd op aanwezigheid van 
Amerikaanse vogelkers. Indien Amerikaanse vogelkers nog aanwezig is, is een extra 
nabehandeling nodig. Deze 5-jaarlijks monitoring is noodzakelijk gedurende de volledige 
termijn van dit beheer- en monitoringplan.  

6.3.5 Maaien in functie van heischrale graslanden 
Op het schietveld wordt onder andere gemaaid in functie van de ontwikkeling van heischrale 
graslanden. De monitoring van het succes van deze maatregel wordt uitgevoerd gedurende 
de eerste 3 jaar na de maaiwerken. Soorten worden genoteerd en hun abundantie wordt 
ingeschat via de schaal van Londo of Tansley (zie De Cock et al, 2008) of via de 
vereenvoudigde schaal van Tansley (Demeulenaere et al., 2002). Afhankelijk van de 
oppervlakte van de maaiwerken kan gekozen worden voor een volopname (indien 10-30 
are). Voor grotere oppervlaktes wordt best gewerkt met PQ’s (zie 6.3.3).  
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6.4 Monitoring van specifieke doelsoorten  
Voor de soortenmonitoring worden een aantal minder algemene soorten uitgekozen, zowel 
fauna als flora, waarvoor een aangepast beheer gevoerd wordt of die belangrijk zijn in kader 
van het internationale Natura 2000-netwerk.  

6.4.1 Bijzondere broedvogelkartering 
De inventarisatie van de bijzondere broedvogels gebeurt volgens Vermeersch et al. (2004). 
Deze kartering wordt nu reeds jaarlijks uitgevoerd door de Provinciale vogelwerkgroep van 
LIKONA. Zij levert heel waardevolle indicaties rond de algemene evolutie van de avifauna in 
het gebied. Ook bij de beoordeling van specifieke inrichtingsmaatregelen kan deze informatie 
gebruikt worden (o.a. bij de inrichting van halfopen vegetaties). Het is dan ook wenselijk dat 
deze wordt verdergezet, indien mogelijk jaarlijks, en dat de resultaten worden gerapporteerd 
aan ANB en Defensie.  

6.4.2 Opvolgen van populaties 

6.4.2.1 Gentiaanblauwtjessysteem 

De monitoring van het Gentiaanblauwtje is te argumenteren omwille van onderstaande 
redenen:  

- Het Gentiaanblauwtje is een bedreigde soort in Vlaanderen volgens de Rode lijst voor 
dagvlinders (Maes & Van Dyck, 1999). Opdat deze soort behouden zou blijven is een 
aangepast beheer en de monitoring van dit beheer noodzakelijk.  

- Het Gentiaanblauwtje heeft een complexe levenscyclus en is voor deze cyclus 
afhankelijk van Klokjesgentiaan (kwetsbaar volgens Van Landuyt et al., 2006) en van 
de mier Myrmica ruginodis (voor meer informatie rond het Gentiaanblauwtjes 
systeem: zie “Soortbeschermingsplan Gentiaanblauwtje, Vanreusel et al. 2000). 
Wanneer het Gentiaanblauwtje een goede populatie kan uitbouwen, betekent dit dat 
de soorten waarvan ze afhankelijk is, eveneens beschikken over stabiele populaties.  

- Het Gentiaanblauwtje is een soort van vochtige heide, een NATURA 2000-habitattype 
waarvoor het schietveld is aangemeld. Andere habitattypen die kunnen dienen voor 
het Gentiaanblauwtje zijn actief hoogveen en slenken in veengronden. Naar beide 
habitattypes wordt gestreefd in kader van het beheerplan.  

- Momenteel komt op het schietveld nog een kleine populatie voor van 
Gentiaanblauwtje. Deze heeft slechts 1 vliegplaats, namelijk bestand 2d van 
Landschapseenheid Sonnisheide. Deze populatie wordt nu reeds gevolgd door 
jaarlijkse eitjestellingen (tabel 2.32), die erop wijzen dat deze soort sterk achteruit 
gaat. In 2008 werden 600 eitjes geteld, wat neerkomt op een geschatte populatie 
van 24 vlinder (50 eitjes per vrouwtje). Het gaat hier over een zeer kwetsbare 
populatie. Specifieke beschermingsmaatregelen zijn dan ook onontbeerlijk (zie 
verder).  

- Daarenboven wordt op het schietveld een specifiek beheer gevoerd in functie van de 
soort, daar waar nog een populatie Gentiaanblauwtjes voorkomt.  

De minimale doelstelling voor de populatie Gentiaanblauwtjes op het schietveld is behoud en 
uitbreiding tot zelfstandige leefbare eenheden. Een richtcijfer is enkele honderden individuen 
(Vanreusel et al., 2000). Daarnaast wordt er ook gestreefd naar het behoud en de 
uitbreiding van vochtige heide, de habitat van het Gentiaanblauwtje. Volgens Vanreusel et al. 
(2000) heeft een duurzame populatie een aaneengesloten habitatplek nodig van minstens 5 
ha of en netwerk van geschikte habitatplekken, waarbij minstens 10 habitatplekken van 0,5 
tot 1 ha nodig zijn.  

De monitoring van het Gentiaanblauwtje bestaat uit verschillende onderdelen.  
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- De eitjes van het Gentiaanblauwtje worden jaarlijks geteld in het bestand 2d van de 
Landschapseenheid Sonnisheide. Alle Klokjesgentianen worden gecontroleerd op het 
voorkomen van eitjes. Als dusdanig kan het aantal Gentiaanblauwtjes bepaald 
worden (50 eitjes per vrouwtje).  

- Het aantal Klokjesgentianen binnen het bestand wordt geteld. Belangrijk is dat ook 
gekeken wordt naar de leeftijdsverdeling van Klokjesgentiaan. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen juvenielen, vegetatieve adulten en bloeiende adulten. 
Ook de aan- of afwezigheid van kiemplanten wordt genoteerd. Indien er geen 
verjonging is, moet het beheer opnieuw bekeken worden. 

- In ideale omstandigheden worden ook de mierennesten binnen het bestand geteld, 
volgens de methode zoals voorgesteld in het soortbeschermingsplan voor het 
Gentiaanblauwtje (Vanreusel et al., 2000).  

De monitoring gebeurt best eind juli bij mooi weer. Een jaarlijkse opvolging is zeker 
gewenst.  

6.4.2.2 Nachtzwaluw 

De monitoring van de Nachtzwaluw is eveneens te argumenteren omwille van onderstaande 
redenen.  

- Nachtzwaluw is een kwetsbare soort in Vlaanderen volgens de Rode lijst van 
Vermeersch et al. (2004).  

- Nachtzwaluw is een paraplusoort (Baert, 2007). Andere interessante soorten zoals 
Boomleeuwerik, Gekraagde roodstaart, Groentje en Gladde slang kunnen mee 
profiteren van de beheermaatregelen die uitgevoerd worden in functie van 
Nachtzwaluw. Gladde slang is weliswaar de eigenlijke ‘paraplusoort’ voor dit gebied, 
maar is veel moeilijker te inventariseren. 

- De Nachtzwaluw wordt nu reeds jaarlijks geteld door de LIKONA vogelwerkgroep 
(werkgroep militaire domeinen). De soort doet het erg goed op het schietveld, in 
2008 waren tot 168 territoria aanwezig. Het schietveld Helchteren behoort tot de 3 
belangrijkste broedgebieden voor Nachtzwaluw in Vlaanderen (Baert, 2007).  

- Op het schietveld wordt bij het beheer rekening gehouden met Nachtzwaluw.  

Zoals vermeld wordt Nachtzwaluw reeds intensief opgevolgd bij de bijzondere 
broedvogelkartering door de Provinciale vogelwerkgroep van LIKONA (werkgroep militaire 
domeinen). De monitoring van de nachtzwaluw wordt gekoppeld aan deze inventarisaties. 
Om de populatietrends correct op te volgen, is het noodzakelijk dat deze inventarisaties 
steeds via dezelfde methode worden gedaan, namelijk via de methode van de uitgebreide 
territoriumkartering. Deze kartering gebeurt het best in juni of juli, ’s avonds rond 
zonsondergang. Momenteel gebeurt dit elk jaar; mocht dat in de toekomst niet meer 
haalbaar zijn kan overgeschakeld op een frequentie van elke 5 jaar. Voor meer informatie 
wordt verwezen naar Hustings et al (1985) en van Dyk (2004).  

6.4.2.3 Flora van vochtige heide en hoogveen(-achtige) vegetaties 

Omwille van de grote botanische waarde is het niet mogelijk om alle aanwezige Rode 
lijstsoorten, typisch voor heidebiotopen en hoogveenvegetaties, op te volgen. Dit zou 
tijdsrovend, duur en arbeidsintensief zijn. Daarom werden enkele soorten die typisch zijn 
voor vochtige heide en hoogveen(-achtige) vegetaties en waarvoor specifieke 
beheermaatregelen getroffen worden, geselecteerd en opgenomen in het monitoringplan, 
namelijk Beenbreek, Lavendelheide, Kleine veenbes en Eenarig wollegras. Mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van hoogveen of veenachtige vegetaties doen zich voornamelijk voor in 
de Abeek- en Laambeekvallei. 
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Indien het ecohydrologische herstel gunstig verloopt, wordt verwacht dat de uitgekozen 
soorten zullen toenemen, zowel in aantal als in areaal. De groeiplaatsen van deze soorten 
zijn weergegeven in kaart 49 van bijlage 1. De abundantie per groeiplaats van deze soorten 
wordt ingeschat met behulp van de schaal van Londo of Tansley of de aangepaste schaal van 
Tansley volgens Demeulenaere et al. (2002). De groeiplaatsen worden ingetekend en 
gedigitaliseerd. Indien bijkomende groeiplaatsen gevonden worden, worden ook deze 
opgenomen in het monitoringplan.  

Daarnaast worden in de Abeekvallei minstens 3 PQ’s opgemeten, In de Laambeekvallei 
minstens 2. Hier wordt de soortensamenstelling en abundantie genoteerd. Ook de 
soortensamenstelling en abundantie van veenmossen wordt opgetekend. De PQ’s zijn 16m² 
groot en hebben een rechthoekige vorm. Voor de methode van het uitzetten van de PQ’s 
wordt verwezen naar De Cock et al. (2008, p 95).  

Opdat de resultaten van opeenvolgende jaren vergelijkbaar zouden zijn, gebeurt de 
monitoring altijd met dezelfde methode, in dezelfde periode (best in de maanden juni en juli 
wanneer de soorten het eenvoudigst te herkennen zijn) en in optimale omstandigheden 
steeds door dezelfde perso(o)n(en). Deze monitoring wordt jaarlijks uitgevoerd.  

6.4.3 Aan- of afwezigheid van soorten 
- Gevlekte witsnuitlibel  

In 2008 werden 3 mannelijke exemplaren waargenomen in de Laambeekvallei. Bewijzen van 
een populatie werden niet gevonden. De aan- of afwezigheid van deze soort wordt jaarlijks 
gecontroleerd. De Gevlekte wistnuitlibel is echter een soort met een zeer kleine 
waarnemingskans, waardoor de monitoring van deze soort niet evident is en tijdsintensief zal 
zijn (persoonlijke mededeling Geert Deknijf). Tussen 15 mei en 1 juli wordt zeer intensief 
gezocht op alle plaatsen waar de soort reeds waargenomen werd (Laambeekvijver en het 
verlande ven ten noorden van de Laambeekvijver). Het volledige ven en de volledige oever- 
en verlandingsvegetatie wordt intensief en nauwkeurig doorzocht. Deze monitoring zal zeer 
tijdsintensief zijn (2 tot 3 dagen per ven).  

- Knoflookpad 

De Knoflookpad is wellicht verdwenen op het schietveld, maar komt wel nog voor net ten 
noorden en ten westen van het domein. Indien herstelmaatregelen in de toekomst kunnen 
worden uitgevoerd op het domein (potenties vooral in de huidige landbouwconcessies), is 
een opvolging van deze soort aangewezen. Voorkomen kan worden gecontroleerd door 
middel van een gestandardiseerde methode. Bij een relatief warme en vochtige avond in de 
periode half april – eind mei wordt gezocht naar roepende Knoflookpadden. Eventueel kan 
een bijkomend nachtelijk onderzoek naar larven gebeuren tijdens de periode juni-juli, vooral 
in grote en diepe waterpartijen (Adriaens et al., 2008).  

- Opvolging van bijlage I-soorten van de Vogelrichtlijn  

Deze soorten worden reeds gevolgd in kader van de kartering van bijzondere broedvogels, 
die jaarlijks wordt uitgevoerd door LIKONA.  

- Grote wolfsklauw 

Grote wolfsklauw is een soort met de status ‘bedreigd’ volgens de Rode lijst (Van Landuyt et 
al., 2006) die tot het begin van de jaren 2000 voorkwam in het bos van Masy. Recent is ze 
echter uit het bos verdwenen. De exacte vindplaats van deze soort is gekend, waardoor 
specifieke inrichtingsmaatregelen kunnen genomen worden, opdat deze soort opnieuw vanuit 
de zaadbank kan kiemen (zie eerder). Vanaf het jaar na de ingreep wordt de oppervlakte 
waarin de werken zijn uitgevoerd, jaarlijks volledig gecontroleerd op het voorkomen van 
Grote wolfsklauw. De individuele planten worden geteld. Op deze manier kan de evolutie van 
de Grote Wolfsklauw jaar na jaar opgevolgd worden. Indien na 5 jaar blijkt dat soort nog niet 
is teruggekeerd, worden de herstelmaatregelen en de monitoring stopgezet. Wanneer deze 
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soort opnieuw groeit op deze standplaats, kunnen de herstelmaatregelen eventueel 
uitgebreid worden totdat een leefbare populatie gevestigd is (zie eerder). De 
monitoringfrequentie wordt daarna teruggebracht tot één keer per 4/8 jaar, in functie van 
een inschatting van de noodzaak tot gerichte beheermaatregelen. De monitoring wordt dan 
ingepast in de omlooptijd.  
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Tabel 1: Kadastraal overzicht 

Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 A 2 0 1,98  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 A 11 0 3,52  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 B 2 0 1,91  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 D 2 0 2,01  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 F 10 0 40,71  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 G 2 0 0,61  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 G 10 0 73,37  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 H 4 0 1,07  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 K 0 0 2,01  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 L 5 0 3,48  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 M 4 0 0,99  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 M 5 0 1,57  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 M 0 0 2,01  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 N 4 0 0,99  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 N 0 0 2,00  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 P 6 0 3,73  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 P 3 0 0,99  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 R 0 0 1,92  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 R 3 0 0,97  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 S 3 0 1,01  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 S 0 0 1,34  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 T 0 0 1,94  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 V 0 0 1,89  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 W 3 0 0,86  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 W 10 0 2,00  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 X 3 0 1,10  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 X 10 0 0,92  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 Y 0 0 1,93  

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie  
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Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 Y 10 0 0,98  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 Y 3 0 0,99  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 Z 0 0 1,96  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 Z 10 0 0,98  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 225 Z 3 0 0,99  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 227 A 0 0 1,60  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 228 A 0 0 0,65  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 228 B 0 0 0,75  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 230 G 0 0 9,29  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 231 A 0 0 1,94  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 233 A 0 0 6,05  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 235 _ 0 0 0,02  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 236 B 0 0 0,03  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 236 C 0 0 0,99  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 237 A 0 0 0,66  

Houthalen-
Helchteren 

4 72014 C 237 B 0 0 0,09  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 875 G 0 0 0,56  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 875 N 2 0 2,33  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 875 P 2 0 0,77  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 875 S 0 0 2,49  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 875 T 0 0 0,77  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 875 V 0 0 0,74 1 

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 875 W 0 0 1,55  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 875 X 0 0 1,45 1 

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 875 Y 0 0 0,98  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 876 _ 0 0 0,12  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 877 _ 0 0 0,13  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 878 A 0 0 0,19  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 878 B 0 0 0,09  

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie 
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Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 879 _ 0 0 0,03  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 880 A 0 0 0,22  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 880 B 0 0 0,09  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 881 _ 0 0 0,21  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 882 _ 0 0 0,35  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 883 _ 0 0 0,31  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 884 _ 0 0 0,10  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 885 _ 0 0 0,09  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 886 _ 0 0 0,09  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 887 _ 0 0 0,49  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 888 _ 0 0 0,29  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 889 _ 0 0 0,07  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 890 _ 0 0 0,38  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 891 _ 0 0 0,18  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 892 _ 0 0 0,10  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 893 _ 0 0 0,22  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 894 _ 0 0 0,04  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 896 A 0 0 0,35  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 897 _ 0 0 0,18  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 898 _ 0 0 0,17  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 899 _ 0 0 0,02  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 900 _ 0 0 0,28  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 901 _ 0 0 0,03  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 902 _ 0 0 0,03  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 903 _ 0 0 0,31  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 904 _ 0 0 0,03  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 905 _ 0 0 0,18  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 906 _ 0 0 0,15  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 907 _ 0 0 0,47  

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie 
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Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 908 _ 0 0 0,08  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 909 _ 0 0 0,10  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 910 _ 0 0 0,29  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 911 _ 0 0 0,05  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 912 _ 0 0 0,71  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 943 E 0 0 1,44  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 943 F 0 0 1,55  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 943 K 0 0 0,51  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 943 L 0 0 0,67  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 943 P 0 0 1,20  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1150 B 0 0 3,50  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1150 C 0 0 0,62  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1150 D 0 0 1,77  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1150 E 0 0 1,79  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1151 E 0 0 0,81  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1151 F 0 0 0,78  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1151 G 0 0 0,81  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1151 H 0 0 0,79  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1152 B 0 0 1,33  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1152 C 0 0 1,51  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1152 D 0 0 1,57  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1153 B 0 0 1,93  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1153 C 0 0 44,61  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1154 B 0 0 4,39  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1155 B 0 0 3,04  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1155 C 0 0 0,07  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1155 H 0 0 51,69  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1155 K 0 0 55,11  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1156 _ 0 0 0,60  

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie  
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Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1157 _ 0 0 5,60  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1158 A 0 0 1,52  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1159 A 0 0 0,22  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1160 _ 0 0 1,33  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1161 _ 0 0 0,80  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1162 A 0 0 0,69  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1163 _ 0 0 1,65  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1164 A 0 0 7,64  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1165 A 0 0 4,36  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1166 D 0 0 6,25  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1166 E 0 0 3,93  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1166 F 0 0 7,88  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1166 G 0 0 3,85  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1166 H 0 0 1,77  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1166 K 0 0 2,03  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1166 L 0 0 2,05  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1166 M 0 0 1,76  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1167 B 0 0 53,60  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1167 C 0 0 65,73  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1168 C 0 0 91,44  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1168 D 0 0 54,32  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1169 _ 0 0 1,71  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1170 _ 0 0 2,27  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1171 _ 0 0 0,47  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1172 _ 0 0 0,35  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1173 _ 0 0 2,40  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1174 H 0 0 45,86  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1174 K 0 0 0,80  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1175 _ 0 0 0,27  

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie 
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Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1176 _ 0 0 7,56  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1176 A 0 2 0,69  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1177 _ 0 0 9,56  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1179 F 4 0 2,30  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1179 F 0 0 15,65  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1183 Y 10 0 
100,6
2 

 

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 A 3 0 3,42  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 C 2 0 1,16  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 C 3 0 1,86  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 D 3 0 2,60  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 E 3 0 2,26  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 G 0 0 1,49  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 G 3 0 0,61  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 V 2 0 8,18  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 W 2 0 1,90 1 

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 X 0 0 1,57  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 Y 0 0 1,46  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1196 B 0 0 9,02 1 

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1196 C 0 0 8,33  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1196 D 0 0 0,90  

Houthalen-
Helchteren 

1 72015 D 1195 H 3 0 0,59 1 

Houthalen-
Helchteren 

3 72453 G 1598 F 0 0 0,16  

Houthalen-
Helchteren 

3 72453 G 1598 L 0 0 0,28  

Houthalen-
Helchteren 

3 72453 G 1598 N 0 0 1,82  

Houthalen-
Helchteren 

3 72453 G 1598 P 0 0 2,10  

Houthalen-
Helchteren 

3 72453 G 1598 R 0 0 2,47  

Houthalen-
Helchteren 

3 72453 G 1601 T 8 0 0,58  

Houthalen-
Helchteren 

3 72453 G 1601 V 8 0 6,15  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1154 K 0 0 9,49 2 

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie 
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Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1411 B 0 0 8,43 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1412 G 2 0 1,40 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1412 K 3 0 0,64 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 A 6 0 0,34  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 B 6 0 0,35  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 C 2 0 8,34  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 C 6 0 0,63  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 D 2 0 0,17  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 D 6 0 0,34  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 D 9 0 0,28  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 E 6 0 0,34  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 E 10 0 14,46 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 F 10 0 0,01  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 G 3 0 0,67  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 G 10 0 0,00  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 H 0 0 2,17 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 H 2 0 1,01  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 H 3 0 0,65  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 H 6 0 1,45 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 H 10 0 0,01  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 K 3 0 9,94  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 M 2 0 1,91 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 N 2 0 1,03  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 N 18 0 83,36  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 P 18 0 73,80 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 R 3 0 0,60 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 R 9 0 39,30 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 S 3 0 0,37 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 S 20 0 0,17  

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie 
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Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 T 3 0 0,66 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 T 20 0 3,98 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 V 2 0 1,35 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 V 20 0 3,89 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1558 W 2 0 1,31 2 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1574 G 0 0 0,11  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1574 H 0 0 1,00  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1574 K 0 0 0,07  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1574 L 0 0 0,11  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1574 M 0 0 1,53  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1574 N 0 0 0,74  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1574 P 0 0 0,18  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1575 B 0 0 0,90  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1577 - 0 0 2,85  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1578 - 0 0 0,79  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1579 - 0 0 0,82  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1580 - 0 0 0,40  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1581  0 0 0,65  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1582 A 0 0 1,76 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1583 D 0 0 10,79  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1583 E 0 0 0,21  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1584 C 0 0 8,01  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1584 D 0 0 2,20  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1585 B 0 0 12,80  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1586 - 0 0 0,32  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1587 - 0 0 0,38  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1588 - 0 0 0,33  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1589 - 0 0 0,81  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1590 - 0 0 0,49  

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie 
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Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1591 - 0 0 2,58  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1592 A 0 0 3,20  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1593 - 0 0 1,08  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1594 - 0 0 3,03  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1595 - 0 0 3,65  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1596 - 0 0 1,38  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1597 - 0 0 7,83  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 A 8 0 4,23  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 B 7 0 0,04  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 B 8 0 49,89  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 D 7 0 
146,7
8 

 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 K 2 0 
170,1
2 

 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 L 4 0 0,86  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 N 4 0 42,17  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 R 7 0 3,71  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 V 0 0 1,93  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 W 0 0 1,85 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 X 0 0 3,39  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 X 4 0 2,26  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 Y 0 0 1,00  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1601 Z 4 0 0,10  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1602 C 0 0 0,70  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1603 - 0 0 3,88  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1604 - 0 0 0,36  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1605 - 0 0 0,47  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1606 - 0 0 4,11  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1607 - 0 0 0,74  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1608 - 0 0 5,65  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1609 - 0 0 2,29  

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie  
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Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1610 - 0 0 6,68  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1611 A 0 0 2,99  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1612 - 0 0 10,37  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1613 - 0 0 0,77  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1614 A 0 0 1,89  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1614 B 0 0 2,09  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1614 C 0 0 2,27  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1614 D 0 0 
196,6
5 

 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1615 - 0 0 1,33  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1616 - 0 0 3,06  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1617 - 0 0 5,85  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1618 - 0 0 8,89  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1619 - 0 0 0,45  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1620 - 0 0 6,38  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1621 - 0 0 2,03  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1622 A 0 0 3,33  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1622 B 0 0 1,42  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1622 C 0 0 0,29  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 B 0 0 3,69 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 C 0 0 2,17  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 D 0 0 1,78  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 E 0 0 0,14  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 F 0 0 2,66  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 G 0 0 3,55  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 H 0 0 0,65  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 K 0 0 0,66 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 L 0 0 0,64  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 N 0 0 0,66  

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 P 0 0 0,32 1 

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie 
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Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Meeuwen-
Gruitrode 

1 72022 C 1623 R 0 0 0,26  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0089 A 2 0 13,51 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0089 B 2 0 1,86  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0089 D 2 0 14,88 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0090 - 0 0 8,29  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0091 - 0 0 0,32  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0092 - 0 0 0,68  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0093 - 0 0 7,43  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0103 C 0 0 22,06  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0103 D 0 0 19,43  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0104 B 2 0 8,23 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0104 C 2 0 4,84 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0104 D 2 0 0,66 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0104 E 2 0 0,65 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0104 K 3 0 0,32  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0104 L 2 0 35,83 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0104 M 0 0 13,41  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0104 P 0 0 0,33  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0104 R 0 0 0,33  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0104 S 0 0 0,31  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0105 A 0 0 6,41  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0106 - 0 0 0,38  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0107 - 0 0 6,26  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0108 A 0 0 6,47  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0109 - 0 0 0,45  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0110 - 0 0 2,51  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0111 - 0 0 0,66  

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0112 E 0 0 11,18 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0113 A 0 0 8,93  

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie.  
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Gemeente Afdeling 
Kadastraal 

nr 
Sectie 

Grond- 

nr 
Exponent Macht 

Bis- 

nr 

Opp 

(ha) 
Opm 

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0114 L 0 0 29,06 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72036 B 0114 V 0 0 21,70 1 

Meeuwen-
Gruitrode 

2 72037 B 0114 W 0 0 1,63 1 

1: geen kadastrale eigendom 
2: Deels in kadastrale eigendom van Defensie.  
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Tabel 2: Overzicht van het aantal bosbouw- en 

vegetatieproefvlakken per bosbestand 

Landschapseenhei

d 
Bestand Opp (ha) 

Algemene 

beschrijving

? 

Aantal bosbouw- 

proefvlakken 

Aantal 

vegetatie- 

proefvlakken 

Abeek 1b 21,0  0 0 

Abeek 2a 2,7 X 1 1 

Abeek 2c 1,8 X 0 1 

Abeek 3a 19,0  0 0 

Abeek 3b 5,6  0 0 

Abeek 3e 5,9 X 2 2 

Abeek 4a 2,6 X 1 1 

Abeek 5a 55,7  0 0 

Abeek 6a 33,3  0 0 

Donderslagse heide 13b 48,7  0 0 

Dovo 1a 1,3 X 0 0 

Dovo 1c 0,6 X 1 1 

Dovo 1d 0,3 X 1 1 

Dovo 1e 1,6 X 1 1 

Dovo 1f 0,1 X 0 0 

Dovo 1g 6,0  0 0 

Dovo 2c 80,2 X 14 14 

Laambeek 1a 36,4  0 0 

Laambeek 1b 10,7  0 0 

Mangelbeek 1a 16,1 X 3 3 

Mangelbeek 1b 12,2 X 3 3 

Mangelbeek 1c 7,0 X 2 2 

Mangelbeek 1d 12,8 X 3 3 

Mangelbeek 2f 2,8 X 0 0 

Masy 1a 6,7 X 2 2 

Masy 1b 7,5 X 2 2 

Masy 1d 2,2 X 1 1 

Masy 1e 5,2 X 1 1 

Masy 1f 1,1 X 1 1 

Masy 1g 0,5 X 1 1 

Masy 2a 7,3 X 2 2 

Masy 2b 1,2 X 1 1 

Masy 3a 3,8 X 1 1 

Masy 3b 1,1 X 1 1 

Masy 3c 2,0 X 1 1 

Masy 3d 3,4 X 1 1 

Masy 3e 7,3 X 2 2 

Masy 3f 12,7 X 1 1 

Masy 4a 1,5 X 1 1 

Masy 4b 3,7 X 1 1 

Masy 4c 5,2 X 2 2 

Masy 4d 9,8 X 2 2 

Masy 4e 2,5 X 1 1 

Masy 4f 2,8 X 0 0 

Masy 4g 5,6 X 0 0 

Masy 5a 3,4 X 1 1 
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Landschapseenhei

d 
Bestand Opp (ha) 

Algemene 

beschrijving

? 

Aantal bosbouw- 

proefvlakken 

Aantal 

vegetatie- 

proefvlakken 

Masy 5b 1,6 X 1 1 

Masy 5c 5,2 X 1 2 

Masy 6a 8,6 X 2 2 

Masy 6b 3,8 X 1 1 

Masy 7a 4,0 X 1 1 

Masy 7b 7,2 X 2 2 

Masy 7c 6,9 X 2 2 

Masy 8a 11,9 X 0 0 

Masy 8b 11,6 X 3 3 

Masy 8c 2,8 X 0 1 

Masy 9a 3,5 X 1 1 

Masy 9b 3,0 X 2 2 

Masy 9c 1,9  0 0 

Sonnisheide 1a 7,0 X 2 2 

Sonnisheide 1b 3,2 X 1 1 

Sonnisheide 1c 2,7 X 1 1 

Sonnisheide 1d 7,5 X 2 2 

Sonnisheide 1e 5,8 X 2 2 

Sonnisheide 1f 5,7 X 2 2 

Sonnisheide 1g 2,7 X 1 1 

Sonnisheide 1h 2,3 X 1 1 

Sonnisheide 1i 4,0 X 1 1 

Sonnisheide 1j 2,0 X 1 1 
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Tabel 3: Bestandstabel 

Landschapseenheid Bestand Bestandstype Bosbestandstype Opp (ha) Hoofdboomsoort 

Abeek 1a Heide Heide 4,4  

Abeek 1b Bos L+N 21,0 Ruwe berk 

Abeek 1c Heide Heide 46,7  

Abeek 1d Venecosysteem venecosysteem 15,4  

Abeek 1e Venecosysteem venecosysteem 15,1  

Abeek 1f Heide Heide 9,8  

Abeek 2a Bos L+N 2,7 Grove den/Ruwe berk 

Abeek 2b Heide Heide 8,4  

Abeek 2c Bos LH 1,8 Ruwe berk/Zomereik 

Abeek 3a Bos LH 19,0 Ruwe berk 

Abeek 3b Bos LH 5,6 Zachte berk 

Abeek 3c Infrastructuur Inf 3,1  

Abeek 3d Ruigtes & graslanden Ruigtes & graslanden 0,6  

Abeek 3e Bos NH 5,9 Grove den/Corsicaanse den 

Abeek 4a Bos L+N 2,6 Ruwe berk/Grove den 

Abeek 5a Bos L+N 55,7 Ruwe berk/Grove den 

Abeek 6a Bos N+L 33,3 Ruwe berk/Grove den 

Abeek 7a Landbouwconcessie LB 19,3  

Abeek 7b Ruigtes & graslanden Ruigtes & graslanden 26,4  

Abeek 7c Landbouwconcessie LB 4,8  

Donderslagse heide 1a Heide Heide 154,0  

Donderslagse heide 1b Infrastructuur Heide 3,6  

Donderslagse heide 2a Heide Heide 81,9  

Donderslagse heide 3a Heide Heide 154,5  

Donderslagse heide 4a Heide Heide 82,4  

Donderslagse heide 5a Heide Heide 44,0  

Donderslagse heide 6a Heide Heide 70,0  

Donderslagse heide 7a Heide Heide 55,1  

Donderslagse heide 8a Heide Heide 41,9  

Donderslagse heide 9a Heide Heide 8,7  
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Landschapseenheid Bestand Bestandstype Bosbestandstype Opp (ha) Hoofdboomsoort 

Donderslagse heide 10a Heide Heide 41,3  

Donderslagse heide 11a Heide Heide 19,8  

Donderslagse heide 12a Heide Heide 12,3  

Donderslagse heide 13a Heide Heide 28,0  

Donderslagse heide 13b Bos L+N 48,7  

Donderslagse heide 14a Heide Heide 129,6  

Donderslagse heide 15a Landbouwconcessie LB 12,9  

Donderslagse heide 16a Infrastructuur Inf 4,1  

Donderslagse heide 16b Infrastructuur Inf 2,5  

Donderslagse heide 16c Infrastructuur Inf 1,4  

Donderslagse heide 16d Infrastructuur Inf 2,7  

Donderslagse heide 16e Infrastructuur Inf 1,5  

Donderslagse heide 16f Infrastructuur Inf 4,2  

Donderslagse heide 16g Infrastructuur Inf 0,8  

Dovo 1a Bos LH 1,3 Grove den 

Dovo 1b Landbouwconcessie LB 54,4  

Dovo 1c Bos LH 0,6 Amerikaanse eik 

Dovo 1d Bos N+L 0,3 Grove den/Ruwe berk/Zomereik 

Dovo 1e Bos LH 1,6 Amerikaanse eik/Amerikaanse vogelkers 

Dovo 1f Bos LH 0,1 Amerikaanse eik/Zomereik 

Dovo 1g Bos NH 6,0 Grove den 

Dovo 2a Infrastructuur Inf 3,8  

Dovo 2b Infrastructuur Inf 4,2  

Dovo 2c Bos L+N 80,2 Ruwe berk/Grove den 

Dovo 2d Heide Heide 12,5  

Laambeek 1a Bos N+L 36,4 Grove den/Ruwe berk 

Laambeek 1b Bos N+L 10,7 Grove den/Ruwe berk 

Laambeek 1c Landbouwconcessie LB 10,1  

Laambeek 1d Ruigtes & graslanden Ruigtes & graslanden 5,0  

Laambeek 1e Venecosysteem venecosysteem 23,7  

Laambeek 1f Landbouwconcessie LB 53,5  

Mangelbeek 1a Bos N+L 16,1 Grove den 
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Landschapseenheid Bestand Bestandstype Bosbestandstype Opp (ha) Hoofdboomsoort 

Mangelbeek 1b Bos N+L 12,2 Grove den 

Mangelbeek 1c Bos LH 7,0 Ruwe berk 

Mangelbeek 1d Bos NH 12,8 Grove den 

Mangelbeek 2a Heide Heide 13,3  

Mangelbeek 2b Infrastructuur Inf 1,3  

Mangelbeek 2c Heide Heide 39,8  

Mangelbeek 2d Heide Heide 2,9  

Mangelbeek 2e Venecosysteem venecosysteem 12,4  

Mangelbeek 2f Bos NH 2,8 Grove den 

Mangelbeek 2g Heide Heide 34,8  

Masy 1a Bos LH 6,7 Amerikaanse eik/Ruwe berk 

Masy 1b Bos LH 7,5 Amerikaanse eik 

Masy 1c Ruigtes & graslanden Ruigtes & graslanden 3,2  

Masy 1d Bos LH 2,2 Ruwe berk/Amerikaanse eik 

Masy 1e Bos LH 5,2 Ruwe berk/Zomereik 

Masy 1f Bos LH 1,1 Zomereik 

Masy 1g Bos LH 0,5 Zomereik/Amerikaanse eik 

Masy 2a Bos LH 7,3 Zachte berk/Beuk/Zomereik 

Masy 2b Bos LH 1,2 Amerikaanse eik*1 

Masy 2c Ruigtes & graslanden Ruigtes & graslanden 0,9  

Masy 3a Bos LH 3,8 Amerikaanse eik 

Masy 3b Bos LH 1,1 Zachte berk/Amerikaanse vogelkers*2 

Masy 3c Bos LH 2,0 Beuk 

Masy 3d Bos LH 3,4 Linde/Amerikaanse eik 

Masy 3e Bos LH 7,3 Zomereik/Ruwe berk 

Masy 3f Bos LH 12,7 *3 

Masy 4a Bos LH 1,5 Zomereik 

Masy 4b Bos LH 3,7 Tamme kastanje/Amerikaanse vogelkers/Ruwe berk*4 

Masy 4c Bos LH 5,2 Zomereik/Ruwe berk 

Masy 4d Bos LH 9,8 Zomereik/Ruwe berk 

Masy 4e Bos LH 2,5 Zomereik/Ruwe berk/Amerikaanse eik 

Masy 4f Bos LH 2,8  
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Landschapseenheid Bestand Bestandstype Bosbestandstype Opp (ha) Hoofdboomsoort 

Masy 4g Bos L+N 5,6  

Masy 4h Ruigtes & graslanden Ruigtes & graslanden 2,3  

Masy 5a Bos LH 3,4 Amerikaanse eik/Zomereik 

Masy 5b Bos LH 1,6 Amerikaanse eik 

Masy 5c Bos LH 5,2 Zomereik/Ruwe berk/Grove den 

Masy 6a Bos LH 8,6 Amerikaanse eik 

Masy 6b Bos LH 3,8 Ruwe berk/Zomereik 

Masy 7a Bos LH 4,0 Amerikaanse eik 

Masy 7b Bos LH 7,2 Zomereik 

Masy 7c Bos LH 6,9 Ruwe berk/Amerikaanse eik/Zomereik 

Masy 8a Bos LH 11,9  

Masy 8b Bos LH 11,6 Amerikaanse eik 

Masy 8c Bos LH 2,8  

Masy 9a Bos LH 3,5 Amerikaanse eik 

Masy 9b Bos LH 3,0 Zachte berk/Ruwe berk 

Masy 9c Bos LH 1,9 Amerikaanse eik 

Masy 10a Ruigtes & graslanden Ruigtes & graslanden 14,4  

Sonnisheide 1a Bos N+L 7,0 Grove den/Corsicaanse den 

Sonnisheide 1b Bos LH 3,2 Zomereik/Ruwe berk 

Sonnisheide 1c Bos N+L 2,7 Grove den/Zomereik 

Sonnisheide 1d Bos N+L 7,5 Grove den 

Sonnisheide 1e Bos N+L 5,8 Grove den 

Sonnisheide 1f Bos N+L 5,7 Grove den/Ruwe berk/Zomereik 

Sonnisheide 1g Bos LH 2,7 Zomereik 

Sonnisheide 1h Bos N+L 2,3 Grove den 

Sonnisheide 1i Bos L+N 4,0 Zomereik 

Sonnisheide 1j Bos N+L 2,0 Ruwe berk/Zeeden 

Sonnisheide 1k Heide Heide 4,6  

Sonnisheide 2a Landbouwconcessie LB 4,6  

Sonnisheide 2b Heide Heide 6,9  

Sonnisheide 2c Venecosysteem venecosysteem 7,5  

Sonnisheide 2d Heide Heide 1,0  
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Landschapseenheid Bestand Bestandstype Bosbestandstype Opp (ha) Hoofdboomsoort 

Sonnisheide 3a Heide Heide 0,3  

Sonnisheide 3b Landbouwconcessie LB 12,4  

Sonnisheide 4a Heide Heide 143,1  
Bosbestanden waarvoor geen hoofdboomsoort werd opgegeven zijn niet-geïnventariseerde, heterogene bestanden, waarvan op basis van terreinkennis de hoofdboomsoort niet eenduidig kon 
bepaald worden.  
*1: In bestand 2b werd tussen de inventarisatieperiode en het schrijven van dit beheerplan reeds gekapt in de Amerikaanse eik. Dit is nu een gemengd bestand van 
Amerikaanse eik en Zomereik.  

*2: In bestand 3b werd Amerikaanse vogelkers bestreden tussen de inventarisatieperiode en de opmaak van dit beheerplan.  

*3: Bestand 3f is anno 2008 een tijdelijke open plek die in het voorjaar van 2008 aangeplant werd. De open plek is ontstaan door het verwijderen van de exoten 
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik.  

*4: In bestand 4b werd de Amerikaanse vogelkers bestreden. Dit is nu een bestand van Tamme kastanje en Ruwe berk.  
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Tabel 4: Overzicht van het gemengd/homogeen en 

inheems/exoot karakter per bosbestand 

 
Landschapseenheid 

 

Bestand 

 

Opp 

(ha) 

%G 

Inheems 

Inheems/Exoot 

 

Homogeen/Gemengd 

 

Abeek 1b 21,0 - - - 

Abeek 2a 2,7 - - - 

Abeek 2c 1,8 - - - 

Abeek 3a 19,0 - - - 

Abeek 3b 5,6 - - - 

Abeek 3e 5,9 67,6 Inheems/Exoot Gemengd 

Abeek 4a 2,6 100,0 Inheems Gemengd 

Abeek 5a 55,7 - - - 

Abeek 6a 33,3 - - - 

Donderslagse heide 13b 48,7 - - - 

Dovo 1a 1,3 - - - 

Dovo 1c 0,6 0,0 Exoot Homogeen 

Dovo 1d 0,3 92,5 Inheems Gemengd 

Dovo 1e 1,6 4,7 Exoot Gemengd 

Dovo 1f 0,1 - - - 

Dovo 1g 6,0 - - - 

Dovo 2c 80,2 94,8 Inheems Gemengd 

Laambeek 1a 36,4 - - - 

Laambeek 1b 10,7 - - - 

Mangelbeek 1a 16,1 97,2 Inheems Homogeen 

Mangelbeek 1b 12,2 99,5 Inheems Homogeen 

Mangelbeek 1c 7,0 100,0 Inheems Homogeen 

Mangelbeek 1d 12,8 81,8 Inheems/Exoot Gemengd 

Mangelbeek 2f 2,8 - - - 

Masy 1a 6,7 30,1 Exoot/Inheems Gemengd 

Masy 1b 7,5 0,0 Exoot Homogeen 

Masy 1d 2,2 57,5 Inheems/Exoot Gemengd 

Masy 1e 5,2 100,0 Inheems Gemengd 

Masy 1f 1,1 100,0 Inheems Homogeen 

Masy 1g 0,5 55,8 Inheems/Exoot Gemengd 

Masy 2a 7,3 97,1 Inheems Gemengd 

Masy 2b 1,2 8,0 Exoot Homogeen 

Masy 3a 3,8 19,2 Exoot Homogeen 

Masy 3b 1,1 62,0 Inheems/Exoot Gemengd 

Masy 3c 2,0 100,0 Inheems Homogeen 

Masy 3d 3,4 79,6 Inheems/Exoot Gemengd 

Masy 3e 7,3 100,0 Inheems Gemengd 

Masy 3f 12,7 15,2 Niet bepaald Niet bepaald 

Masy 4a 1,5 100,0 Inheems Gemengd 

Masy 4b 3,7 25,5 Exoot Gemengd 

Masy 4c 5,2 84,5 Inheems/Exoot Gemengd 

Masy 4d 9,8 85,1 Inheems/Exoot Gemengd 

Masy 4e 2,5 78,3 Inheems/Exoot Gemengd 
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Landschapseenheid 

 

Bestand 

 

Opp 

(ha) 

%G 

Inheems 

Inheems/Exoot 

 

Homogeen/Gemengd 

 

Masy 4f 2,8 - - - 

Masy 4g 5,6 - - - 

Masy 5a 3,4 60,0 Inheems/Exoot Gemengd 

Masy 5b 1,6 26,8 Exoot Gemengd 

Masy 5c 5,2 100,0 Inheems Gemengd 

Masy 6a 8,6 0,0 Exoot Homogeen 

Masy 6b 3,8 100,0 Inheems Gemengd 

Masy 7a 4,0 13,8 Exoot Homogeen 

Masy 7b 7,2 72,8 Inheems/Exoot Gemengd 

Masy 7c 6,9 75,7 Inheems/Exoot Gemengd 

Masy 8a 11,9 - - - 

Masy 8b 11,6 28,9 Exoot Gemengd 

Masy 8c 2,8 - - - 

Masy 9a 3,5 0,0 Exoot Homogeen 

Masy 9b 3,0 100,0 Inheems Gemengd 

Masy 9c 1,9 - - - 

Sonnisheide 1a 7,0 64,5 Inheems/Exoot Gemengd 

Sonnisheide 1b 3,2 100,0 Inheems Gemengd 

Sonnisheide 1c 2,7 100,0 Inheems Gemengd 

Sonnisheide 1d 7,5 100,0 Inheems Homogeen 

Sonnisheide 1e 5,8 100,0 Inheems Gemengd 

Sonnisheide 1f 5,7 100,0 Inheems Gemengd 

Sonnisheide 1g 2,7 100,0 Inheems Homogeen 

Sonnisheide 1h 2,3 100,0 Inheems Homogeen 

Sonnisheide 1i 4,0 100,0 Inheems Homogeen 

Sonnisheide 1j 2,0 60,9 Inheems/Exoot Gemengd 
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Bijlage 3: Boomsoortensamenstelling voor de 
afzonderlijke Landschapseenheden: zaailingen en 
struiklaag 

- Landschapseenheid Dovo 

o Zaailingen 

Opp (ha)  83 
Hoogte (cm) Boomsoort Stamtal/ha 

50-99 Grove den 131 
0-49 Grove den 1088 
 Amerikaanse vogelkers 667 
 Ruwe berk 87 
 Amerikaanse eik 46 
 Zomereik 12 
 Hulst 12 
 Totaal stamtal/ha 2042 

o Struiklaag  

Opp (ha)  83 
Hoogte (m) Boomsoort Stamtal/ha 

2-4 Ruwe berk 98 
 Grove den 98 
 Amerikaanse vogelkers 55 
 Amerikaanse eik 1 
 Totaal stamtal/ha 252 

 

- Landschapseenheid Mangelbeek 

o Zaailingen 

Opp (ha)  48 
Hoogte (cm) Boomsoort Stamtal/ha 

50-99 Sporkehout 3135 
 Amerikaanse vogelkers 57 
0-49 Sporkehout 5334 
 Wilde lijsterbes 2134 
 Amerikaanse vogelkers 226 
 Zomereik 57 
 Grove den 57 
 Totaal stamtal/ha 10999 

o Struiklaag 

Opp (ha)  48 
Hoogte (m) Boomsoort Stamtal/ha 

2-4 Sporkehout 273 
 Wilde lijsterbes 64 
 Zomereik 48 
 Totaal stamtal/ha 385 
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- Landschapseenheid Masy 

o Zaailingen 

Opp (ha)  143 
Hoogte (cm) Boomsoort Stamtal/ha 

50-99 Amerikaanse vogelkers 4435 
 Sporkehout 25 
0-49 Amerikaanse eik 5664 
 Zomereik 3309 
 Amerikaanse vogelkers 1978 
 Wilde lijsterbes 810 
 Ruwe berk 990 
 Robinia 463 
 Sporkehout 174 
 Taxus 160 
 Grove den 54 
 Tamme kastanje 53 
 Hulst 49 
 Linde 32 
 Amerikaans krentenboompje 7 
 Lork 5 
 Totaal stamtal/ha 18190 

o Struiklaag 

Opp (ha)  143 
Hoogte (m) Boomsoort Stamtal/ha 

4-6 Ruwe berk 26 
2-4 Amerikaanse vogelkers 399 
 Wilde lijsterbes 63 
 Sporkehout 34 
 Ruwe berk 21 
 Amerikaanse eik 18 
 Zomereik 12 
 Tamme kastanje 4 
 Totaal stamtal/ha 576 

-  
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- Landschapseenheid Sonnisheide  

o Zaailingen 

Opp (ha)  43 
Hoogte (cm) Boomsoort Stamtal/ha 

100-149 Amerikaanse vogelkers 137 
50-99 Amerikaanse vogelkers 11837 
 Sporkehout 1302 
0-49 Zomereik 3592 
 Amerikaanse vogelkers 1267 
 Wilde lijsterbes 1206 
 Hulst 488 
 Sporkehout 439 
 Ratelpopulier 328 
 Grove den 277 
 Zeeden 30 
 Totaal stamtal/ha 20902 

o Struiklaag 

Opp (ha)  43 
Hoogte (cm) Boomsoort Stamtal/ha 

2-4 Sporkehout 161 
 Ruwe berk 84 
 Amerikaanse vogelkers 52 
 Zomereik 31 
 Wilde lijsterbes 14 
 Grove den 10 
 Totaal stamtal/ha 353 
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Bijlage 4: Soortenlijsten 

Tabel 1: Soortenlijst van hogere planten 

Tabel 1b : soortenlijst van hogere planten - gecompileerde plantenlijst periode 1991-2002 
(Bron : Anonymus, 2001 : ontwerpgebiedsvisie voor het Schietveld Helchteren) 

Tabel 2: Soortenlijst van mycoflora 

Tabel 3: Soortenlijst van mycoflora voor het bos van Masy 

Tabel 4: Soortenlijst van zoogdieren 

Tabel 5: Soortenlijst van broedvogels 

Tabel 6: Soortenlijst van niet-broedvogels 

Tabel 7: Soortenlijst van spinnen 

Tabel 8: Biotooplijst van spinnensoorten op de Rode Lijst (MUB, B, K, Z) 

Tabel 9: Soortenlijst van (zand)loopkevers 

Tabel 10: Biotooplijst van (zand)loopkevers van de Rode Lijst (MUB, B, K, Z) 

Tabel 11: Soortenlijst van kevers (uitgezonderd (zand)loopkevers en lieveheersbeestjes) 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren 261

 

Tabel 1: Soortenlijst van hogere planten 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst-categorie 

Achillea millefolium Duizendblad momenteel niet bedreigd 

Achillea ptarmica Wilde bertram momenteel niet bedreigd 

Agrostis canina Moerasstruisgras momenteel niet bedreigd 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras momenteel niet bedreigd 

Agrostis gigantea Hoog struisgras momenteel niet bedreigd 

Agrostis stolonifera Fioringras momenteel niet bedreigd 

Agrostis vinealis Zandstruisgras momenteel niet bedreigd 

Aira caryophyllea Zilverhaver momenteel niet bedreigd 

Aira praecox Vroege haver momenteel niet bedreigd 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen momenteel niet bedreigd 

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree momenteel niet bedreigd 

Alnus glutinosa Zwarte els momenteel niet bedreigd 

Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart momenteel niet bedreigd 

Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje criteria niet van toepassing 

Amsinckia micrantha Kleinbloemige amsinckia criteria niet van toepassing 

Anchusa arvensis Kromhals momenteel niet bedreigd 

Andromeda polifolia Lavendelhei bedreigd 

Anthemis arvensis Valse kamille kwetsbaar 

Anthoxanthum aristatum Slofhak criteria niet van toepassing 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras momenteel niet bedreigd 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid momenteel niet bedreigd 

Apera spica-venti Grote windhalm momenteel niet bedreigd 

Aphanes inexspectata Kleine leeuwenklauw momenteel niet bedreigd 

Arabidopsis thaliana Zandraket momenteel niet bedreigd 

Arctium minus Kleine klit momenteel niet bedreigd 

Arenaria serpyllifolia Zandmuur momenteel niet bedreigd 

Arrhenatherum elatius Glanshaver momenteel niet bedreigd 

Artemisia vulgaris Bijvoet momenteel niet bedreigd 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren momenteel niet bedreigd 

Atriplex patula Uitstaande melde momenteel niet bedreigd 

Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid momenteel niet bedreigd 

Betula pendula Ruwe berk momenteel niet bedreigd 

Betula pubescens Zachte berk momenteel niet bedreigd 

Bidens cernua Knikkend tandzaad momenteel niet bedreigd 

Bidens frondosa Zwart tandzaad criteria niet van toepassing 

Bidens tripartita Veerdelig tandzaad momenteel niet bedreigd 

Bromus hordeaceus Zachte dravik momenteel niet bedreigd 

Bromus sterilis ijle dravik momenteel niet bedreigd 

Calamagrostis canescens Hennegras momenteel niet bedreigd 

Calamagrostis epigejos Gewoon struisriet momenteel niet bedreigd 

Callitriche hamulata Haaksterrenkroos momenteel niet bedreigd 

Calluna vulgaris Struikhei achteruitgaand 

Caltha palustris Dotterbloem momenteel niet bedreigd 

Calystegia sepium Haagwinde momenteel niet bedreigd 

Campanula rotundifolia Grasklokje achteruitgaand 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje momenteel niet bedreigd 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers momenteel niet bedreigd 

Cardamine pratensis Pinksterbloem momenteel niet bedreigd 

Carduus crispus Kruldistel momenteel niet bedreigd 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst-categorie 

Carex acutiformis Moeraszegge momenteel niet bedreigd 

Carex arenaria Zandzegge momenteel niet bedreigd 

Carex canescens Zompzegge momenteel niet bedreigd 

Carex demissa Geelgroene zegge momenteel niet bedreigd 

Carex echinata Sterzegge momenteel niet bedreigd 

Carex lasiocarpa Draadzegge zeldzaam 

Carex nigra Zwarte zegge momenteel niet bedreigd 

Carex ovalis Hazezegge momenteel niet bedreigd 

Carex panicea Blauwe zegge momenteel niet bedreigd 

Carex paniculata Pluimzegge momenteel niet bedreigd 

Carex pilulifera Pilzegge momenteel niet bedreigd 

Carex rostrata Snavelzegge momenteel niet bedreigd 

Carex vesicaria Blaaszegge momenteel niet bedreigd 

Castanea sativa Tamme kastanje momenteel niet bedreigd 

Centaurea cyanus Korenbloem achteruitgaand 

Centaurea jacea Knoopkruid momenteel niet bedreigd 

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid momenteel niet bedreigd 

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem momenteel niet bedreigd 

Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem momenteel niet bedreigd 

Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem momenteel niet bedreigd 

Chaenorrhinum minus Kleine leeuwenbek momenteel niet bedreigd 

Chaerophyllum temulum Dolle kervel momenteel niet bedreigd 

Chelidonium majus Stinkende gouwe momenteel niet bedreigd 

Chenopodium album Melganzenvoet momenteel niet bedreigd 

Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet momenteel niet bedreigd 

Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet momenteel niet bedreigd 

Cicuta virosa Waterscheerling bedreigd 

Cirsium arvense Akkerdistel momenteel niet bedreigd 

Cirsium palustre Kale jonker momenteel niet bedreigd 

Cirsium vulgare Speerdistel momenteel niet bedreigd 

Comarum palustre Wateraardbei momenteel niet bedreigd 

Conyza canadensis Canadese fijnstraal criteria niet van toepassing 

Coronopus didymus Kleine varkenskers criteria niet van toepassing 

Corylus avellana Hazelaar momenteel niet bedreigd 

Corynephorus canescens Buntgras achteruitgaand 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn momenteel niet bedreigd 

Crepis capillaris Klein streepzaad momenteel niet bedreigd 

Cuscuta epithymum Klein warkruid bedreigd 

Cytisus scoparius Brem momenteel niet bedreigd 

Dactylis glomerata Kropaar momenteel niet bedreigd 

Danthonia decumbens Tandjesgras achteruitgaand 

Datura stramonium Doornappel momenteel niet bedreigd 

Daucus carota Peen momenteel niet bedreigd 

Deschampsia cespitosa Ruwe smele momenteel niet bedreigd 

Deschampsia flexuosa Bochtige smele momenteel niet bedreigd 

Digitaria ischaemum Glad vingergras momenteel niet bedreigd 

Drosera intermedia Kleine zonnedauw momenteel niet bedreigd 

Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw kwetsbaar 

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren momenteel niet bedreigd 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren momenteel niet bedreigd 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren momenteel niet bedreigd 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst-categorie 

Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot criteria niet van toepassing 

Echium vulgare Slangenkruid momenteel niet bedreigd 

Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbies momenteel niet bedreigd 

Eleocharis ovata Eivormige waterbies zeldzaam 

Eleocharis palustris Gewone waterbies momenteel niet bedreigd 

Elymus repens Kweek momenteel niet bedreigd 

Epilobium angustifolium Wilgenroosje momenteel niet bedreigd 

Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik criteria niet van toepassing 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik momenteel niet bedreigd 

Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik momenteel niet bedreigd 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis momenteel niet bedreigd 

Equisetum arvense Heermoes momenteel niet bedreigd 

Equisetum palustre Lidrus momenteel niet bedreigd 

Erica cinerea Rode dophei kwetsbaar 

Erica tetralix Gewone dophei achteruitgaand 

Eriophorum polystachion Veenpluis kwetsbaar 

Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras zeldzaam 

Erodium cicutarium Gewone reigersbek momenteel niet bedreigd 

Erophila verna Vroegeling momenteel niet bedreigd 

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid momenteel niet bedreigd 

Fagus sylvatica Beuk momenteel niet bedreigd 

Fallopia convolvulus Zwaluwtong momenteel niet bedreigd 

Fallopia japonica Japanse duizendknoop criteria niet van toepassing 

Festuca arundinacea Rietzwenkgras momenteel niet bedreigd 

Festuca filiformis Fijn schapegras momenteel niet bedreigd 

Festuca rubra Rood zwenkgras momenteel niet bedreigd 

Filago minima Dwergviltkruid kwetsbaar 

Filipendula ulmaria Moerasspirea momenteel niet bedreigd 

Frangula alnus Sporkehout momenteel niet bedreigd 

Galeopsis bifida Gespleten hennepnetel momenteel niet bedreigd 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel momenteel niet bedreigd 

Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid criteria niet van toepassing 

Galium aparine Kleefkruid momenteel niet bedreigd 

Galium odoratum Lievevrouwebedstro momenteel niet bedreigd 

Galium palustre Moeraswalstro momenteel niet bedreigd 

Galium saxatile Liggend walstro momenteel niet bedreigd 

Galium uliginosum Ruw walstro momenteel niet bedreigd 

Genista anglica Stekelbrem achteruitgaand 

Genista pilosa Kruipbrem kwetsbaar 

Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan kwetsbaar 

Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek momenteel niet bedreigd 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek momenteel niet bedreigd 

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek momenteel niet bedreigd 

Geranium robertianum Robertskruid momenteel niet bedreigd 

Glechoma hederacea Hondsdraf momenteel niet bedreigd 

Glyceria declinata Getand vlotgras momenteel niet bedreigd 

Glyceria fluitans Mannagras momenteel niet bedreigd 

Gnaphalium luteoalbum Bleekgele droogbloem momenteel niet bedreigd 

Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem momenteel niet bedreigd 

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem momenteel niet bedreigd 

Hedera helix Klimop momenteel niet bedreigd 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst-categorie 

Helianthus annuus Zonnebloem niet geëvalueerd 

Hieracium bauhinii   criteria niet van toepassing 

Hieracium lachenalii Dicht havikskruid kwetsbaar 

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid momenteel niet bedreigd 

Hieracium pilosella Muizenoor achteruitgaand 

Hieracium piloselloides Florentijns havikskruid niet geëvalueerd 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid momenteel niet bedreigd 

Holcus lanatus Gestreepte witbol momenteel niet bedreigd 

Holcus mollis Gladde witbol momenteel niet bedreigd 

Hydrocotyle vulgaris Waternavel momenteel niet bedreigd 

Hypericum humifusum Liggend hertshooi momenteel niet bedreigd 

Hypericum perforatum Sint-janskruid momenteel niet bedreigd 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid momenteel niet bedreigd 

Ilex aquifolium Hulst momenteel niet bedreigd 

Illecebrum verticillatum Grondster momenteel niet bedreigd 

Inula conyzae Donderkruid momenteel niet bedreigd 

Iris pseudacorus Gele lis momenteel niet bedreigd 

Jasione montana Zandblauwtje momenteel niet bedreigd 

Juglans regia Okkernoot momenteel niet bedreigd 

Juncus acutiflorus Veldrus momenteel niet bedreigd 

Juncus articulatus Zomprus momenteel niet bedreigd 

Juncus bufonius Greppelrus momenteel niet bedreigd 

Juncus bulbosus Knolrus momenteel niet bedreigd 

Juncus conglomeratus Biezenknoppen momenteel niet bedreigd 

Juncus effusus Pitrus momenteel niet bedreigd 

Juncus squarrosus Trekrus momenteel niet bedreigd 

Juncus tenuis Tengere rus criteria niet van toepassing 

Juniperus communis Jeneverbes kwetsbaar 

Lamium album Witte dovenetel momenteel niet bedreigd 

Lamium galeobdolon Bonte gele dovenetel momenteel niet bedreigd 

Lamium purpureum Paarse dovenetel momenteel niet bedreigd 

Lapsana communis Akkerkool momenteel niet bedreigd 

Lemna minuta Dwergkroos criteria niet van toepassing 

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand momenteel niet bedreigd 

Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand momenteel niet bedreigd 

Leonurus cardiaca Hartgespan zeldzaam 

Leucanthemum vulgare Margriet momenteel niet bedreigd 

Linaria vulgaris Vlasbekje momenteel niet bedreigd 

Linum catharticum Geelhartje bedreigd 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras criteria niet van toepassing 

Lolium perenne Engels raaigras momenteel niet bedreigd 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie momenteel niet bedreigd 

Lotus corniculatus Gewone  rolklaver momenteel niet bedreigd 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver momenteel niet bedreigd 

Luzula campestris Gewone veldbies momenteel niet bedreigd 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies momenteel niet bedreigd 

Lychnis coronaria Prikneus niet geëvalueerd 

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem momenteel niet bedreigd 

Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw momenteel niet bedreigd 

Lycopus europaeus Wolfspoot momenteel niet bedreigd 

Lysimachia vulgaris Grote wederik momenteel niet bedreigd 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst-categorie 

Lythrum portula Waterpostelein momenteel niet bedreigd 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart momenteel niet bedreigd 

Matricaria discoidea Schijfkamille criteria niet van toepassing 

Matricaria maritima Reukeloze kamille momenteel niet bedreigd 

Matricaria recutita Echte kamille criteria niet van toepassing 

Medicago lupulina Hopklaver momenteel niet bedreigd 

Mentha aquatica Watermunt momenteel niet bedreigd 

Misopates orontium Akkerleeuwenbek momenteel niet bedreigd 

Molinia caerulea Pijpenstrootje momenteel niet bedreigd 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje momenteel niet bedreigd 

Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietje momenteel niet bedreigd 

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje momenteel niet bedreigd 

Myrica gale Wilde gagel achteruitgaand 

Nardus stricta Borstelgras achteruitgaand 

Narthecium ossifragum Beenbreek kwetsbaar 

Oenothera glazioviana Gewone teunisbloem criteria niet van toepassing 

Oenothera parviflora Kleine teunisbloem niet geëvalueerd 

Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje momenteel niet bedreigd 

Osmunda regalis Koningsvaren momenteel niet bedreigd 

Papaver dubium Bleke klaproos momenteel niet bedreigd 

Papaver rhoeas Grote klaproos momenteel niet bedreigd 

Pastinaca sativa Gewone pastinaak momenteel niet bedreigd 

Pedicularis sylvatica Heidekartelblad kwetsbaar 

Peucedanum palustre Melkeppe momenteel niet bedreigd 

Phalaris arundinacea Rietgras momenteel niet bedreigd 

Phleum bertolonii Klein timoteegras momenteel niet bedreigd 

Phleum pratense Gewoon timoteegras momenteel niet bedreigd 

Phragmites australis Riet momenteel niet bedreigd 

Phytolacca ssp.  Gewone karmozijnbes criteria niet van toepassing 

Pinus sylvestris Grove den momenteel niet bedreigd 

Plantago lanceolata Smalle weegbree momenteel niet bedreigd 

Plantago major Grote weegbree momenteel niet bedreigd 

Poa annua Straatgras momenteel niet bedreigd 

Poa pratensis Veldbeemdgras momenteel niet bedreigd 

Poa trivialis Ruw beemdgras momenteel niet bedreigd 

Polygala serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem kwetsbaar 

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem kwetsbaar 

Polygonum aviculare Varkensgras momenteel niet bedreigd 

Polygonum hydropiper Waterpeper momenteel niet bedreigd 

Polygonum lapathifolium Beklierde duizendknoop momenteel niet bedreigd 

Polygonum minus Kleine duizendknoop momenteel niet bedreigd 

Polygonum mite Zachte duizendknoop momenteel niet bedreigd 

Polygonum persicaria Perzikkruid momenteel niet bedreigd 

Populus alba Witte abeel criteria niet van toepassing 

Populus tremula Ratelpopulier momenteel niet bedreigd 

Potamogeton polygonifolius Duizendknoopfonteinkruid momenteel niet bedreigd 

Potentilla anglica Kruipganzerik momenteel niet bedreigd 

Potentilla argentea Viltganzerik momenteel niet bedreigd 

Potentilla erecta Tormentil achteruitgaand 

Potentilla recta Rechte ganzerik criteria niet van toepassing 

Prunella vulgaris Gewone brunel momenteel niet bedreigd 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst-categorie 

Prunus avium Zoete kers momenteel niet bedreigd 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers criteria niet van toepassing 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren momenteel niet bedreigd 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes momenteel niet bedreigd 

Quercus robur Zomereik momenteel niet bedreigd 

Quercus rubra Amerikaanse eik criteria niet van toepassing 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem momenteel niet bedreigd 

Ranunculus flammula Egelboterbloem momenteel niet bedreigd 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem momenteel niet bedreigd 

Ranunculus sardous Behaarde boterbloem momenteel niet bedreigd 

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem momenteel niet bedreigd 

Reseda luteola Wouw momenteel niet bedreigd 

Rhynchospora alba Witte snavelbies kwetsbaar 

Rhynchospora fusca Bruine snavelbies kwetsbaar 

Robinia pseudoacacia Robinia criteria niet van toepassing 

Rorippa amphibia Gele waterkers momenteel niet bedreigd 

Rorippa palustris Moeraskers momenteel niet bedreigd 

Rorippa sylvestris Akkerkers momenteel niet bedreigd 

Rubus fruticosus Gewone braam momenteel niet bedreigd 

Rubus idaeus Framboos momenteel niet bedreigd 

Rumex acetosa Veldzuring momenteel niet bedreigd 

Rumex acetosella Schapezuring momenteel niet bedreigd 

Rumex crispus Krulzuring momenteel niet bedreigd 

Rumex obtusifolius Ridderzuring momenteel niet bedreigd 

Rumex x pratensis Bermzuring niet geëvalueerd 

Sagina procumbens Liggende vetmuur momenteel niet bedreigd 

Salix alba Schietwilg momenteel niet bedreigd 

Salix aurita Geoorde wilg momenteel niet bedreigd 

Salix cinerea Grauwe wilg momenteel niet bedreigd 

Salix fragilis Kraakwilg momenteel niet bedreigd 

Salix repens Kruipwilg achteruitgaand 

Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg niet geëvalueerd 

Sambucus nigra Gewone vlier momenteel niet bedreigd 

Scirpus cespitosus Veenbies kwetsbaar 

Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem achteruitgaand 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid momenteel niet bedreigd 

Scutellaria galericulata Blauw glidkruid momenteel niet bedreigd 

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid criteria niet van toepassing 

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid momenteel niet bedreigd 

Senecio sylvaticus Boskruiskruid momenteel niet bedreigd 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid momenteel niet bedreigd 

Setaria verticillata Kransnaaldaar criteria niet van toepassing 

Setaria viridis Groene naaldaar momenteel niet bedreigd 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem momenteel niet bedreigd 

Silene latifolia Avondkoekoeksbloem momenteel niet bedreigd 

Sisymbrium altissimum Hongaarse raket criteria niet van toepassing 

Sisymbrium officinale Gewone raket momenteel niet bedreigd 

Solanum dulcamara Bitterzoet momenteel niet bedreigd 

Solanum nigrum Zwarte nachtschade momenteel niet bedreigd 

Solidago canadensis Canadese guldenroede criteria niet van toepassing 

Solidago gigantea Late guldenroede criteria niet van toepassing 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst-categorie 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel momenteel niet bedreigd 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel momenteel niet bedreigd 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes momenteel niet bedreigd 

Sparganium erectum Grote egelskop momenteel niet bedreigd 

Spergula arvensis Gewone spurrie momenteel niet bedreigd 

Spergula morisonii Heidespurrie momenteel niet bedreigd 

Spergularia rubra Rode schijnspurrie momenteel niet bedreigd 

Stachys palustris Moerasandoorn momenteel niet bedreigd 

Stellaria alsine moerasmuur momenteel niet bedreigd 

Stellaria graminea Grasmuur momenteel niet bedreigd 

Stellaria media Vogelmuur momenteel niet bedreigd 

Tanacetum parthenium Moederkruid criteria niet van toepassing 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid momenteel niet bedreigd 
Taraxacum Wiggers sectie 
Palustria Moeraspaardebloem niet geëvalueerd 
Taraxacum Wiggers sectie 
Subvulgaria Paardebloem niet geëvalueerd 

Taxus baccata Taxus momenteel niet bedreigd 

Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid kwetsbaar 

Teucrium scorodonia Valse salie momenteel niet bedreigd 

Tilia spp. Linde spp. momenteel niet bedreigd 

Trifolium arvense Hazenpootje momenteel niet bedreigd 

Trifolium campestre Liggende klaver momenteel niet bedreigd 

Trifolium dubium Kleine klaver momenteel niet bedreigd 

Trifolium hybridum Basterdklaver criteria niet van toepassing 

Trifolium pratense Rode klaver momenteel niet bedreigd 

Trifolium repens Witte klaver momenteel niet bedreigd 

Tussilago farfara Klein hoefblad momenteel niet bedreigd 

Ulex europaeus Gaspeldoorn momenteel niet bedreigd 

Urtica dioica Grote brandnetel momenteel niet bedreigd 

Urtica urens Kleine brandnetel momenteel niet bedreigd 

Utricularia australis Loos blaasjeskruid kwetsbaar 

Utricularia minor Klein blaasjeskruid bedreigd 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes momenteel niet bedreigd 

Vaccinium oxycoccos Kleine veenbes zeldzaam 

Valeriana repens Echte valeriaan momenteel niet bedreigd 

Verbascum nigrum Zwarte toorts momenteel niet bedreigd 

Veronica agrestis Akkerereprijs momenteel niet bedreigd 

Veronica arvensis Veldereprijs momenteel niet bedreigd 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs momenteel niet bedreigd 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs momenteel niet bedreigd 

Veronica scutellata Schildereprijs momenteel niet bedreigd 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs momenteel niet bedreigd 

Viburnum opulus Gelderse roos momenteel niet bedreigd 

Vicia cracca Vogelwikke momenteel niet bedreigd 

Vicia hirsuta Ringelwikke momenteel niet bedreigd 

Vicia lathyroides Lathyruswikke momenteel niet bedreigd 

Vicia sativa 
Voederwikke, vergeten wikke  
en smalle wikke momenteel niet bedreigd 

Vicia sepium Heggenwikke momenteel niet bedreigd 

Vicia tetrasperma Vierzadige wikke momenteel niet bedreigd 

Viola arvensis Akkerviooltje momenteel niet bedreigd 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst-categorie 

Viola palustris Moerasviooltje momenteel niet bedreigd 

Viola tricolor Driekleurig viooltje momenteel niet bedreigd 

Vulpia bromoides Eekhoorngras momenteel niet bedreigd 

Vulpia myuros Gewoon langbaardgras momenteel niet bedreigd 
 
Tabel  1b : gecompileerde plantenlijst periode 1991-2002 (Bron : Anonymus, 2001 : 

ontwerpgebiedsvisie voor het Schietveld Helchteren) 

 
Inventariseerders: Jos Rutten, 
Albert Geuens en Bert Berten. 

Periode: 1991-2002 

        

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

< 

90 

> 

90 

CATE-

GORIE COMMENTAAR 

Acer campestre L. Spaanse aak   ?     

Acer platanoides L. Noorse esdoorn X X   M. M. Albert Geuens 

Acer pseudoplatanus L. Gewone esdoorn X X   M. M. Albert Geuens 

Achillea millefolium L. Gewoon duizendblad   X   JR/BB 

Achillea ptarmica L. Wilde bertram   X   JR/BB 

Aegopodium podAlbert 
Geuensraria L. 

Zevenblad   X     

Aethusa cynapium L. Hondspeterselie         

Agrimonia eupatoria L. Gewone agrimonie         

Agrostis canina L. Moerasstruisgras   X   JR/BB 

Agrostis capillaris L. Gewoon struisgras   X   JR/BB 

Agrostis stolonifera L. Fioringras   X   JR/BB 

Agrostis vinealis Schreb. Zandstruisgras   X     

Aira caryophyllea L. Zilverhaver   X   JR/BB 

Aira praecox L. Vroege haver   X   JR/BB 

Ajuga reptans L. Kruipend zenegroen   X   M.M. Albert Geuens 

Alisma plantago-aquatica L. Grote waterweegbree   X   M.M. Albert Geuens 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara 
et Grande 

Look-zonder-look   X   M.M. Albert Geuens 

Allium vineale L. Kraailook   X     

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Zwarte els   X   JR/BB 

Alnus incana (L.) Moench Grauwe els   ?     

Alopecurus aequalis Sobol. Rosse vossestaart   ?     

Alopecurus bulbosus Gouan Knolvossestaart   ?     

Alopecurus geniculatus L. Geknikte vossestaart   X   M.M. Albert Geuens/BB 

Alopecurus myosuroides Huds. Duist   ?     

Alopecurus pratensis L. Grote vossestaart   ?     

Amaranthus retroflexus L. Papegaaiekruid   ?     

Anagallis arvensis L. subsp. 
arvensis 

Rood guichelheil   X   JR/BB 

Anchusa arvensis (L.) Bieb. Kromhals   X     

Andromeda polifolia L. 

Lavendelhei X X RL 
Limburg 
+ 
kwetsb. 

  

Anemone nemorosa L. Bosanemoon   ?     

Angelica sylvestris L. Gewone engelwortel   ?     

Anthoxanthum aristatum Boiss. Slofhak   X   JR/BB 

Anthoxanthum odoratum L. Gewoon reukgras X X   JR/BB 

Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffmann 

Fluitekruid   X   Aanvulling Bert Berten  

Apera spica-venti (L.) Beauv. Grote windhalm   X   JR/BB 
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Aphanes arvensis L. Grote leeuweklauw   X     

Aphanes inexspectata W. 
Lippert 

Kleine leeuweklauw   X   Aanvulling Bert Berten. 

Arabidopsis thaliana (L.) 
Heynh. 

Zandraket   X   JR/BB 

Arctium lappa L. Grote klit         

Arctium minus (Hill) Bernh. Kleine klit         

Arenaria serpyllifolia L. Zandmuur   X   JR/BB 

Armoracia rusticana Gaertn., 
B. Mey. et Scherb. 

Mierikswortel   X     

Arrhenatherum elatius (L.) 
Beauv. ex J. et C. Presl 

Glanshaver   X   JR/BB 

Artemisia vulgaris L. Bijvoet X X   JR/BB 

Asperula odorata Lievevrouwbedstro X   Kwetsb..  Enkele vindplaatsen op 
Massy (M.M. Albert 
Geuens). Mogelijk nog 
aanwezig. 

Asplenium ruta-muraria L. Muurvaren         

Asplenium trichomanes 
Steenbreekvaren X X   Massy (M.M. Albert 

Geuens). 

Athyrium filix-femina (L.) Roth Wijfjesvaren   X   JR/BB 

Atriplex patula L. Uitstaande melde         

Atriplex prostrata Boucher ex 
DC. 

Spiesmelde         

Avena fatua L. Oot         

Azolla filiculoides Lam. Grote kroosvaren         

Ballota nigra L. Stinkende ballote         

Barbarea stricta Andrz. Stijf barbarakruid         

Barbarea vulgaris R. Brown Gewoon barbarakruid         

Bellis perennis L. Madeliefje X X     

Berteroa incana (L.) DC. Grijskruid       ?? 

Berula erecta (Huds.) Coville Kleine watereppe         

Betula pendula Roth Ruwe berk X X   JR/BB 

Betula alba L. Zachte berk X X   JR/BB 

Bidens cernua L. Knikkend tandzaad   ?     

Bidens frondosa L. Zwart tandzaad   ?     

Bidens tripartita L. Veerdelig tandzaad   X   Aanvulling Bert Berten. 

Blechnum spicant (L.) Roth Dubbelloof   ?     

Bromus hordeaceus L. Zachte dravik   X   JR/BB 

Bromus sterilis L. Ijle dravik   X     

Calamagrostis canescens 
(Weber) Roth 

Hennegras   X   JR/BB 

Calamagrostis epigejos (L.) 
Roth 

Duinriet   X     

Callitriche palustris L. Klein sterrekroos       ?? 

Callitriche platycarpa Kütz. Gewoon sterrekroos         

Callitriche stagnalis Scop. Gevleugeld sterrekroos   X   Aanvulling Bert Berten. 

Calluna vulgaris (L.) Hull Struikhei X X   JR/BB 

Caltha palustris L. Dotterbloem   ?     

Calystegia sepium (L.) R. 
Brown 

Haagwinde   X     

Campanula rapunculus L. Rapunzelklokje   X     

Campanula rotundifolia L. Grasklokje   X     

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Med. 

Gewoon herderstasje   X   JR/BB 

Cardamine amara L. Bittere veldkers         
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Cardamine hirsuta L. Kleine veldkers   X   JR/BB 

Cardamine pratensis L. Pinksterbloem   X     

Carduus crispus L. Kruldistel   X   JR/BB 

Carex acutiformis Ehrh. Moeraszegge   X   JR/BB 

Carex acuta L. Scherpe zegge         

Carex arenaria L. Zandzegge X X     

Carex cuprina (Sándor ex 
Heuffel) Nendtvich ex A. 
Kerner 

Valse voszegge         

Carex canescens L. Zompzegge   X   JR/BB 

Carex disticha Huds. Tweerijige zegge   ?     

Carex echinata Murray Sterzegge X X     

Carex elata All. Stijve zegge         

Carex elongata L. Elzenzegge   ?     

Carex hirta L. Ruige zegge   X     

Carex lasiocarpa Ehrh. Draadzegge   X RL 
Limburg 
+ sterk 
bedreigd
. 

JR/BB/Geert Van 
Wirdum. Drie 
vindplaatsen. Begin 
negentiger jaren: 
westkant van Roodven. 
In 2002 nog twee extra 
vindplaatsen: op de 
veeneilandjes in de 
Monnikswijer, en op het 
halfdrijvende veenstuk 
aan de 
zuidzijde van de 
Monnikswijer en langs 
de Laambeek, juist 
zuidelijk van de 
zuidelijke Brandweg. 

Carex nigra (L.) Reichard Zwarte zegge   X   JR/BB 

Carex demissa Vahl ex Hartm. Geelgroene zegge   X   JR/BB 

Carex ovalis Good. Hazezegge   X   JR/BB 

Carex paniculata L. Pluimzegge X X   JR/BB 

Carex panicea L. 

Blauwe zegge X X Pot. 
bedreigd
. 

JR/BB 

Carex pilulifera L. Pilzegge X X   JR/BB 

Carex pseudocyperus L. Hoge cyperzegge   ?     

Carex riparia Curt. Oeverzegge   X     

Carex rostrata Stokes Snavelzegge   X   JR/BB 

Carex vesicaria L. Blaaszegge   ?     

Carex viridula s.l. Dwergzegge   X RL 
Limburg 
+ pot. 
bedreigd
. 

  

Carpinus betulus L. Haagbeuk X X   M.M. Albert Geuens 

Castanea sativa Mill. Tamme kastanje X X   M.M. Albert Geuens 

Centaurea cyanus L. Korenbloem   X   JR/BB 

Centaurea L. subgenus Jacea Knoopkruid   X     

Centaurium erythraea Rafn Echt duizendguldenkruid   X   JR/BB 

Cerastium arvense L. Akkerhoornbloem   X     

Cerastium fontanum Baumg. Gewone hoornbloem   X   JR/BB 

Cerastium glomeratum Thuill. Kluwenhoornbloem   X     

Cerastium pumilum Curt. Kleine hoornbloem         
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Cerastium semidecandrum L. Zandhoornbloem   X   JR/BB 

Ceratophyllum demersum L. Grof hoornblad       ?? 

Ceratophyllum submersum L. Fijn hoornblad       ?? 

Chaerophyllum temulum L. Dolle kervel         

Chelidonium majus L. Stinkende gouwe   X     

Chenopodium album L. Melganzevoet   X   JR/BB 

Chenopodium ficifolium Smith Stippelganzevoet         

Chenopodium glaucum L. Zeegroene ganzevoet   X     

Chenopodium polyspermum L. Korrelganzevoet   X     

Chenopodium rubrum L. Rode ganzevoet   X   JR/BB 

Chrysanthemum segetum L. Gele ganzebloem   X     

Cicuta virosa L.  

Waterscheerling   X Pot. 
bedreigd
. 

Aanvulling Bert Berten. 

Cirsium arvense (L.) Scop. Akkerdistel   X   JR/BB 

Cirsium palustre (Huds.) Druce Kale jonker   X   JR/BB 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Speerdistel   X   JR/BB 

Conium maculatum L. Gevlekte scheerling         

Convallaria majalis L. Lelietje-van-dalen         

Convolvulus arvensis L. Akkerwinde   X     

Conyza canadensis (L.) Cronq. Canadese fijnstraal   X   JR/BB 

Cornus sanguinea L. Rode kornoelje         

Coronopus didymus (L.) Smith Kleine varkenskers   X   Aanvulling Bert Berten 

Coronopus squamatus 
(Forssk.) Aschers. 

Grove varkenskers       ?? 

Corylus avellana L. Hazelaar   X   JR/BB 

Corynephorus canescens (L.) 
Beauv. 

Buntgras X X   JR/BB 

Crataegus laevigata (Poiret) 
DC. 

Tweestijlige meidoorn         

Crataegus monogyna Jacq. Eenstijlige meidoorn X X   M.M. Albert Geuens 

Crepis biennis L. Groot streepzaad   X     

Crepis capillaris (L.) Wallr. Klein streepzaad   X   JR/BB 

Cuscuta epithymum (L.) L. 

Klein warkruid   X Pot. 
bedreigd
. 

  

Cynosurus cristatus L. Kamgras   X     

Cytisus scoparius (L.) Link f. 
scoparius 

Brem   X   JR/BB 

Dactylorhiza praetermissa 
(Druce) Soó 

Rietorchis         

Dactylorhiza maculata (L.) Soó Gevlekte orchis   X RL 
Limburg 
+ 
kwetsb.. 

Eén recente vindplaats 
van drie exemplaren 
(M.M. Albert Geuens). 

Dactylis glomerata L. Gewone kropaar   X   JR/BB 

Danthonia decumbens (L.) DC. Tandjesgras   X     

Daucus carota L. Peen   X   JR/BB 

Deschampsia cespitosa (L.) 
Beauv. 

Ruwe smele   X     

Deschampsia flexuosa (L.) 
Trin. 

Bochtige smele   X   JR/BB 

Digitaria ischaemum (Schreb. 
ex Schweigg.) Muhlenb. 

Glad vingergras   X     

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Harig vingergras   X     

Digitalis purpurea L. Gewoon vingerhoedskruid   ?     

Dipsacus fullonum L. Grote kaardebol         
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Drosera intermedia Hayne Kleine zonnedauw   X   JR/BB 

Drosera rotundifolia L. Ronde zonnedauw   X   JR/BB 

Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H.P. Fuchs 

Smalle stekelvaren   X   Aanvulling Bert Berten 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. 
Gray 

Brede stekelvaren   X   JR/BB 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Mannetjesvaren   X   JR/BB 

Echinochloa crus-galli (L.) 
Beauv. 

Hanepoot   X   JR/BB 

Echium vulgare L. Slangekruid   X   JR/BB 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. 
et Schult. 

Naaldwaterbies         

Eleocharis multicaulis (Smith) 
Desv. 

Veelstengelige waterbies   X   Aanvulling Bert Berten 

Eleocharis palustris (L.) Roem. 
et Schult. 

Gewone waterbies   X   JR/BB 

Elodea canadensis Michaux Brede waterpest         

Elodea nuttallii (Planch) St 
John 

Smalle waterpest         

Elymus arenarius (L). Hochst. 

Zandhaver   X RL 
Limburg
. 

  

Elymus repens (L.) Gould. Kweek   X   JR/BB 

Epilobium angustifolium L. Wilgeroosje   X   JR/BB 

Epilobium ciliatum Rafin. Beklierde basterdwederik   X   Aanvulling Bert Berten. 

Epilobium hirsutum L. Harig wilgeroosje   ?     

Epilobium lanceolatum Seb. et 
Mauri 

Lancetbladige 
basterdwederik 

        

Epilobium montanum L. Bergbasterdwederik         

Epilobium obscurum Schreb. 
Donkergroene 
basterdwederik 

        

Epilobium palustre L. Moerasbasterdwederik         

Epilobium parviflorum Schreb. Viltige basterdwederik   X   Aanvulling Bert Berten 

Epilobium roseum Schreb. Bleke basterdwederik         

Epilobium tetragonum L. 
subsp. lamyi (F.W. Schultz) 
Nyman 

Harde basterdwederik   X   Aanvulling Bert Berten. 

Epilobium tetragonum L. 
subsp. tetragonum 

Kantige basterdwederik         

Equisetum arvense L. Heermoes   X     

Equisetum fluviatile L. Holpijp   ?     

Equisetum palustre L. Lidrus   ?     

Erica cinerea L. Rode dophei   X Kwetsb.. Eén vindplaats.  

Erica tetralix L. Gewone dophei X X   JR/BB 

Erigeron acer L. Scherpe fijnstraal         

Eriophorum polystachion L. 

Veenpluis   X Pot. 
bedreigd
. 

JR/BB 

Eriophorum vaginatum L. 

Eenarig wollegras X X RL 
Limburg 
+ 
kwetsb.. 

Eén vindplaats: 
Monnikswijer. 

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Gewone reigersbek   X   JR/BB 

Erophila verna (L.) Chevall. Vroegeling   X     

Erysimum cheiranthoides L. Gewone steenraket         

Eupatorium cannabinum L. Koninginnekruid   X   JR/BB 

Euphorbia esula L. subsp. esula Heksenmelk   X     

Euphorbia helioscopia L. Kroontjeskruid   ?     
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Euonymus europaeus L. Wilde kardinaalsmuts   ?     

Fagus sylvatica L. Beuk X X   Aangeplant. (M.M. 
Albert Geuens)/BB 

Fagus sylvatica L. var. 
Atropunicea 

Rode beuk X X   Aangeplant. (M.M. 
Albert Geuens) 

Festuca arundinacea Schreb. Rietzwenkgras   ?     

Festuca filiformis Pourr. Fijn schapegras   X   JR/BB 

Festuca pratensis Huds. Beemdlandbloem   ?     

Festuca rubra L. Rood zwenkgras   X   JR/BB 

Filago minima (Smith) Pers. 

Dwergviltkruid   X RL 
Limburg 
+ 
kwetsb.. 

JR/BB. Aantal 
vindplaatsen (> 5). 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Moerasspirea   ?     

Fraxinus excelsior L. 
Gewone es X X   Aangeplant (M.M. Albert 

Geuens) 

Fumaria officinalis L. Gewone duivekervel   ?     

Galeopsis bifida Boenningh. Gespleten hennepnetel   ?     

Galeopsis tetrahit L. Gewone hennepnetel   X   JR/BB 

Galinsoga parviflora Cav. Kaal knopkruid   ?     

Galinsoga quadriradiata Ruiz et 
Pav. 

Harig knopkruid   ?     

Galium aparine L. Kleefkruid   X   JR/BB 

Galium mollugo L. Glad walstro   ?     

Galium palustre L. Moeraswalstro   ?     

Galium saxatile L. Liggend walstro X X   JR/BB 

Galium uliginosum L. Ruw walstro   ?     

Galium verum L. Geel walstro   ?     

Genista anglica L. Stekelbrem   X   JR/BB 

Genista pilosa L. 

Kruipbrem   X Pot. 
bedreigd
. 

JR/BB 

Gentiana pneumonanthe L. 

Klokjesgentiaan   X Pot. 
bedreigd
. 

  

Geranium columbinum L. Fijne ooievaarsbek   X   Aanvulling Bert Berten. 

Geranium dissectum L. Slipbladige ooievaarsbek   ?     

Geranium molle L. Zachte ooievaarsbek   X   JR/BB 

Geranium pusillum L. Kleine ooievaarsbek   X   JR/BB 

Geranium robertianum L. Robertskruid   X   JR/BB 

Geum urbanum L. Geel nagelkruid         

Glechoma hederacea L. Hondsdraf   X   JR/BB 

Glyceria fluitans (L.) R. Brown Mannagras   X   Aanvulling Bert Berten. 

Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmberg 

Liesgras   X     

Glyceria declinata Bréb. Getand vlotgras   X   Aanvulling Bert Berten. 

Glyceria notata Chevall. Stomp vlotgras         

Gnaphalium luteoalbum L. Bleekgele droogbloem ? X   Aanvulling Bert Berten. 

Gnaphalium sylvaticum L. 

Bosdroogbloem   X Pot. 
bedreigd
. 

JR/BB 

Gnaphalium uliginosum L. Moerasdroogbloem   X   JR/BB 

Gypsophila muralis L. Gipskruid       ?? 

Hedera helix L. Klimop   X   M.M. Albert Geuens 

Heracleum mantegazzianum 
Somm. et Lev. 

Reuzenbereklauw         
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Heracleum sphondylium L. Gewone bereklauw   X     

Hieracium laevigatum Willd. Stijf havikskruid   X   JR/BB 

Hieracium piloselloides Vill. Florentijns havikskruid   X   Aanvulling Bert Berten. 

Hieracium pilosella L. Muizeoor   X   JR/BB 

Hieracium sabaudum L. Boshavikskruid   ?     

Hieracium umbellatum L. Schermhavikskruid   X     

Hippuris vulgaris L. Lidsteng   ?     

Holcus lanatus L. Gestreepte witbol   X   JR/BB 

Holcus mollis L. Gladde witbol   X   JR/BB 

Hordeum murinum L. Kruipertje   X     

Hottonia palustris L. Waterviolier   ?     

Humulus lupulus L. Hop   ?     

Hydrocotyle vulgaris L. Waternavel X X   JR/BB 

Hydrocharis morsus-ranae L. Kikkerbeet         

Hypericum dubium Leers Kantig hertshooi         

Hypericum humifusum L. Liggend hertshooi   X     

Hypericum perforatum L. Sint-Janskruid   X   JR/BB 

Hypericum tetrapterum Fries Gevleugeld hertshooi         

Hypochoeris radicata L. Gewoon biggekruid   X   JR/BB 

Ilex aquifolium L. Hulst   X   JR/BB 

Illecebrum verticillatum L. Grondster   X RL 
Limburg 
+ 
kwetsb. 

Twee vindplaatsen (Jos 
Rutten), waarvan eentje 
met > 797 rozetten in 
2002 op een 
brandgang. 

Impatiens parviflora DC. Klein springzaad         

Inula conyzae (Griesselich) 
Meikle 

Donderkruid   ?     

Iris pseudacorus L. Gele lis   X   JR/BB 

Jasione montana L. Zandblauwtje X X   JR/BB 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffmann 

Veldrus   X     

Juncus articulatus L. Zomprus   X   JR/BB 

Juncus bufonius L. subsp. 
bufonius 

Greppelrus   X   JR/BB 

Juncus bulbosus L. Knolrus s.l.   X   JR/BB 

Juncus conglomeratus L. Biezeknoppen   X   JR/BB 

Juncus effusus L. Pitrus   X   JR/BB 

Juncus squarrosus L. Trekrus   X   JR/BB 

Juncus tenuis Willd. Tengere rus   X   JR/BB 

Juniperus communis L. Jeneverbes X   RL 
Limburg 
+  
kwetsb. 

In brongebied van de 
Laambeek: vroeger 
enkele exemplaren. 
(M.M. Albert Geuens). 

Knautia arvensis (L.) Coulter Beemdkroon   ?     

Lactuca serriola L. Kompassla   ?     

Lamium album L. Witte dovenetel   X     

Lamium amplexicaule L. Hoenderbeet   X     

Lamium galeobdolon (L.) L. 
subsp. montanum (Pers.) 
Hayek 

Gele dovenetel   ?     

Lamium purpureum L. Paarse dovenetel    X     

Lapsana communis L. Akkerkool   ?     

Lathyrus pratensis L. Veldlathyrus   X     

Lathyrus sylvestris l. Boslathyrus   X   Aanvulling Bert Berten. 
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Lemna minor L. Klein kroos         

Lemna minuscula HERTER     X   Aanvulling Bert Berten. 

Leontodon autumnalis L. Vertakte leeuwetand   ?     

Leontodon saxatilis Lam. Kleine leeuwetand   X     

Lepidium campestre (L.) R. 
Brown 

Veldkruidkers         

Lepidium densiflorum Schrad. Dichtbloemige kruidkers         

Lepidium ruderale L. Steenkruidkers         

Lepidium virginicum L. Amerikaanse kruidkers         

Leucanthemum vulgare Lam. Margriet   X   Aanvulling Bert Berten. 

Linaria minor ??   X   Aanvulling Bert Berten. 

Linaria vulgaris Mill. Vlasbekje   X     

Linum catharticum L. Geelhartje   X RL 
Limburg
+ MUB. 

Aanvulling Bert Berten. 

Lobelia dortmanna L. Waterlobelia X   RL 
Limburg 
+ MUB. 

Tot begin tachtiger 
jaren in bronven 
Laambeek (M.M. 
Sylveer Bloemen). 

Lolium multiflorum Lam. Italiaans raaigras   ?     

Lolium perenne L. Engels raaigras   X   JR/BB 

Lonicera periclymenum L. Wilde kamperfoelie   X   JR/BB 

Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus 

Gewone rolklaver   X   JR/BB 

Lotus pedunculatus Cav. Moerasrolklaver   ?   JR/BB 

Luzula campestris (L.) DC. Gewone veldbies   X   JR/BB 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Veelbloemige veldbies   X   JR/BB 

Lychnis flos-cuculi L. Echte koekoeksbloem X X     

Lycopodium clavatum L. Grote wolfsklauw X X RL 
Limburg 
+ sterk 
bedreigd
. 

Enkele vindplaatsen op 
Massy (M.M. Albert 
Geuens). 

Lycopodiella inundata (L.) 
Holub 

Moeraswolfsklauw X X RL 
Limburg 
+ pot. 
bedreigd
. 

In 2001 een tweede 
vindplaats gevonden 
(J.R.) 

Lycopus europaeus L. Wolfspoot   X   JR/BB 

Lysimachia nemorum L. Boswederik         

Lysimachia nummularia L. Penningkruid   ?     

Lysimachia vulgaris L. Grote wederik   X   JR/BB 

Lythrum portula (L.) D.A. 
Webb 

Waterpostelein   X   Aanvulling Bert Berten. 

Lythrum salicaria L. Grote kattestaart   ?     

Maianthemum bifolium (L.) 
F.W. Schmidt 

Dalkruid   ?     

Malva neglecta Wallr. Klein kaasjeskruid   X     

Malva moschata Muskuskaasjeskruid X   Kwetsb. Vroeger een vindplaats 
op Massy (M.M. Albert 
Geuens). 

Malva sylvestris L. Groot kaasjeskruid         

Matricaria discoidea DC. Schijfkamille   X   JR/BB 

Matricaria maritima L. Reukeloze kamille   X   JR/BB 

Matricaria recutita L. Echte kamille   X   JR/BB 

Medicago lupulina L. Hopklaver         

Melampyrum pratense L. Hengel   X     
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Melilotus albus Med. Witte honingklaver   X     

Melilotus altissimus Thuill. Goudgele honingklaver         

Melilotus officinalis Lam. Citroengele honingklaver         

Mentha aquatica L. Watermunt   ?     

Mentha arvensis L. Akkermunt   X     

Mentha 'suaveolens' groep Witte munt + hybriden         

Menyanthes trifoliata L. Waterdrieblad         

Mercurialis annua L. Tuinbingelkruid   X     

Misopates orontium (L.) Rafin. Akkerleeuwebek   X   Aanvulling Bert Berten. 

Molinia caerulea (L.) Moench Pijpestrootje   X   JR/BB 

Myosotis arvensis (L.) Hill Akkervergeet-mij-nietje   ?   JR/BB 

Myosotis discolor Pers. 
Veelkleurig vergeet-mij-
nietje 

  X   JR/BB 

Myosotis cespitosa C.F. Schultz Zompvergeet-mij-nietje   ?     

Myosotis scorpioides L. Moerasvergeet-mij-nietje         

Myosotis ramosissima Rochel 
ex Schult. 

Ruw vergeet-mij-nietje   ?     

Myosotis stricta Link ex Roem. 
et Schult. 

Stijf vergeet-mij-nietje         

Myosoton aquaticum (L.) 
Moench 

Watermuur   ?     

Myrica gale L. Wilde gagel   X   JR/BB 

Myriophyllum alterniflorum DC. Teer vederkruid         

Myriophyllum spicatum L. Aarvederkruid         

Myriophyllum verticillatum L. Kransvederkruid         

Nardus stricta L. Borstelgras   X     

Narthecium ossifragum (L.) 
Huds. 

Beenbreek X X Pot. 
bedreigd
. 

JR/BB 

Nymphoides peltata (S.G. 
Gmel.) O. Kuntze 

Watergentiaan         

Nymphaea alba L. Witte waterlelie X     Vroeger in de 
Monnikswijer (M.M. 
Albert Geuens). 

Odontites vernus (Bellardi) 
Dum. 

Rode ogentroost         

Oenanthe aquatica (L.) Poiret Watertorkruid   ?     

Oenothera biennis L. Middelste teunisbloem   ?     

Oenothera glazioviana Micheli Grote teunisbloem   ?     

Oenothera parviflora L. Kleine teunisbloem    X     

Ophioglossum vulgatum Addertong X X RL 
Limburg 
+ pot. 
bedreigd
. 

Eén vindplaats ten 
noorden van Massy 
(M.M. Albert Geuens). 

Ornithogalum umbellatum L. Gewone vogelmelk   ?     

Ornithopus perpusillus L. Klein vogelpootje   X   JR/BB 

Osmunda regalis L. Koningsvaren   ?     

Oxalis acetosella L. Witte klaverzuring         

Oxalis corniculata L. Gehoornde klaverzuring       ?? 

Oxalis fontana Bunge Stijve klaverzuring         

Papaver argemone L. Ruige klaproos   ?     

Papaver dubium L. Bleke klaproos   X   Aanvulling Bert Berten. 

Papaver rhoeas L. Grote klaproos   X   JR/BB 

Pastinaca sativa L. subsp. 
sativa 

Gewone pastinaak   ?     

Pedicularis sylvatica L. Heidekartelblad X X RL > 3 vindplaatsen (JR). 
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Limburg 
+ 
kwetsb. 

Petasites hybridus (L.) Gaertn., 
B. Mey. et Scherb. 

Groot hoefblad   ?     

Peucedanum palustre (L.) 
Moench 

Melkeppe   ?   JR/BB 

Phalaris arundinacea L. Rietgras   X     

Phleum pratense L. Timoteegras s.s.   ?     

Phragmites australis (Cav.) 
Steud. 

Riet   X   JR/BB 

Pilularia globulifera L. Pilvaren   ? RL 
Limburg 
+ pot. 
bedreigd
. 

  

Pimpinella major (L.) Huds. Grote bevernel         

Pimpinella saxifraga L. Kleine bevernel         

Pinus sylvestris L. Grove den   X   JR/BB 

Plantago lanceolata L. Smalle weegbree   X   JR/BB 

Plantago major L. subsp. major Grote weegbree    X   JR/BB 

Plantago major L. subsp. 
intermedia (Gilib.) Lange 

Getande weegbree         

Poa annua L. Straatgras   X   JR/BB 

Poa compressa L. Plat beemdgras   ?     

Poa nemoralis L. Schaduwgras   X     

Poa palustris L. Moerasbeemdgras   X     

Poa pratensis L. Veldbeemdgras   X   JR/BB 

Poa trivialis L. Ruw beemdgras   X   JR/BB 

Polypodium vulgare L. 
Eikvaren X X   Massy (M.M. Albert 

Geuens). 

Polygala serpyllifolia Hose 

Liggende vleugeltjesbloem   X Pot. 
bedreigd
. 

JR/BB 

Polygala vulgaris L. 

Gewone vleugeltjesbloem    X RL 
Limburg 
+ 
kwetsb. 

  

Polygonum amphibium L. Veenwortel   X     

Polygonum aviculare L. Varkensgras   X   JR/BB 

Polygonum cuspidatum SIEB. 
et ZUCC. 

Japanse duizendknoop   X   Aanvulling Bert Berten. 

Fallopia convolvulus (L.) Á. 
Löve 

Zwaluwtong   ?     

Fallopia japonica (Houtt.) 
Ronse Decraene 

Japanse duizendknoop   X   M.M. Albert Geuens 

Fallopia dumetorum (L.) Holub Heggeduizendknoop   ?     

Polygonum hydropiper L. Waterpeper   X   M.M. Albert Geuens 

Polygonum lapathifolium L. Beklierde duizendknoop   X   JR/BB 

Polygonum persicaria L. Perzikkruid   X   JR/BB 

Populus alba (+ P. x 
canescens) 

Witte/Grauwe abeel X X   Aangeplant op Massy 
(M.M. Albert 
Geuens)/BB. 

Populus tremula L. Ratelpopulier X X   JR/BB 

Potamogeton berchtoldii Fieb. Klein fonteinkruid         

Potamogeton natans L. Drijvend fonteinkruid         

Potamogeton pectinatus L. Schedefonteinkruid         

Potamogeton polygonifolius 
Pourr. 

Duizendknoopfonteinkruid         
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Potamogeton pusillus L. Tenger fonteinkruid         

Potamogeton trichoides Cham. 
et Schlecht. 

Haarfonteinkruid         

Potentilla anglica Laichard. Kruipganzerik   X     

Potentilla anserina L. Zilverschoon   X   JR/BB 

Potentilla argentea L. Viltganzerik   ? RL 
Limburg 
+ pot. 
bedreigd
. 

  

Potentilla erecta (L.) Räuschel Tormentil   X   JR/BB 

Potentilla intermedia L. Middelste ganzerik   X     

Potentilla norvegica L. Noorse ganzerik         

Comarum palustre L. 

Wateraardbei X X   Monnikswijer (M.M. 
Albert Geuens). 

Potentilla recta L. Rechte ganzerik   X   Aanvulling Bert Berten. 

Potentilla reptans L. Vijfvingerkruid   X     

Prunella vulgaris L. Gewone brunel   X   JR/BB 

Prunus avium (L.) L. Zoete kers   X     

Prunus padus L. Vogelkers   X     

Prunus serotina Ehrh. Amerikaanse vogelkers   X   JR/BB 

Prunus spinosa L. Sleedoorn   X   Aangeplant op Massy 
(M.M. Albert Geuens). 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Adelaarsvaren   X     

Pulicaria dysenterica (L.) 
Bernh. 

Heelblaadjes   ?     

Quercus petraea Lieblein Wintereik   X   Aangeplant op Massy 
(M.M. Albert Geuens). 

Quercus robur L. Zomereik   X   JR/BB 

Quercus rubra L. Amerikaanse eik   X   JR/BB 

Ranunculus acris L. Scherpe boterbloem   ?     

Ranunculus bulbosus L. Knolboterbloem   ?     

Ranunculus ficaria L. Speenkruid   ?     

Ranunculus flammula L. Egelboterbloem   X   JR/BB 

Ranunculus repens L. Kruipende boterbloem   X   JR/BB 

Ranunculus sardous Crantz Behaarde boterbloem   X   Aanvulling Bert Berten. 

Ranunculus sceleratus L. Blaartrekkende boterbloem   X   M.M. Albert Geuens.  

Raphanus raphanistrum L. Knopherik   ?     

Frangula alnus Mill. Sporkehout   X   JR/BB 

Reseda luteola L.  Wouw   X   JR/BB 

Rhynchospora alba (L.) Vahl Witte snavelbies   X Kwetsb.   

Rhynchospora fusca (L.) Ait. f. 

Bruine snavelbies   X RL 
Limburg 
+ 
kwetsb. 

JR/BB 

Robinia pseudoacacia L. Robinia   X   Aangeplant op Massy 
(M.M. Albert 
Geuens)/BB. 

Rorippa amphibia (L.) Besser Gele waterkers         

Rorippa palustris (L.) Besser Moeraskers   X   Aanvulling Bert Berten. 

Rorippa sylvestris (L.) Besser Akkerkers         

Rosa 'canina' groep Hondsroos   ?     

Rubus 'fruticosus' groep Gewone braam   X   JR/BB 

Rubus idaeus L. Framboos   X   Aanvulling Bert Berten. 

Rumex acetosa L. Veldzuring   X   Aanvulling Bert Berten. 
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Rumex acetosella L. Schapezuring   X   JR/BB 

Rumex conglomeratus Murray Kluwenzuring   ?     

Rumex crispus L. Krulzuring   X   Aanvulling Bert Berten 

Rumex hydrolapathum Huds. Waterzuring   ?     

Rumex obtusifolius L. subsp. 
obtusifolius 

Ridderzuring   X   JR/BB 

Sagina procumbens L. Liggende vetmuur   X   JR/BB 

Salix alba L. Schietwilg   ?     

Salix aurita L. Geoorde wilg   X   JR/BB 

Salix caprea L. Boswilg   X     

Salix 'cinerea' groep Grauwe wilg   X   Aanvulling Bert Berten. 

S. x multinervis     X     

Salix 'fragilis' groep Kraakwilg         

Salix repens L. Kruipwilg   X     

Salix viminalis L. Katwilg   ?     

Sambucus nigra L. Gewone vlier   X   JR/BB 

Saponaria officinalis L. Zeepkruid   X     

Saxifraga granulata L. Knolsteenbreek   ?     

Scirpus cespitosus L. 

Veenbies s.l.   X Pot. 
bedreigd
. 

JR/BB 

Scirpus sylvaticus L. Bosbies   ?     

Scleranthus annuus L. Eenjarige hardbloem   X   JR/BB 

Scrophularia nodosa L. Knopig helmkruid   X     

Scutellaria galericulata L. Blauw glidkruid   ?     

Sedum acre L. Muurpeper   ?     

Sedum telephium L. Hemelsleutel   ?     

Senecio inaequidens DC. Bezemkruiskruid   X   JR/BB 

Senecio jacobaea L. Jakobskruiskruid s.l.   X   JR/BB 

Senecio sylvaticus L. Boskruiskruid   X   Aanvulling Bert Berten. 

Senecio viscosus L. Kleverig kruiskruid         

Senecio vulgaris L. Klein kruiskruid   X   JR/BB 

Silene dioica (L.) Clairv. 
Dagkoekoeksbloem   X   M. M. Albert 

Geuens/BB. 
Silene latifolia Poiret subsp. 
alba (Mill.) Greuter et Burdet 

Avondkoekoeksbloem   X   M. M. Albert 
Geuens/BB. 

Sinapis arvensis L. Herik   ?     

Sisymbrium officinale (L.) 
Scop. 

Gewone raket   X     

Solanum dulcamara L. Bitterzoet   X     

Solanum nigrum L. Zwarte nachtschade s.l.   X   JR/BB 

Solidago canadensis L. Canadese guldenroede         

Solidago virgaurea L. Echte guldenroede   X     

Sonchus arvensis L. Akkermelkdistel s.l.   ?     

Sonchus asper (L.) Hill Gekroesde melkdistel   X   JR/BB 

Sonchus oleraceus L. Gewone melkdistel   X   Aanvulling Bert Berten. 

Sorbus aucuparia L. Wilde lijsterbes   X   JR/BB 

Sparganium emersum Rehm. Kleine egelskop   ?     

Sparganium erectum L. Grote egelskop s.l.   ?     

Spergula arvensis L. Gewone spurrie   X   JR/BB 

Spergula morisonii Boreau Heidespurrie   X   JR/BB 

Spergularia rubra (L.) J. et C. 
Presl 

Rode schijnspurrie   X   JR/BB 

Stachys palustris L. Moerasandoorn   ?     
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Stachys sylvatica L. Bosandoorn   ?     

Stellaria graminea L. Grasmuur   X   JR/BB 

Stellaria holostea L. Grote muur         

Stellaria media (L.) Vill. subsp. 
media 

Vogelmuur   X   JR/BB 

Stellaria palustris Retz. Zeegroene muur   ?     

Stellaria alsine Grimm Moerasmuur   X   Aanvulling Bert Berten. 

Succisa pratensis Moench Blauwe knoop   ?     

Symphytum officinale L. Gewone smeerwortel   X     

Tanacetum vulgare L. Boerenwormkruid   X   JR/BB 

Taraxacum Wiggers sectie 
Subvulgaria Christians. 

Paardebloem   X   JR/BB 

Taxus baccata L. Taxus   X   Aanvulling Bert Berten.  

Teesdalia nudicaulis (L.) R. 
Brown 

Klein tasjeskruid   X   JR/BB 

Teucrium scorodonia L. Valse salie   X     

Tilia cordata Mill. Winterlinde   ?     

Tilia 'platyphyllos' groep Zomerlinde   ?     

Torilis japonica (Houtt.) DC. Heggedoornzaad         

Tragopogon pratensis L. Gele morgenster         

Trifolium arvense L. Hazepootje   X   JR/BB 

Trifolium campestre Schreb. Liggende klaver   X   Aanvulling Bert Berten. 

Trifolium dubium Sibth. Kleine klaver   X   JR/BB 

Trifolium hybridum L. Basterdklaver   X   Aanvulling Bert Berten. 

Trifolium pratense L. Rode klaver   X   JR/BB 

Trifolium repens L. Witte klaver   X   JR/BB 

Tussilago farfara L. Klein hoefblad   X   JR/BB 

Typha latifolia L. Grote lisdodde   ?     

Ulex europaeus Gaspeldoorn X X RL 
Limburg
. 

Vindplaats op Massy. 
(M.M. Albert Geuens). 

Ulmus glabra Huds. Ruwe iep   ?     

Ulmus minor Mill. Gladde iep   ?     

Urtica dioica L. Grote brandnetel   X   JR/BB 

Urtica urens L. Kleine brandnetel   X   JR/BB 

Utricularia australis R. Brown Loos blaasjeskruid   X Pot. 
bedreigd
. 

Aanvulling Bert Berten. 

Utricularia minor L. 

Klein blaasjeskruid   X RL 
Limburg 
+ 
kwetsb. 

JR/BB - westkant 2de 
vijver Damp (JR) 

Utricularia ochroleuca R. 
Hartm. 

Bleekgeel blaasjeskruid         

Utricularia vulgaris L. Groot blaasjeskruid         

Vaccinium myrtillus L. Blauwe bosbes   X     

Vaccinium oxycoccos L. Kleine veenbes   X   JR/BB 

Vaccinium vitis-idaea L. Rode bosbes X   Pot. 
bedreigd
. 

Aan de oostkant van 
Den Damp tot 
aanplanting door 
voormalig Waters en 
Bossen deze vindplaats 
heeft doen verloren 
gaan.  

Valerianella locusta (L.) Laterr. Gewone veldsla         

Valeriana repens Host Echte valeriaan   ?     

Verbascum densiflorum Bertol. Stalkaars         
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Verbascum lychnitis L. Melige toorts         

Verbascum nigrum L. Zwarte toorts         

Verbascum thapsus L. Koningskaars         

Verbena officinalis L. Ijzerhard   X     

Veronica agrestis L. Akkerereprijs   X     

Veronica arvensis L. Veldereprijs   X   JR/BB 

Veronica beccabunga L. Beekpunge   X   M.M. Albert Geuens.  

Veronica chamaedrys L. Gewone ereprijs   X     

Veronica officinalis L. Mannetjesereprijs   X   JR/BB 

Veronica persica Poiret Grote ereprijs   X     

Veronica scutellata L. Schildereprijs   ?     

Veronica serpyllifolia L. Tijmereprijs   X   Aanvulling Bert Berten 

Viburnum lantana L. Wollige sneeuwbal   ?     

Viburnum opulus L. Gelderse roos   X     

Vicia cracca L. Vogelwikke   X   JR/BB 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Ringelwikke   X   JR/BB 

Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) 
Ehrh. 

Smalle wikke s.s.   X   JR/BB 

Vicia sepium L. Heggewikke         

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 
subsp. gracilis (DC.) Hook. f. 

Slanke wikke         

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 
subsp. tetrasperma 

Vierzadige wikke    X   JR/BB 

Viola arvensis Murray Akkerviooltje   X   JR/BB 

Viola canina L. Hondsviooltje X ? RL 
Limburg 
+ 
kwetsb. 

Mogelijk nog aanwezig. 
Een vrij grote populatie 
aan de westkant van 
Den Damp (M.M. Albert 
Geuens). 

Viola odorata L. Maarts viooltje   ?     

Viola palustris L. Moerasviooltje   ?     

Viola tricolor L. Driekleurig viooltje   X   JR/BB 

Vulpia bromoides (L.) S.F. 
Gray 

Eekhoorngras   X Sterk 
bedreigd
. 

Aanvulling Bert Berten 

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. Gewoon langbaardgras   X   JR/BB 
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Tabel 2: Soortenlijst van mycoflora 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

RL 

VL RL NL 

Agaricus arvensis Anijschampignon    

Agaricus augustus Reuzenchampignon    

Agaricus campester Weidechampignon    

Agaricus campestris Gewone weidechampignon    

Agaricus silvaticus Schubbige boschampignon    

Agaricus xanthoderma Carbolchampignon    

Agrocybe praecox Vroege leemhoed    

Agrocybe putaminum Fluweelleemhoed    

Aleuria aurantia Grote oranje bekerzwam    

Amanita citrina  Gele knolamaniet MNB  

Amanita citrina var. Alba Witte knolamaniet   

Amanita excelsa Grauwe amaniet MNB  

Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet MNB  

Amanita muscaria Vliegenzwam MNB  

Amanita pantherina Panteramaniet MNB  

Amanita phalloides Groene knolamaniet MNB  

Amanita rubescens Parelamaniet MNB  

Amanita rubescens f. annulosulphurea Geelgeringde parelamaniet    

Amanita vaginata Grijze slanke amaniet MNB KW 

Armillaria mellea Echte honingzwam   

Armillaria ostoyae Sombere honingzwam   

Armillariella mellea Honingzwam    

Ascocoryne sarcoides Paarse knoopzwam    

Ascotremella faginea Zakjestrilzwam    

Asterophora lycoperdoides Poederzwamgast   

Auricularia auricula-judae var. auricula-judae Echt judasoor   

Auriscalpium vulgare Oorlepelzwam MNB  

Baeospora myosura Muizestaartzwam    

Bisporella citrina Geel schijfzwammetje    

Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam    

Bolbitius vitellinus Dooiergele mestzwam    

Boletus badius Kastanjeboleet MNB  

Boletus chrysenteron      

Boletus edulis Gewoon eekhoorntjesbrood MNB  

Boletus erythropus Gewone heksenboleet MNB  

Boletus parasiticus Kostgangerboleet MNB  

Boletus porosporus Sombere fluweelboleet MNB  

Boletus pulverulentus Inktboleet   

Boletus rubellus   MNB  

Boletus subtomentosus Fluweelboleet MNB  

Bulgaria inquinans Zwarte knoopzwam    

Calocera cornea Geel hoorntje    

Calocera viscosa Kleverig koraalzwammetje    

Calocybe carnea Roze pronkridder    

Calvatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam MNB  

Calvatia utriformis Ruitjesbovist KW  

Cantharellus cibarius Hanekam (Cantharel) KW  

Cerocorticium confluens Ziekenhuisboomkorst    
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

RL 

VL RL NL 

Chalciporus piperatus Peperboleet MNB  

Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam    

Ciboria amentacea Elzenkatjesmummiekelkje    

Ciboria batschiana Eikelbekertje   

Ciboria calyculus Eikelbekertje    

Clavaria argillacea Heideknotszwam   KW 

Claviceps microcephala Pijpestrootjemoederkoren    

Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam    

Clavulina coralloides Witte koraalzwam    

Clitocybe candicans Kleine loofbostrechterzwam    

Clitocybe clavipes Knotsvoettrechterzwam    

Clitocybe ditopa Kleinsporige trechterzwam    

Clitocybe fragrans Slanke anijstrechterzwam    

Clitocybe gibba Slanke trechterzwam    

Clitocybe metachroa Tweekleurige trechterzwam    

Clitocybe metachroides Donkere trechterzwam    

Clitocybe nebularis Nevelzwam    

Clitocybe odora Groene anijstrechterzwam    

Clitocybe phyllophila Grote bostrechterzwam    

Clitocybe rivulosa Giftige weidetrechterzwam    

Clitocybe vibecina Gestreepte trechterzwam    

Clitopilus prunulus Grote molenaar    

Coccomyces tumidus     

Collybia butyracea Botercollybia MNB  

Collybia cirrhata Dwergcollybia   

Collybia confluens Bundelcollybia MNB  

Collybia cookei Okerknolcollybia MNB  

Collybia dryophila Eikenbladzwammetje MNB  

Collybia erythropus Kale roodsteelcollybia MNB  

Collybia fusipes Spoelvoetcollybia MNB  

Collybia maculata Roestvlekkenzwam MNB  

Collybia peronata Scherpe collybia MNB  

Coltricia perennis Echte tolzwam   GE 

Coniophora arida Dunne kelderzwam   

Coniophora puteana Dikke kelderzwam    

Conocybe tenera Kaneelkleurig breeksteeltje   

Coprinus atramentarius      

Coprinus comatus Geschubde inktzwam    

Coprinus disseminatus Zwerminktzwam    

Coprinus lagopides Vals hazepootje    

Coprinus lagopus Hazepootje    

Coprinus lagopus var. lagopus Gewoon hazenpootje   

Coprinus micaceus Gewone glimmerinktzwam    

Coprinus plicatilis Plooirokje'    

Coprinus silvaticus Ruwsporige inktzwam   BE 

Coprinus xanthothrix Kleine viltinktzwam   

Cordyceps militaris Rupsendoder    

Cortinarius armillatus Armbandgordijnzwam   EB 

Cortinarius brunneus var. Glandicolor Eikelkleurige gordijnzwam  BE 

Cortinarius cinnamomeus Kaneelkleurige gordijnzwam    
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

RL 

VL RL NL 

Cortinarius delibutus Okergele gordijnzwam    

Cortinarius hinnuleus Muffe gordijnzwam   

Cortinarius paleaceus Pelargoniumgordijnzwam'    

Cortinarius trivialis Gegordelde gordijnzwam    

Cortinarius umbrinolens Bietengordijnzwam    

Cortinarius violaceus Violette gordijnzwam    

Crepidotus mollis Week oorzwammetje    

Crepidotus variabilis Wit oorzwammetje   

Crucibulum crucibuliforme Geel nestzwammetje MNB  

Cudoniella acicularis Houtknoopje    

Cyathus olla Bleek nestzwammetje MNB  

Cyathus striatus Gestreept nestzwammetje MNB  

Cylindrobasidium laeve Donzige korstzwam   

Cystoderma amiantinum Okergele korrelhoed    

Cystoderma granulosum      

Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam    

Daedalea quercina Doolhofzwam    

Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam    

Daldinia concentrica Kogelhoutkoolzwam    

Diatrype disciformis Hoekig schorsschijfje    

Diatrype stigma Korstvormig schorsschijfje    

Diatrypella favacea Berkenschorsschijfje    

Encoelia furfuracea Hazelaarschijfzwam    

Entoloma conferendum Sterspoorsatijnzwam    

Entoloma pleopodium Citroengele satijnzwam    

Entoloma rhodopolium Grauwe satijnzwam    

Entoloma sericeum Bruine satijnzwam    

Exidia plana Zwarte trilzwam    

Exidia thuretiana Stijfselzwam    

Exidia truncata Eikentrilzwam    

Fistulina hepatica Biefstukzwam    

Flammulaster carpophilus Beukendopvloksteeltje    

Flammulina velutipes Gewoon fluweelpootje    

Fomes fomentarius Echte tonderzwam    

Galerina hypnorum Geelbruin mosklokje    

Galerina mniophila Vaal mosklokje    

Galerina paludosa Vlokkig veenmosklokje   KW 

Galerina pumila Honingeel mosklokje    

Galerina vittaeformis Barnsteenmosklokje    

Galerina vittiformis Kaal barnsteenmosklokje    

Ganoderma australe Dikrandtonderzwam    

Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam    

Geastrum triplex Gekraagde aardster MNB  

Gliocladium album       

Gloeophyllum sepiarium Geelbruine plaatjeshoutzwam    

Gloeoporus dichrous Tweekleurig elfenbankje    

Gomphidius roseus Roze spijkerzwam B  

Grifola frondosa Eikhaas    

Gymnopilus fulgens Veenvlamhoed   KW 

Gymnopilus junonius Prachtvlamhoed    
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

RL 

VL RL NL 

Gymnopilus penetrans Dennenvlamhoed    

Gymnopilus sapineus      

Gymnopus peronatus Scherpe collybia    

Gyroporus castaneus Kaneelboleet B  

Hapalopilus rutilans Kussenvormige houtzwam    

Hebeloma crustuliniforme Radijsvaalhoed'    

Hebeloma mesophaeum Tweekleurige vaalhoed    

Hebeloma radicosum Geringde vaalhoed    

Helvella lacunosa Zwarte kluifzwam MNB  

Heterobasidion annosum Dennenmoorder    

Hirneola auricula-judae Echt judasoor    

Hydnellum concrescens Gezoneerde stekelzwam KW KW 

Hygrocybe conica Zwartwordende wasplaat MNB  

Hygrocybe miniata Gewoon vuurzwammetje MNB  

Hygrophoropsis aurantiaca Valse hanekam MNB  

Hymenoscyphus epiphyllus Oranje bladvlieskelkje    

Hymenoscyphus fructigenus Eikeldopzwam    

Hymenoscyphus vernus Vroeg vlieskelkje    

Hyphoderma setigerum Barstend harskorstje    

Hyphodontia barba-jovis Franjetandjeszwam    

Hyphodontia flavipora Abrikozenbuisjeszwam    

Hypholoma capnoides Dennenzwavelkop    

Hypholoma fasciculare Gewone zwavelkop    

Hypholoma lateritium Rode zwavelkop    

Hypochnicium geogenium Smalsporig elfendoekje    

Hypoxylon fragiforme Roestbruine kogelzwam    

Hypoxylon fuscum Gladde kogelzwam    

Hypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam    

Inocybe cookei Gladde knolvezelkop    

Inocybe curvipes Zilversteelvezelkop    

Inocybe grammata Stinkvezelkop    

Inocybe hystrix Schubbige vezelkop    

Inocybe lacera Zandpadvezelkop    

Inocybe maculata Gevlekte vezelkop    

Inocybe napipes Bruine knolvezelkop    

Inocybe rimosa Geelbruine spleetvezelkop    

Inonotus hispidus Ruige weerschijnzwam   KW 

Inonotus radiatus Elzenweerschijnzwam    

Kuehneromyces mutabilis Stobbenzwammetje    

Laccaria amethystina Rodekoolzwam    

Laccaria bicolor Tweekleurige fopzwam    

Laccaria laccata Fopzwam    

Laccaria proxima Schubbige fopzwam    

Laccaria purpureobadia Purperbruine fopzwam    

Laccaria tortilis Gekroesde fopzwam    

Lachnum apalum Pitrusfranjekelkje    

Lacrymaria velutina Tranende franjehoed    

Lactarius blennius Grijsgroene melkzwam MNB  

Lactarius camphoratus Kruidige melkzwam MNB  

Lactarius chrysorrheus Zwavelmelkzwam MNB  
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

RL 

VL RL NL 

Lactarius glyciosmus Kokosmelkzwam MNB  

Lactarius hepaticus Levermelkzwam MNB  

Lactarius necator Zwartgroene melkzwam MNB  

Lactarius obscuratus Groenige elzenmelkzwam MNB  

Lactarius omphaliformis Rossige elzenmelkzwam MNB KW 

Lactarius pubescens Donzige melkzwam MNB  

Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam MNB  

Lactarius rufus Rossige melkzwam MNB  

Lactarius serifluus Watermelkzwam    

Lactarius subdulcis Bitterzoete melkzwam MNB  

Lactarius tabidus      

Lactarius theiogalus Rimpelende melkzwam    

Lactarius torminosus Baardige melkzwam MNB  

Lactarius vellereus Schaapje A KW 

Laetiporus sulphureus Zwavelzwam    

Leccinum scabrum Berkenboleet    

Leccinum versipelle Oranje berkenboleet KW KW 

Lepiota aspera Spitsschubbige parasolzwam    

Lepiota carinii Bruingele stekelparasolzwam    

Lepiota cortinarius Gordijnparasolzwam   BE 

Lepiota cristata Stinkparasolzwam    

Lepiota subincarnata Vaalroze parasolzwam    

Lepista flaccida Roodbruine trechterzwam    

Lepista nuda Paarse schijnridderzwam    

Lepista panaeolus Vale schijnridderzwam   BE 

Lepista sordida Vaalpaarse schijnridderzwam    

Leptosphaeria acuta Brandnetelvulkaantje    

Leucoagaricus leucothites Blanke champignonparasol    

Leucoagaricus serenus Witte champignonparasol    

Leucocoprinus brebissonii Spikkelplooiparasol    

Lycogala epidendrum Gewone boomwrat    

Lycoperdon foetidum Zwartwordende stuifzwam MNB  

Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam MNB  

Lyophyllum baeospermum Stijve grauwkop   GE 

Lyophyllum confusum Bruine grauwkop    

Lyophyllum connatum Witte bundelridderzwam    

Lyophyllum decastes Bruine bundelridderzwam    

Lyophyllum fumosum Bruinplaatbundelridderzwam    

Macrolepiota rachodes Knolparasolzwam    

Macrotyphula fistulosa Pijpknotszwam    

Macrotyphula juncea Draadknotszwam    

Marasmiellus ramealis Takruitertje MNB  

Marasmiellus vaillanti Halmruitertje    

Marasmius androsaceus Paardenhaartaailing MNB  

Marasmius epiphyllus Witte taailing MNB  

Marasmius quercophilus Witte paardenhaartaailing A  

Marasmius rotula Wieltje MNB  

Megacollybia platyphylla Breedplaatstreephoed    

Melanoleuca grammopodia Streepsteelveldridderzwam    

Melanoleuca polioleuca Zwartwitte veldridderzwam    
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

RL 

VL RL NL 

Melanoleuca verrucipes Spikkelsteelveldridderzwam    

Meripilus giganteus Reuzenzwam    

Meruliopsis corium Papierzwammetje    

Merulius tremellosus Spekzwoerdzwam    

Micromphale perforans Sparrenstinktaailing    

Microsphaera alphitoides      

Mitrula paludosa Beekmijtertje B BE 

Mutinus caninus Kleine stinkzwam MNB  

Mycena alcalina      

Mycena arcangeliana Bundelmycena    

Mycena cinerella Grijze mycena    

Mycena epipterygia  Graskleefsteelmycena    

Mycena filopes Draadsteelmycena    

Mycena flavoalba Bleekgele mycena    

Mycena galericulata Helmmycena    

Mycena galopus Melksteelmycena    

Mycena galopus var. candida      

Mycena galopus var. nigra      

Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena    

Mycena inclinata Fraaisteelmycena    

Mycena metata Dennenmycena    

Mycena olivaceomarginata Bruinsnedemycena    

Mycena polygramma Streepsteelmycena    

Mycena pura Gewoon elfenschermpje    

Mycena sanguinolenta Kleine bloedsteelmycena    

Mycena speirea Kleine breedplaatmycena    

Mycena stylobates Schijfsteelmycena    

Mycena tintinnabulum Wintermycena    

Mycena vitilis Papilmycena    

Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje    

Nectria episphaeria Kogelmeniezwammetje    

Nidularia deformis Eierzakje MNB BE 

Oligoporus caesius Blauwe kaaszwam    

Oligoporus caesius       

Oligoporus ptychogaster Boompuist    

Oligoporus stipticus Bittere kaaszwam    

Oligoporus subcaesius Vaalblauwe kaaszwam    

Oligoporus tephroleucus Asgrauwe kaaszwam    

Olla scrupulosa       

Omphalina obscurata Somber trechtertje    

Orbilia delicatula Niersporig wasbekertje    

Orbilia inflatula Ankerwasbekertje    

Oudemansiella mucida Porseleinzwam    

Paecilomyces farinosus Gewone rupsendoder    

Panellus mitis Dennenschelpzwam    

Panellus serotinus Groene schelpzwam    

Panellus stipticus Scherpe schelpzwam    

Paxillus involutus Gewone krulzoom MNB  

Paxillus panuoides Ongesteelde krulzoom MNB KW 

Peniophora lycii Berijpte schorszwam    
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

RL 

VL RL NL 

Peniophora quercina Paarse eikenkorstzwam    

Peziza cerea Wasgele bekerzwam    

Phaeohelotium monticola Bruinsporig sapbekertje    

Phaeolus schweinitzii Dennenvoetzwam    

Phallus impudicus Grote stinkzwam MNB  

Phellinus robustus Eikenvuurzwam    

Phlebia radiata Oranje aderzwam    

Phlebia rufa Porieaderzwam    

Phlebia tremellosa Spekzwoerdzwam    

Pholiota alnicola Elzenbundelzwam    

Pholiota aurivella Goudvliesbundelzwam    

Pholiota flammans Goudgele bundelzwam    

Pholiota highlandensis Brandplekbundelzwam   KW 

Pholiota lenta Slijmerige blekerik    

Pholiota mutabilis Stobbezwammetje    

Pholiota populnea Wollige bundelzwam    

Pholiota squarrosa Schubbige bundelzwam    

Pholiota tuberculosa Oranjegele bundelzwam    

Piptoporus betulinus Berkenzwam    

Pisolithus arhizus Verfstuifzwam B EB 

Pleurotus dryinus Schubbige oesterzwam KW GE 

Pleurotus ostreatus Gewone oesterzwam MNB  

Pleurotus pulmonarius Bleke oesterzwam    

Plicaturopsis crispa Plooivlieswaaiertje    

Pluteus cervinus Gewone hertenzwam    

Pluteus cervinus var. Albus      

Pluteus leoninus Goudgele hertenzwam   KW 

Pluteus plautus Knolvoethertenzwam   KW 

Pluteus salicinus Grauwgroene hertenzwam    

Pluteus umbrosus Pronkhertenzwam    

Polydesmia pruinosa Kernzwamknopje    

Polyporus badius Peksteel    

Polyporus brumalis Winterhoutzwam    

Polyporus ciliatus Voorjaarshoutzwam    

Polyporus varius Waaierbuisjeszwam    

Psathyrella artemisiae Wollige franjehoed    

Psathyrella corrugis  Sierlijke franjehoed    

Psathyrella corrugis f. gracilis      

Psathyrella fusca Beukenfranjehoed    

Psathyrella microrrhiza  Kortwortelfranjehoed    

Psathyrella multipedata Bundelfranjehoed    

Psathyrella pennata Brandplekfranjehoed   EB 

Psathyrella piluliformis Witsteelfranjehoed    

Pseudohydnum gelatinosum Stekeltrilzwam   KW 

Psilocybe aeruginosa       

Psilocybe fascicularis Gewone zwavelkop    

Psilocybe rugosoannulata Blauwplaatstropharia    

Psilocybe rugosoannulata var.lutea      

Psilocybe sublateritia Rode zwavelkop    

Pycnoporus cinnabarinus Vermiljoenhoutzwam    
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

RL 

VL RL NL 

Rhodocollybia maculata Roestvlekkenzwam    

Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje    

Rickenella swartzii Paarsharttrechtertje    

Russula aeruginea Groene berkenrussula MNB  

Russula amoenolens Scherpe kamrussula MNB  

Russula betularum Roze berkenrussula MNB  

Russula brunneoviolacea Gewolkte russula MNB  

Russula claroflava Gele berkenrussula MNB  

Russula drimea Duivelsbroodrussula     

Russula emetica Braakrussula KW  

Russula fellea Beukenrussula MNB  

Russula fragilis Broze russula MNB  

Russula graveolens Vissige eikenrussula    

Russula grisea      

Russula heterophylla Vorkplaatrussula    

Russula ionochlora Violetgroene russula    

Russula lepida Fr. Potloodrussula    

Russula mairei Stevige braakrussula MNB  

Russula nigricans Grofplaatrussula MNB  

Russula nitida Kleine berkerussula MNB  

Russula ochroleuca Geelwitte russula MNB  

Russula parazurea Berijpte russula MNB  

Russula rosea Potloodrussula    

Russula silvestris      

Russula undulata Zwartpurperen russula    

Russula velenovskyi Schotelrussula MNB  

Russula violeipes Paarsstelige pastelrussula MNB  

Russula xerampelina Vissige russula    

Rutstroemia echinophila Kastanjestromakelkje    

Rutstroemia sydowiana Eikenbladstromakelkje    

Schizophyllum commune Waaiertje    

Schizopora paradoxa      

Scleroderma areolatum Kleine aardappelbovist MNB  

Scleroderma cepa Uiïge aardappelbovist MNB  

Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist MNB  

Scleroderma verrucosum Wortelende aardappelbovist MNB  

Scutellinia scutellata Gewone wimperzwam    

Serpula himantioides Dakloze huiszwam    

Simocybe centunculus var. centunculus Olijfkleurig matkopje    

Simocybe rubi Gewoon matkopje    

Simocybe sumptuosa Groot matkopje    

Sphaerobolus stellatus Kogelwerper MNB GE 

Steccherinum fimbriatum Geveerde raspzwam    

Steccherinum ochraceum Roze raspzwam    

Stereum gausapatum Eikenbloedzwam    

Stereum hirsutum Gele korstzwam    

Stereum ochraceoflavum Twijgkorstzwam    

Stereum rugosum Gerimpelde korstzwam    

Stereum sanguinolentum Dennenbloedzwam    

Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam    
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

RL 

VL RL NL 

Strobilurus stephanocystis Gewone dennenkegelzwam    

Stropharia aeruginosa      

Stropharia rugosoannulata Blauwplaatstropharia    

Suillus bovinus Koeienboleet MNB  

Suillus grevillei Gele ringboleet MNB  

Suillus luteus Bruine ringboleet A GE 

Suillus variegatus Fijnschubbige boleet KW BE 

Tapinella panuoides Ongesteelde krulzoom MNB KW 

Tephrocybe coracina Sombere grauwkop    

Tephrocybe palustris Veenmosgrauwkop   KW 

Tephrocybe tylicolor Kleine grauwkop   GE 

Thelephora terrestris Franjezwam    

Trametes gibbosa Witte bultzwam    

Trametes hirsuta Ruig elfenbankje    

Trametes multicolor Gezoneerd elfenbankje    

Trametes versicolor Gewoon elfenbankje    

Tremella foliacea Bruine trilzwam    

Tremella mesenterica Gele trilzwam    

Trichaptum abietinum Paarse dennenzwam    

Trichia scabra Gezellig draadwatje    

Trichia varia Fopdraadwatje    

Trichoderma lignorum      

Tricholoma album Witte ridderzwam   KW 

Tricholoma argyraceum Zilveren ridderzwam    

Tricholoma cingulatum Geringde ridderzwam MNB  

Tricholoma columbetta Witte duifridderzwam KW BE 

Tricholoma equestre Gele ridderzwam B BE 

Tricholoma fulvum Berkenridderzwam MNB  

Tricholoma gausapatum      

Tricholoma portentosum Glanzende ridderzwam B BE 

Tricholoma sulphureum Narcisridderzwam MNB  

Tricholoma terreum Donkergrijze ridderzwam    

Tricholomopsis rutilans Koningsmantel    

Trochila ilicina Hulsdekselbekertje    

Tubaria conspersa Zemelig donsvoetje    

Tubaria furfuracea Gewoon donsvoetje    

Volvariella gloiocephala Gewone beurszwam    

Vuilleminia comedens Schorsbreker    

Xerocomus parasiticus Kostgangerboleet    

Xerocomus porosporus Sombere fluweelboleet    

Xerula radicata Beukwortelzwam    

Xylaria hypoxylon Geweizwam    

Xylaria polymorpha Houtknotszwam    
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Tabel 3: Soortenlijst van mycoflora voor het bos van Masy 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RL VL RL NL 

Lactarius vellereus Schaapje A KW 

Amanita citrina var. citrina Gele knolamaniet MNB  

Collybia butyracea  Botercollybia MNB  

Geastrum triplex  Gekraagde aardster MNB  

Phallus impudicus Grote stinkzwam MNB  

Amanita citrina var. alba  Witte knolamaniet   

Amanita rubescens var. rubescens Parelamaniet   

Armillaria mellea  Echte honingzwam   

Armillaria ostoyae Sombere honingzwam   

Ascotremella faginea  Zakjestrilzwam   

Asterophora lycoperdoides Poederzwamgast   

Baeospora myosura  Muizenstaartzwam   

Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam   

Boletus chrysenteron      

Boletus pulverulentus  Inktboleet   

Boletus rubellus      

Bulgaria inquinans  Zwarte knoopzwam   

Calocera cornea  Geel hoorntje   

Cerocorticium confluens  Ziekenhuisboomkorst   

Ciboria amentacea  Elzenkatmummiekelkje   

Clitocybe clavipes  Knotsvoettrechterzwam   

Clitocybe gibba  Slanke trechterzwam   

Clitocybe metachroa  Tweekleurige trechterzwam   

Coccomyces tumidus      

Collybia cirrhata  Dwergcollybia   

Collybia cookei  Okerknolcollybia   

Coniophora arida  Dunne kelderzwam   

Coprinus xanthothrix  Kleine viltinktzwam   

Cortinarius hinnuleus  Muffe gordijnzwam   

Cortinarius umbrinolens  Bietengordijnzwam   

Crepidotus variabilis var. variabilis Wit oorzwammetje   

Cylindrobasidium laeve  Donzige korstzwam   

Cystoderma amianthinum Okergele korrelhoed   

Dacrymyces stillatus  Oranje druppelzwam   

Daedalea quercina  Doolhofzwam   

Daedaleopsis confragosa  Roodporiehoutzwam   

Flammulaster carpophilus  Beukendopvloksteeltje   

Fomes fomentarius  Echte tonderzwam   

Galerina pumila  Honinggeel mosklokje   

Galerina vittiformis  Kaal barnsteenmosklokje   

Ganoderma lipsiense  Platte tonderzwam   

Gliocladium album       

Gloeoporus dichrous  Tweekleurig elfenbankje   

Gymnopilus sapineus      

Gymnopus peronatus  Scherpe collybia   

Hymenoscyphus epiphyllus      

Hymenoscyphus fructigenus  Eikeldopzwam   

Hyphodontia flavipora  Abrikozenbuisjeszwam   

Hypholoma fasciculare var. fasciculare Gewone zwavelkop   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RL VL RL NL 

Hypholoma lateritium Rode zwavelkop   

Inocybe cookei  Gladde knolvezelkop   

Inocybe maculata  Gevlekte vezelkop   

Inocybe napipes  Bruine knolvezelkop   

Kuehneromyces mutabilis  Stobbenzwammetje   

Laccaria amethystina  Rodekoolzwam   

Laccaria laccata  Gewone fopzwam   

Lactarius camphoratus  Kruidige melkzwam   

Lactarius necator  Zwartgroene melkzwam   

Lactarius quietus  Kaneelkleurige melkzwam   

Lactarius subdulcis  Bitterzoete melkzwam   

Lactarius tabidus      

Lepiota carinii  Bruingele stekelparsolzwam   

Leptosphaeria acuta  Brandnetelvulkaantje   

Lycogala epidendrum  Gewone boomwrat   

Lycoperdon perlatum  Parelstuifzwam   

Lyophyllum baeospermum  Stijve grauwkop  GE 

Lyophyllum confusum  Bruine grauwkop   

Marasmiellus ramealis  Takruitertje   

Marasmius quercophilus  Witte paardenhaartaailing   

Megacollybia platyphylla  Breedplaatstreephoed   

Mycena epipterygia  Graskleefsteelmycena   

Mycena galericulata var. galericulata Helmmycena   

Mycena galopus  Melksteelmycena   

Mycena galopus var. candida      

Mycena galopus var. nigra     

Mycena haematopus  Grote bloedsteelmycena   

Mycena pura  Gewoon elfenschermpje   

Mycena sanguinolenta  Kleine bloedsteelmycena   

Mycena speirea  Kleine breedplaatmycena   

Mycena vitilis  Papilmycena   

Nectria cinnabarina  Gewoon meniezwammetje   

Oligoporus stipticus  Bittere kaaszwam   

Oligoporus tephroleucus  Asgrauwe kaaszwam   

Orbilia inflatula  Ankerwasbekertje   

Panellus stipticus  Scherpe schelpzwam   

Paxillus involutus  Gewone krulzoom   

Peniophora lycii  Berijpte schorszwam   

Peziza cerea  Wasgele bekerzwam   

Phaeohelotium monticola  Bruinsporig sapbekertje   

Phellinus robustus  Eikenvuurzwam   

Phlebia radiata  Oranje aderzwam   

Phlebia tremellosa  Spekzwoerdzwam   

Pholiota aurivella  Goudvliesbundelzwam   

Pholiota lenta  Slijmige blekerik   

Pholiota squarrosa  Schubbige bundelzwam   

Pholiota tuberculosa  Oranjegele bundelzwam   

Piptoporus betulinus  Berkenzwam   

Plicatura crispa  Plooivlieswaaiertje   

Pluteus cervinus  Gewone hertenzwam   

Pluteus cervinus var. albus     
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RL VL RL NL 

Pluteus plautus  Knolvoethertenzwam  KW 

Pluteus salicinus  Grauwgroene hertenzwam   

Polyporus brumalis  Winterhoutzwam   

Psathyrella corrugis  Sierlijke franjehoed   

Psathyrella piluliformis  Witsteelfranjehoed   

Pycnoporus cinnabarinus  Vermiljoenhoutzwam   

Rickenella swartzii  Paarsharttrechtertje   

Russula claroflava  Gele berkenrussula   

Russula graveolens  Vissige eikenrussula   

Russula heterophylla  Vorkplaatrussula   

Russula ionochlora. Violetgroene russula   

Russula ochroleuca  Geelwitte russula   

Russula parazurea  Berijpte russula   

Russula silvestris      

Russula undulata  Zwartpurperen russula   

Scleroderma areolatum  Kleine aardappelbovist   

Scleroderma citrinum. Gele aardappelbovist   

Simocybe centunculus var. centunculus Olijfkleurig matkopje   

Simocybe rubi  Gewoon matkopje   

Simocybe sumptuosa  Groot matkopje   

Steccherinum fimbriatum  Geveerde raspzwam   

Stereum hirsutum  Gele korstzwam   

Stereum ochraceoflavum  Twijgkorstzwam   

Stereum rugosum  Gerimpelde korstzwam   

Stereum subtomentosum  Waaierkorstzwam   

Tephrocybe coracina  Sombere grauwkop   

Trametes hirsuta  Ruig elfenbankje   

Tremella foliacea  Bruine trilzwam   

Tremella mesenterica  Gele trilzwam   

Trichia scabra  Gezellig draadwatje   

Trichia varia  Fopdraadwatje   

Tricholoma album  Witte ridderzwam  KW 

Tubaria conspersa  Zemelig donsvoetje   

Tubaria furfuracea      

Vuilleminia comedens  Gewone schorsbreker   

Xerocomus badius  Kastanjeboleet   

Xerocomus parasiticus  Kostgangerboleet   

Xylaria polymorpha  Houtknotszwam   
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Tabel 4: Soortenlijst van zoogdieren 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst 

Mustela putorius Bunzing Momenteel niet bedreigd 

Micromys minutus Dwergmuis Momenteel niet bedreigd 

Sciurus vulgaris Eekhoorn Momenteel niet bedreigd 

Erinaceus europaeus Egel Momenteel niet bedreigd 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis Momenteel niet bedreigd 

Lepus europaeus Haas Momenteel niet bedreigd 

Oryctogalus cuniculus Konijn Momenteel niet bedreigd 

Eptesicus serotinus Laatvlieger Momenteel niet bedreigd 

Talpa europaea Mol Momenteel niet bedreigd 

Capreolus capreolus Ree Momenteel niet bedreigd 

Neomys fodiens Waterspitsmuis Bedreigd 

Myotis daubentonii Watervleermuis Momenteel niet bedreigd 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren 295

 

Tabel 5: Soortenlijst van broedvogels 

Soort Wetenschappelijke naam Rode lijst Vlaanderen 

Trend 2000-2002 tov 

1989-1992 (Likona1) 

Trend 1989-1992 tov 

2000-2002 (Likona1) 

Appelvink Coccothraustes coccothraustes Momenteel niet bedreigd +++  

Bergeend Tadorna tadorna Momenteel niet bedreigd   

Blauwborst Luscinia svecica Momenteel niet bedreigd   

Boerenzwaluw Hirundo rustica Achteruitgaand --- --- 

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca Momenteel niet bedreigd +++  

Boomklever Sitta europaea Momenteel niet bedreigd +++  

Boomkruiper Certhia brachydactyla Momenteel niet bedreigd +++ - 

Boomleeuwerik Lullula arborea Kwetsbaar +  

Boompieper Anthus trivialis Bedreigd --- --- 

Boomvalk Falco subbuteo Momenteel niet bedreigd +++  

Bosuil Strix aluco Momenteel niet bedreigd +++ + 

Brandgans Branta leucopsis niet inheemse broedvogel / / 

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus Momenteel niet bedreigd / / 

Buizerd Buteo buteo Momenteel niet bedreigd +++ +++ 

Canadese Gans Branta canadensis niet inheemse broedvogel  / / 

Dodaars Tachybaptus ruficollis Momenteel niet bedreigd   

Ekster Pica pica Momenteel niet bedreigd   - 

Fazant Phasianus colchicus niet inheemse broedvogel  ---  

Fitis Phylloscopus trochillus Momenteel niet bedreigd  -  

Fluiter Phylloscopus sibilatrix Momenteel niet bedreigd  +++ --- 

Gaai Garrulus glandarius Momenteel niet bedreigd  - - 

Geelgors Emberiza citrinella Bedreigd --- --- 

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus Kwetsbaar ---  

Gele kwikstaart Motacilla flava Achteruitgaand ---  

Geoorde fuut Podiceps nigricollis Momenteel niet bedreigd / / 

Gierzwaluw Apus apus Momenteel niet bedreigd -  

Glanskop Parus palustris Momenteel niet bedreigd +++ - 
1: Stevens J. & Gabriëls J., 2005, Broedvogels in Limburg: drie verspreidingsatlassen later… in LIKONA jaarboek 2004, p56-67 
+++: significante toename (p<0.05) ; + : niet significante toename (0.05<p<0.30) ; blanco : Geen trend ; - :Niet significante toename (0.05<p<0.30) ; --- : 
significante afname (p<0.05) ; / : Geen gegevens beschikbaar 
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Soort Wetenschappelijke naam Rode lijst Vlaanderen 

Trend 2000-2002 tov 

1989-1992 (Likona1) 

Trend 1989-1992 tov 

2000-2002 (Likona1) 

Goudhaan Regulus regulus Momenteel niet bedreigd +++ +++ 

Grasmus Sylvia communis Momenteel niet bedreigd ---  

Graspieper Anthus pratensis Bedreigd --- - 

Grauwe Gans Anser anser Momenteel niet bedreigd  / / 

Grauwe Kiekendief Circus pygargus Met uitsterven bedreigd / / 

Grauwe klauwier Lanius collurio Met uitsterven bedreigd / / 

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Momenteel niet bedreigd   - 

Groene specht Picus viridis Momenteel niet bedreigd - +++ 

Groenling Carduelis chloris Momenteel niet bedreigd ---  

Grote bonte specht Dendrocopos major Momenteel niet bedreigd +++  

Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea Momenteel niet bedreigd / / 

Grote lijster Turdus viscivorus Momenteel niet bedreigd   

Grutto Limosa limosa Momenteel niet bedreigd   

Havik Accipiter gentilis Momenteel niet bedreigd +++  

Heggenmus Prunella modularis Momenteel niet bedreigd   - 

Holenduif Columba oenas Momenteel niet bedreigd +++  

Houtduif Columba palumbus Momenteel niet bedreigd - + 

Houtsnip Scolopax rusticola Momenteel niet bedreigd +++ +++ 

Huismus Passer domesticus Achteruitgaand --- - 

Huiszwaluw Delichon urbica Kwetsbaar --- --- 

IJsvogel     Alcedo atthis Momenteel niet bedreigd / / 

Kauw Corvus monedula Momenteel niet bedreigd - +++ 

Kievit Vanellus vanellus Momenteel niet bedreigd + - 

Kleine bonte specht Dendrocopus minor Momenteel niet bedreigd +++ - 

Kleine plevier Charadrius dubius Momenteel niet bedreigd / / 

Kneu Carduelis cannabina Achteruitgaand --- --- 

Koekoek Cuculus canorus Achteruitgaand --- --- 

Kokmeeuw Larus ridibundus Momenteel niet bedreigd / / 

Koolmees Parus major Momenteel niet bedreigd   
1: Stevens J. & Gabriëls J., 2005, Broedvogels in Limburg: drie verspreidingsatlassen later… in LIKONA jaarboek 2004, p56-67 
+++: significante toename (p<0.05) ; + : niet significante toename (0.05<p<0.30) ; blanco : Geen trend ; - :Niet significante toename (0.05<p<0.30) ; --- : 
significante afname (p<0.05) ; / : Geen gegevens beschikbaar 
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Soort Wetenschappelijke naam Rode lijst Vlaanderen 

Trend 2000-2002 tov 

1989-1992 (Likona1) 

Trend 1989-1992 tov 

2000-2002 (Likona1) 

Krakeend Anas strepera Momenteel niet bedreigd +++ + 

Kuifmees Parus cristatus Momenteel niet bedreigd + + 

Kwartel Coturnix coturnix Onvoldoende gekend +++  

Matkop Parus montanus Kwetsbaar --- --- 

Meerkoet Fulica atra Momenteel niet bedreigd +  

Merel Turdus merula Momenteel niet bedreigd  --- 

Middelste bonte specht Dendrocopius medius Onregelmatige broedvogel / / 

Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus Kwetsbaar ---  

Nijlgans Alopochen aegytiacus Niet inheemse broedvogel / / 

Patrijs Perdix perdix Kwetsbaar --- - 

Pimpelmees Parus caeruleus Momenteel niet bedreigd - - 

Putter Carduelis carduelis Momenteel niet bedreigd - + 

Ransuil Asio otus Momenteel niet bedreigd +++ --- 

Rietgors Emberiza schoeniclus Bedreigd --- - 

Ringmus Passer montanus Achteruitgaand --- --- 

Roodborst Erithacus rubecula Momenteel niet bedreigd  - 

Roodborsttapuit Saxicola torquata Momenteel niet bedreigd ---  

Scholekster Haematopus ostralegus Momenteel niet bedreigd +++  

Slobeend Anas clypeata Momenteel niet bedreigd    

Sperwer Accipiter nisus Momenteel niet bedreigd +++ + 

Spotvogel Hippolais icterina Momenteel niet bedreigd --- --- 

Spreeuw Sturnus vulgaris Momenteel niet bedreigd --- - 

Sprinkhaanzanger Locustella naevia Momenteel niet bedreigd ---  

Staartmees Aegithalos caudatus Momenteel niet bedreigd +++ +++ 

Stormmeeuw Larus canus Zeldzaam / / 

Tafeleend Aythya ferina Momenteel niet bedreigd    

Tjiftjaf Phylloscopus collybita Momenteel niet bedreigd + - 

Torenvalk Falco tinnunculus Momenteel niet bedreigd  - 

Tuinfluiter Sylvia borin Momenteel niet bedreigd + --- 
1: Stevens J. & Gabriëls J., 2005, Broedvogels in Limburg: drie verspreidingsatlassen later… in LIKONA jaarboek 2004, p56-67 
+++: significante toename (p<0.05) ; + : niet significante toename (0.05<p<0.30) ; blanco : Geen trend ; - :Niet significante toename (0.05<p<0.30) ; --- : 
significante afname (p<0.05) ; / : Geen gegevens beschikbaar 
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Soort Wetenschappelijke naam Rode lijst Vlaanderen 

Trend 2000-2002 tov 

1989-1992 (Likona1) 

Trend 1989-1992 tov 

2000-2002 (Likona1) 

Turkse tortel Streptopelia decaocto Momenteel niet bedreigd -  

Veldleeuwerik Alauda arvensis Kwetsbaar --- --- 

Vink Fringilla coelebs Momenteel niet bedreigd +++  

Waterhoen Gallinula chloropus Momenteel niet bedreigd ---  

Waterral Rallus aquaticus Momenteel niet bedreigd -  

Wespendief Pernis apivorus Momenteel niet bedreigd / / 

Wilde eend Anas platyrhynchos Momenteel niet bedreigd +++ + 

Winterkoning Troglodytes troglodytes Momenteel niet bedreigd +  

Wintertaling Anas crecca Momenteel niet bedreigd   - 

Witte kwikstaart Motacilla alba Momenteel niet bedreigd  --- 

Wulp Numenius arquata Momenteel niet bedreigd   

Zanglijster Turdus philomelos Momenteel niet bedreigd  --- 

Zomertaling Anas querquedula Bedreigd / / 

Zwarte kraai Corvus corone Momenteel niet bedreigd +  

Zwarte mees Parus ater Momenteel niet bedreigd +  

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros Momenteel niet bedreigd +++  

Zwarte specht Dryocopus martius Momenteel niet bedreigd +++  

Zwartkop Sylvia atricapilla Momenteel niet bedreigd +++ --- 
1: Stevens J. & Gabriëls J., 2005, Broedvogels in Limburg: drie verspreidingsatlassen later… in LIKONA jaarboek 2004, p56-67 
+++: significante toename (p<0.05) ; + : niet significante toename (0.05<p<0.30) ; blanco : Geen trend ; - :Niet significante toename (0.05<p<0.30) ; --- : 
significante afname (p<0.05) ; / : Geen gegevens beschikbaar 
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Tabel 6: Soortenlijst van niet-broedvogels 

Soort Wetenschappelijke naam Rode Lijst 

Kleine barmsijs Carduela flammea cabaret Zeldzaam 

Blauwe kiekendief Circus cyaneus Onregelmatige broedvogels 

Blauwe reiger Ardea cinerea Momenteel niet bedreigd 

Cetti's Zanger Cettia cetti Zeldzaam 

Duinpieper Anthus campestris Uitgestorven 

Fuut Podiceps cristatus Momenteel niet bedreigd 

Groenpootruiter Tringa nebbularia Niet geëvalueerd 

Grote zaagbek Mergus merganser Niet geëvalueerd 

Grote zilverreiger Casmerodius albus Niet geëvalueerd 

Hop Upupa epops Uitgestorven 

Klapekster Lanius excubitor Niet geëvalueerd 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus Kwetsbaar 

Kleinst Waterhoen Porzana pusilla Onregelmatige broedvogels 

Kraanvogel Grus grus Niet geëvalueerd 

Kruisbek Loxia curvirostra Onvoldoende gekend 

Middelste zaagbek Mergus serrator Niet geëvalueerd 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos Kwetsbaar 

Oeverloper Actitis hypoleucos Onregelmatige broedvogels 

Paapje Saxicola rubetra Met uitsterven bedreigd 

Pijlstaart Anas acuta Zeldzaam 

Porseleinhoen Porzana porzana Bedreigd 

Rode wouw Milvus milvus Zeldzaam 

Roodpootvalk Falco vespertinus Niet geëvalueerd 

Sijs Carduelis spinus Zeldzaam 

Slangenarend Circaetus gallicus Niet geëvalueerd 

Smient Anas penelope Onregelmatige broedvogels 

Taïgaboomkruiper Certhia familiaris Niet geëvalueerd 

Tapuit Oenanthe oenanthe Met uitsterven bedreigd 

Tureluur Tringa totanus Kwetsbaar 

Watersnip Gallinago gallinago Met uitsterven bedreigd 

Wielewaal Oriolus oriolus Bedreigd 

Woudaapje Ixobrychus minutus Met uitsterven bedreigd 

Zwarte ruiter Tringa erythropus Niet geëvalueerd 

Zwarte wouw Milvus migrans Onregelmatige broedvogels 

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus Momenteel niet bedreigd 
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Tabel 7: Soortenlijst van spinnen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen Bron  

 Acartauchenius scurillis Bedreigd LI 

Prachtkogelspin Achaearanea lunata Momenteel niet bedreigd LI 

Bermkogelspin Achaearanea riparia Kwetsbaar AR 

V-vlek-springspin Aelurillus v-insignitus Kwetsbaar AR 

Brede wielwebspin Agalenatea redii Kwetsbaar AR 

Gewone doolhofspin Agelena labyrinthica Momenteel niet bedreigd LI 

Grote lantaarnspin Agroeca brunnea Momenteel niet bedreigd LI 

Dopheilantaarnspin Agroeca dentigera Met uitsterven bedreigd LI, AR 

Duinlantaarnspin Agroeca lusatica Kwetsbaar AR 

Heidelantaarnspin Agroeca proxima Momenteel niet bedreigd LI 

 Agyneta decora Momenteel niet bedreigd LI 

 Agyneta subtilis Momenteel niet bedreigd LI 

Paaspanterspin Alopecosa barbipes Kwetsbaar LI, AR 

Dikpootpanterspin Alopecosa cuneata Kwetsbaar LI, AR 

Grote panterspin Alopecosa fabrilis Bedreigd AR 

Gewone panterspin Alopecosa pulverulenta Momenteel niet bedreigd LI 

Geelborstpanterspin Alopecosa trabalis Met uitsterven bedreigd LI, AR 

Arrogant voorkopje Araeoncus crassiceps Bedreigd AR 

 Araeoncus humilis Momenteel niet bedreigd LI 

Schouderkruisspin Araneus angulatus Bedreigd AR 

Kruisspin Araneus diadematus Momenteel niet bedreigd LI 

Marmerspin Araneus marmoreus Momenteel niet bedreigd LI 

Viervlekwielwebspin Araneus quadratus Momenteel niet bedreigd LI 

 Araneus triguttatus Niet geëvalueerd LI 

Moswolfspin Arctosa leopardus Kwetsbaar LI 

Gewone zandwolfspin Arctosa perita Bedreigd AR 

Tijgerspin Argiope bruennichi Zeldzaam LI 

Waterspin Argyroneta aquatica Kwetsbaar AR 

Gewone mijnspin Atypus affinis Kwetsbaar LI, AR 

Eikensprinspin Ballus chalybeius Momenteel niet bedreigd LI 

Gewoon wevertje Bathyphantes gracilis Momenteel niet bedreigd LI 

Klein wevertje Bathyphantes parvulus Momenteel niet bedreigd LI 

Dikpootspringspin Bianor aurocinctus Bedreigd LI, AR 

 Centromerita bicolor Momenteel niet bedreigd LI 

 Centromerita concinna Momenteel niet bedreigd LI 

 Centromerus dilutus Momenteel niet bedreigd LI 

Moeras-tongpalpje Centromerus incultus Bedreigd LI, AR 

Kegelpalpje Centromerus pabulator Zeldzaam LI 

 Centromerus prudens Momenteel niet bedreigd LI 

 Centromerus sylvaticus Momenteel niet bedreigd LI 

Stekelrugje Cercidia prominens Momenteel niet bedreigd LI 

Groene spoorspin Cheiracanthium virescens Bedreigd LI, AR 

Herfststrooiselspin Cicurina cicur Momenteel niet bedreigd LI 

Bonte zakspin Clubiona compta Momenteel niet bedreigd LI 

Struweelzakspin Clubiona frutetorum Momenteel niet bedreigd LI 

Zeggezakspin Clubiona juvenis Met uitsterven bedreigd AR 

Griendzakspin Clubiona lutescens Momenteel niet bedreigd LI 

LI: gegevens afkomstig van LIKONA; AR: gegevens afkomstig van ARABEL 

Kortkaakzakspin Clubiona neglecta Momenteel niet bedreigd LI 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen Bron  

Kleine zakspin Clubiona subtilis Momenteel niet bedreigd LI 

Gewone zakspin Clubiona terrestris Momenteel niet bedreigd LI 

Moszakspin Clubiona trivialis Kwetsbaar AR 

 Cnephalocotes obscurus Momenteel niet bedreigd LI 

 Collinsia inerrans Niet geëvalueerd LI 

Gevlekt raspspinnetje Crustulina guttata Kwetsbaar LI, AR 

Glanzende dennenspringer Dendryphantes rudis Momenteel niet bedreigd LI 

Zwart kaardertje Dictyna latens Bedreigd AR 

 Dicymbium brevisetosum Momenteel niet bedreigd LI 

 Diplocephalus latifrons Momenteel niet bedreigd LI 

 Diplostyla concolor Momenteel niet bedreigd LI 

Gemarmerde galgspin Dipoena melanogaster Bedreigd LI, AR 

Zwarte galgspin Dipoena tristis Met uitsterven bedreigd LI,AR 

Schorskoloniespin Drapetisca socialis Momenteel niet bedreigd LI 

Gewone muisspin Drassodes cupreus Momenteel niet bedreigd LI 

Harige muisspin Drassodes pubescens Bedreigd LI, AR 

Boscelspin Dysdera erythrina Bedreigd AR 

Vergeten tandkaak Enoplognatha latimana Momenteel niet bedreigd LI 

Schorrentandkaak Enoplognatha mordax Kwetsbaar LI 

Gewone tandkaak Enoplognatha ovata Momenteel niet bedreigd LI 

Bodemtandkaak Enoplognatha thoracica Momenteel niet bedreigd LI 

 Eperigone trilobata Niet geëvalueerd LI 

Gewone kabelspin Episinus angulatus Momenteel niet bedreigd LI 

Egale kabelspin Episinus truncatus Met uitsterven bedreigd AR 

 Erigone atra Momenteel niet bedreigd LI 

 Erigone dentipalpis Momenteel niet bedreigd LI 

Vierspitsspinneneter Ero aphana Zeldzaam LI 

Cambridges spinneneter Ero cambridgei Momenteel niet bedreigd LI 

Gevorkte spinneneter Ero furcata Momenteel niet bedreigd LI 

Gewone zwartkop Euophrys frontalis Momenteel niet bedreigd LI 

Bergspringspin Euophrys petrensis Bedreigd AR 

Geelvlekjachtkogelspin Euryopis flavomaculata Kwetsbaar LI, AR 

Bonte springspin Evarcha falcata Momenteel niet bedreigd LI 

Zeldzame grasspringspin Evarcha laetabunda Bedreigd AR 

Floronia Floronia bucculenta Momenteel niet bedreigd LI 

Heiderichelkaak Gnaphosa leporina Bedreigd AR 

 Gongylidiellum latebricola Momenteel niet bedreigd LI 

 Gongylidiellum vivum Momenteel niet bedreigd LI 

Boskamstaartje Hahnia helveola Kwetsbaar LI, AR 

Gewoon kamstaartje Hahnia montana Momenteel niet bedreigd LI 

Heidekamstaartje Hahnia nava Bedreigd AR 

Gestreepte muisspin Haplodrassus dalmatensis Bedreigd LI, AR 

Heidemuisspin Haplodrassus signifer Momenteel niet bedreigd LI 

Bosmuisspin Haplodrassus silvestris Bedreigd LI, AR 

Zandmuisspin Haplodrassus umbratilis Met uitsterven bedreigd AR 

Gewone blinker Heliophanus flavipes Momenteel niet bedreigd LI 

Trommelwolfspin Hygrolycosa rubrofasciata Bedreigd LI, AR 

Jackson's dubbelkopje Hypselistes jacksoni Bedreigd AR 

LI: gegevens afkomstig van LIKONA; AR: gegevens afkomstig van ARABEL 

Witvlekpyjamaspin Hypsosinga albovittata Kwetsbaar AR 

Dennenkaardertje Lathys humilis Momenteel niet bedreigd LI 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen Bron  

Heide-wevertje Linyphia tenuipalpis Met uitsterven bedreigd AR 

Herfsthangmatspin Linyphia triangularis Momenteel niet bedreigd LI 

 Macrargus rufus Momenteel niet bedreigd LI 

Driestreepspin Mangora acalypha Momenteel niet bedreigd LI 

Schorsmarpissa Marpissa muscosa Momenteel niet bedreigd LI 

Rietmarpissa Marpissa radiata Kwetsbaar AR 

Concaaf probleemspinnetje Meioneta beata Bedreigd AR 

 Meioneta rurestris Momenteel niet bedreigd LI 

 Meioneta saxatilis Momenteel niet bedreigd LI 

Zomerwielwebspin Metellina mengei Momenteel niet bedreigd LI 

Herfstspin Metellina segmentata Momenteel niet bedreigd LI 

Rode mierspin Micaria fulgens Bedreigd LI, AR 

Gewone mierspin Micaria pulicaria Momenteel niet bedreigd LI 

Boomstammierspin Micaria subopaca Momenteel niet bedreigd LI 

 Micrargus herbigradus Momenteel niet bedreigd LI 

Kleine heidehangmatspin Microlinyphia pusilla Momenteel niet bedreigd LI 

 Microneta viaria Momenteel niet bedreigd LI 

Gewone kameleonspin Misumena vatia Kwetsbaar LI 

Stuikkameleonspin Misumenops tricuspidatus Zeldzaam LI 

Bosmierspringspin Myrmarachne formicaria Momenteel niet bedreigd LI 

Gewone neon Neon reticulatus Momenteel niet bedreigd LI 

Heidewielwebspin Neoscona adianta Momenteel niet bedreigd LI 

Kruidhangmatspin Neriene clathrata Momenteel niet bedreigd LI 

Steppe-hangmatspin Neriene furtiva Bedreigd AR 

 Oedothorax apicatus Momenteel niet bedreigd LI 

 Oedothorax fuscus Momenteel niet bedreigd LI 

Bult-velddwergspin Oedothorax gibbosus Kwetsbaar AR 

 Oedothorax retusus Momenteel niet bedreigd LI 

Zwartgatje Ostearius melanopygius Momenteel niet bedreigd LI 

Prachtlynxspin Oxyopes ramosus Kwetsbaar LI, AR 

Witrugbodemkrabspin Ozyptila brevipes Bedreigd AR 

Gewone bodemkrabspin Ozyptila praticola Momenteel niet bedreigd LI 

Mierbodemkrabspin Ozyptila scabricula Bedreigd AR 

Grote dikkaak Pachygnatha clercki Momenteel niet bedreigd LI 

Kleine dikkaak Pachygnatha degeeri Momenteel niet bedreigd LI 

 Palliduphantes pallidus Niet geëvalueerd LI 

Geelarmpje Pardosa hortensis Zeldzaam LI 

Boswolfspin Pardosa lugubris Kwetsbaar LI, AR 

Duinwolfspin Pardosa monticola Bedreigd LI, AR 

Graswolfsspin Pardosa nigriceps Momenteel niet bedreigd LI 

Moeraswolfsspin Pardosa palustris Momenteel niet bedreigd LI 

Oeverwolfspin Pardosa prativaga Kwetsbaar LI, AR 

Gewone wolfsspin Pardosa pullata Momenteel niet bedreigd LI 

 Pelecopsis parallela Momenteel niet bedreigd LI 

Driepuntspringspin Pellenes tripunctatus Bedreigd LI, AR 

Zesvlekmuisspin Phaeocedus braccatus Bedreigd LI,AR 

Bleke renspin Philodromus albidus Bedreigd AR 

LI: gegevens afkomstig van LIKONA; AR: gegevens afkomstig van ARABEL 

Gewone renspin Philodromus cespitum Momenteel niet bedreigd LI 

Zwartrugrenspin Philodromus dispar Momenteel niet bedreigd LI 

Heiderenspin Philodromus histrio Kwetsbaar AR 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen Bron  

Boomrenspin Philodromus praedatus Bedreigd LI 

Gestreepte springspin Phlegra fasciata Kwetsbaar AR 

Pantserkogelspin Pholcomma gibbum Kwetsbaar LI, AR 

Bonte fruroliet Phrurolithus festivus Momenteel niet bedreigd LI 

Bospiraat Pirata hygrophilus Momenteel niet bedreigd LI 

Kleine piraat Pirata latitans Momenteel niet bedreigd LI 

Grote piraat Pirata piscatorius Bedreigd AR 

Veenpiraat Pirata tenuitarsis Met uitsterven bedreigd AR 

Heidepiraat Pirata uliginosus Met uitsterven bedreigd LI, AR 

Kraamwebspin Pisaura mirabilis Momenteel niet bedreigd LI 

 Pocadicnemis pumila Momenteel niet bedreigd LI 

 Prinerigone vagans Momenteel niet bedreigd LI 

Bosmolspin Robertus lividus Momenteel niet bedreigd LI 

 Saaristoa abnormis Momenteel niet bedreigd LI 

Boomzebraspin Salticus cingulatus Momenteel niet bedreigd LI 

Langpootbodemzakspin Scotina gracilipes Met uitsterven bedreigd LI 

Oranje heide-putkopje Silometopus incurvatus Bedreigd AR 

Gevlekte moerasspringer Sitticus floricola Kwetsbaar AR 

Gevlekte steatoda Steatoda albomaculata Kwetsbaar AR 

Heidesteatoda Steatoda phalerata Kwetsbaar LI, AR 

Paardekopje Stemonyphantes lineatus Momenteel niet bedreigd LI 

Slanke mierspringspin Synageles venator Momenteel niet bedreigd LI 

 Tallusia experta Momenteel niet bedreigd LI 

 Tapinocyba praecox Momenteel niet bedreigd LI 

Sikkelpalpje Taranucnus setosus Kwetsbaar AR 

Veldtrechterspin Tegenaria agrestis Momenteel niet bedreigd LI 

Spiraaltrechterspin Tegenaria picta Momenteel niet bedreigd LI 

Steentrechterspin Tegenaria silvestris Kwetsbaar AR 

 Tenuiphantes flavipes Niet geëvalueerd LI 

 Tenuiphantes mengei Niet geëvalueerd LI 

 Tenuiphantes tenuis Niet geëvalueerd LI 

 Tenuiphantes zimmermanni Niet geëvalueerd LI 

Gewone strekspin Tetragnatha extensa Momenteel niet bedreigd LI 

Schaduwstrekspin Tetragnatha montana Momenteel niet bedreigd LI 

Duinrenspin Thanatus striatus Kwetsbaar LI, AR 

Witbandkogelspin Theridion bimaculatum Momenteel niet bedreigd LI 

Grote wigwamspin Theridion impressum Momenteel niet bedreigd LI 

Moeraskogelspin Theridion instabile Bedreigd AR 

Kleine boskogelspin Theridion pallens Niet geëvalueerd LI 

Witvlek-heidekogelspin Theridion simile Momenteel niet bedreigd LI 

Zwartringkogelspin Theridion tinctum Momenteel niet bedreigd LI 

Uhligs kogelspin Theridion uhlighi Met uitsterven bedreigd AR 

Gewoon visgraatje Theridion varians Momenteel niet bedreigd LI 

Stippelsprietspin Tibellus maritimus Kwetsbaar LI, AR 

Doorkijkkopje Trematocephalus cristatus Kwetsbaar LI, AR 

Stekelloos putkopje Trichopterna cito Kwetsbaar LI, AR 

LI: gegevens afkomstig van LIKONA; AR: gegevens afkomstig van ARABEL 

Veldnachtwolfspin Trochosa ruricola Momenteel niet bedreigd LI 

Gestekelde nachtwolfspin Trochosa spinipalpis Kwetsbaar AR 

Gewone nachtwolfspin Trochosa terricola Momenteel niet bedreigd LI 

 Typhocrestus digitatus Niet geëvalueerd LI 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen Bron  

 Typhocrestus simoni Niet geëvalueerd LI 

 Walckenaeria acuminata Momenteel niet bedreigd LI 
Gehoornd 
schaduwdubblkopje Walckenaeria alticeps Met uitsterven bedreigd AR 

 Walckenaeria antica Momenteel niet bedreigd LI 

 Walckenaeria atrotibialis Momenteel niet bedreigd LI 

 Walckenaeria capito Waarschijnlijk bedreigd LI 

 Walckenaeria cucullata Momenteel niet bedreigd LI 

 Walckenaeria dysderoides Momenteel niet bedreigd LI 

 Walckenaeria monoceros Momenteel niet bedreigd LI 

 Walckenaeria nudipalpis Momenteel niet bedreigd LI 

Kustwolfspin Xerolycosa miniata Bedreigd AR 

Bosrandwolfspin Xerolycosa nemoralis Kwetsbaar LI, AR 

Gewone krabspin Xysticus cristatus Momenteel niet bedreigd LI 

Graskrabspin Xysticus erraticus Bedreigd LI, AR 

Roestkrabspin Xysticus ferrugineus Zeldzaam LI 

Kochs krabspin Xysticus kochi Momenteel niet bedreigd LI 

Boskrabspin Xysticus lanio Momenteel niet bedreigd LI 

Moeraskrabspin Xysticus ulmi Momenteel niet bedreigd LI 

Duinkampoot Zelotes electus Kwetsbaar LI, AR 

Latreilles kampoot Zelotes latreillei Momenteel niet bedreigd LI 

Stekelkampoot Zelotes longipes Kwetsbaar LI,AR 

Moeraskampoot Zelotes lutetianus Bedreigd LI, AR 

Stekelkaakkampoot Zelotes pedestris Bedreigd LI, AR 

Steppekampoot Zelotes petrensis Kwetsbaar LI, AR 

Zonnekampoot Zelotes praeficus Met uitsterven bedreigd LI,AR 

Kleine kampoot Zelotes pusillus Momenteel niet bedreigd LI 

Noordse kampoot Zelotes subterraneus Momenteel niet bedreigd LI 

Maskerspinnetje Zilla diodia Momenteel niet bedreigd LI 

Bosstekelpoot Zora silvestris Bedreigd AR 

Gewone stekelpoot Zora spinimana Momenteel niet bedreigd LI 

LI: gegevens afkomstig van LIKONA; AR: gegevens afkomstig van ARABEL 
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Tabel 8: Biotooplijst van spinnensoorten op de Rode Lijst (MUB, B, K, Z) 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen Biotoop 

 Acartauchenius scurillis Bedreigd droog schraal grasland met pollen en mieren 

Bermkogelspin Achaearanea riparia Kwetsbaar droog schraal grasland met open grond en met mieren 

V-vlek-springspin Aelurillus v-insignitus Kwetsbaar droog schraal grasland met dwergstruiken 

Brede wielwebspin Agalenatea redii Kwetsbaar droog schraal grasland met dwergstruiken 

Dopheilantaarnspin Agroeca dentigera Met uitsterven bedreigd natte heidevegetatie met veenmossen 

Duinlantaarnspin Agroeca lusatica Kwetsbaar droog schraal grasland met dwergstruiken 

Paaspanterspin Alopecosa barbipes Kwetsbaar droog schraal grasland met open grond 

Dikpootpanterspin Alopecosa cuneata Kwetsbaar droog schraal grasland met open grond 

Grote panterspin Alopecosa fabrilis Bedreigd droog schraal grasland met open grond 

Geelborstpanterspin Alopecosa trabalis Met uitsterven bedreigd zomen van droger loofbos, naar zuiden gericht 

Arrogant voorkopje Araeoncus crassiceps Bedreigd natte heidevegetatie met veenmossen 

Schouderkruisspin Araneus angulatus Bedreigd zomen van droger loofbos 

Moswolfspin Arctosa leopardus Kwetsbaar nat schraal grasland met pollen 

Gewone zandwolfspin Arctosa perita Bedreigd droog schraal grasland met open grond 

Tijgerspin Argiope bruennichi Geografisch beperkt niet gespecifiëerd 

Waterspin Argyroneta aquatica Kwetsbaar 
stilstaand of zeer traagstromend eutroof water, met goed 
ontwikkelde vegetatie van ondergedoken drijfplanten 

Gewone mijnspin Atypus affinis Kwetsbaar droog schraal grasland met pollen, naar zuiden gericht 

Dikpootspringspin Bianor aurocinctus Bedreigd droog schraal grasland met open grond 

Moeras-tongpalpje Centromerus incultus Bedreigd natte heidevegetatie 

Kegelpalpje Centromerus pabulator Geografisch beperkt niet gespecifiëerd 

Groene spoorspin Cheiracanthium virescens Bedreigd droog schraal grasland met pollen 

Zeggezakspin Clubiona juvenis Met uitsterven bedreigd moeras met verruigde rietvegetatie 

Moszakspin Clubiona trivialis Kwetsbaar droog schraal grasland met pollen 

Gevlekt raspspinnetje Crustulina guttata Kwetsbaar droog schraal grasland met pollen 

Zwart kaardertje Dictyna latens Bedreigd droog schraal grasland met dwergstruiken 

Gemarmerde galgspin Dipoena melanogaster Bedreigd droog schraal grasland met dwergstruiken 

Zwarte galgspin Dipoena tristis Met uitsterven bedreigd droog schraal grasland met dwergstruiken 

Harige muisspin Drassodes pubescens Bedreigd droog schraal grasland met pollen 

Boscelspin Dysdera erythrina Bedreigd droger loofbos met veel dood hout 

Schorrentandkaak Enoplognatha mordax Kwetsbaar droog schraal grasland met dwergstruiken 



 

 
306 Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren www.inbo.be

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen Biotoop 

Egale kabelspin Episinus truncatus Met uitsterven bedreigd droog schraal grasland met dwergstruiken 

Vierspitsspinneneter Ero aphana Geografisch beperkt niet gespecifiëerd 

Bergspringspin Euophrys petrensis Bedreigd droog schraal grasland met open grond 

Geelvlekjachtkogelspin Euryopis flavomaculata Kwetsbaar verruigd droog schraal grasland 

Zeldzame grasspringspin Evarcha laetabunda Bedreigd 
droge heidevegetatie, met veel open plekken (naakt zand, of bedekt 
met korstmossen) 

Heiderichelkaak Gnaphosa leporina Bedreigd natte heidevegetatie 

Boskamstaartje Hahnia helveola Kwetsbaar droger loofbos met veel dood hout 

Heidekamstaartje Hahnia nava Bedreigd verruigd droog schraal grasland 

Gestreepte muisspin Haplodrassus dalmatensis Bedreigd droog schraal grasland met pollen 

Bosmuisspin Haplodrassus silvestris Bedreigd droger loofbos met veel dood hout 

Zandmuisspin Haplodrassus umbratilis Met uitsterven bedreigd droog schraal grasland met pollen, naar zuiden gericht 

Trommelwolfspin Hygrolycosa rubrofasciata Bedreigd open moerassig loofbos, met vegetatie(zegge)-horsten 

Jackson's dubbelkopje Hypselistes jacksoni Bedreigd natte heidevegetatie met veenmossen 

Witvlekpyjamaspin Hypsosinga albovittata Kwetsbaar droog schraal grasland met dwergstruiken 

Heide-wevertje Linyphia tenuipalpis Met uitsterven bedreigd droge heidevegetatie 

Rietmarpissa Marpissa radiata Kwetsbaar moeras met verruigde rietvegetatie 

Concaaf probleemspinnetje Meioneta beata Bedreigd kortgrazig, droog schraaalgrasland 

Rode mierspin Micaria fulgens Bedreigd droog schraal grasland met pollen en mieren 

Gewone kameleonspin Misumena vatia Kwetsbaar droog schraal grasland, rijk aan bloemen 

Stuikkameleonspin Misumenops tricuspidatus Geografisch beperkt niet gespecifiëerd 

Steppe-hangmatspin Neriene furtiva Bedreigd zomen van droger loofbos 

Bult-velddwergspin Oedothorax gibbosus Kwetsbaar open moerassig loofbos 

Prachtlynxspin Oxyopes ramosus Kwetsbaar droge heidevegetatie 

Witrugbodemkrabspin Ozyptila brevipes Bedreigd nat schraal grasland met pollen 

Mierbodemkrabspin Ozyptila scabricula Bedreigd 
droge heidevegetatie, met veel open plekken (naakt zand, of bedekt 
met korstmossen) 

Geelarmpje Pardosa hortensis Geografisch beperkt niet gespecifiëerd 

Boswolfspin Pardosa lugubris Kwetsbaar zomen van droger loofbos 

Duinwolfspin Pardosa monticola Bedreigd kortgrazig, droog schraaalgrasland 

Oeverwolfspin Pardosa prativaga Kwetsbaar moeras met grote zeggen 

Driepuntspringspin Pellenes tripunctatus Bedreigd droog schraal grasland met open grond 

Bleke renspin Philodromus albidus Bedreigd zomen van droger loofbos 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren 307

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen Biotoop 

Zesvlekmuisspin Phaeocedus braccatus Bedreigd 
droge heidevegetatie, met veel open plekken (naakt zand, of bedekt 
met korstmossen) 

Heiderenspin Philodromus histrio Kwetsbaar 
droge heidevegetatie, met veel open plekken (naakt zand, of bedekt 
met korstmossen) 

Boomrenspin Philodromus praedatus Bedreigd zomen van droger loofbos 

Gestreepte springspin Phlegra fasciata Kwetsbaar droog schraal grasland met open grond 

Pantserkogelspin Pholcomma gibbum Kwetsbaar verruigd droog schraal grasland 

Grote piraat Pirata piscatorius Bedreigd zuur laagveenmoeras 

Veenpiraat Pirata tenuitarsis Met uitsterven bedreigd zuur laagveenmoeras 

Heidepiraat Pirata uliginosus Met uitsterven bedreigd natte heidevegetatie met veenmossen 

Langpootbodemzakspin Scotina gracilipes Met uitsterven bedreigd 
droge heidevegetatie, met veel open plekken (naakt zand, of bedekt 
met korstmossen) 

Oranje heide-putkopje Silometopus incurvatus Bedreigd droog schraal grasland met open grond 

Gevlekte moerasspringer Sitticus floricola Kwetsbaar zuur laagveenmoeras 

Gevlekte steatoda Steatoda albomaculata Kwetsbaar droge heidevegetatie 

Heidesteatoda Steatoda phalerata Kwetsbaar droge heidevegetatie 

Sikkelpalpje Taranucnus setosus Kwetsbaar natte heidevegetatie 

Steentrechterspin Tegenaria silvestris Kwetsbaar droger loofbos met veel dood hout 

Duinrenspin Thanatus striatus Kwetsbaar droog schraal grasland met pollen 

Moeraskogelspin Theridion instabile Bedreigd moeras met grote zeggen 

Uhligs kogelspin Theridion uhlighi Met uitsterven bedreigd 
droge heidevegetatie, met veel open plekken (naakt zand, of bedekt 
met korstmossen) 

Stippelsprietspin Tibellus maritimus Kwetsbaar nat schraal grasland met pollen 

Doorkijkkopje Trematocephalus cristatus Kwetsbaar zomen van droger loofbos 

Stekelloos putkopje Trichopterna cito Kwetsbaar droog schraal grasland met open grond 

Gestekelde nachtwolfspin Trochosa spinipalpis Kwetsbaar nat schraal grasland met pollen 
Gehoornd 
schaduwdubblkopje Walckenaeria alticeps Met uitsterven bedreigd zuur laagveenmoeras 

 Walckenaeria capito Waarschijnlijk bedreigd niet gespecifiëerd 

Kustwolfspin Xerolycosa miniata Bedreigd droog schraal grasland met open grond 

Bosrandwolfspin Xerolycosa nemoralis Kwetsbaar zomen van droger loofbos 

Graskrabspin Xysticus erraticus Bedreigd droog schraal grasland met pollen 

Roestkrabspin Xysticus ferrugineus Geografisch beperkt niet gespecifiëerd 

Duinkampoot Zelotes electus Kwetsbaar droog schraal grasland met pollen 
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Stekelkampoot Zelotes longipes Kwetsbaar droog schraal grasland met pollen 

Moeraskampoot Zelotes lutetianus Bedreigd nat schraal grasland met pollen 

Stekelkaakkampoot Zelotes pedestris Bedreigd droog schraal grasland met pollen 

Steppekampoot Zelotes petrensis Kwetsbaar droog schraal grasland met pollen 

Zonnekampoot Zelotes praeficus Met uitsterven bedreigd 
droge heidevegetatie, met veel open plekken (naakt zand, of bedekt 
met korstmossen) 

Bosstekelpoot Zora silvestris Bedreigd 
droge heidevegetatie, met veel open plekken (naakt zand, of bedekt 
met korstmossen) 
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Tabel 9: Soortenlijst van (zand)loopkevers 

Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen 

Abax ater Momenteel niet bedreigd 

Abax parallelepipedus Niet geëvalueerd 

Acupalpus brunnipes Zeldzaam   

Acupalpus dubius Momenteel niet bedreigd 

Acupalpus flavicollis Momenteel niet bedreigd 

Acupalpus meridianus Momenteel niet bedreigd 

Acupalpus parvulus Momenteel niet bedreigd 

Agonum fuliginosum Momenteel niet bedreigd 

Agonum muelleri Momenteel niet bedreigd 

Agonum obscurum Momenteel niet bedreigd 

Agonum sexpunctatum Momenteel niet bedreigd 

Agonum viduum Momenteel niet bedreigd 

Amara aenea Momenteel niet bedreigd 

Amara anthobia Zeldzaam 

Amara apricaria Momenteel niet bedreigd 

Amara bifrons Zeldzaam 

Amara communis Momenteel niet bedreigd 

Amara consularis Kwetsbaar   

Amara convexior Zeldzaam   

Amara curta Zeldzaam   

Amara equestris Zeldzaam   

Amara eurynota Zeldzaam 

Amara famelica Kwetsbaar   

Amara familiaris Momenteel niet bedreigd 

Amara fulva Zeldzaam 

Amara infima Kwetsbaar   

Amara lucida Kwetsbaar 

Amara lunicollis Momenteel niet bedreigd 

Amara ovata Momenteel niet bedreigd 

Amara plebeja Momenteel niet bedreigd 

Amara similata Momenteel niet bedreigd 

Amara spreta Momenteel niet bedreigd 

Amara tibialis Zeldzaam   

Anisodactylus binotatus Momenteel niet bedreigd 

Asaphidion curtum Momenteel niet bedreigd 

Badister bullatus Momenteel niet bedreigd 

Badister lacertosus Momenteel niet bedreigd 

Bembidion bruxellense Kwetsbaar 

Bembidion lampros Momenteel niet bedreigd 

Bembidion mannerheimi Zeldzaam 

Bembidion properans Momenteel niet bedreigd 

Bembidion quadrimaculatum Momenteel niet bedreigd 

Bembidion tetracolum Momenteel niet bedreigd 

Bradycellus harpalinus Momenteel niet bedreigd 

Bradycellus ruficollis Zeldzaam   

Bradycellus verbasci Momenteel niet bedreigd 

Calathus ambiguus Met uitsterven bedreigd 

Calathus cinctus Zeldzaam   

Calathus erratus Momenteel niet bedreigd 
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Calathus fuscipes Momenteel niet bedreigd 

Calathus melanocephalus Momenteel niet bedreigd 

Calathus micropterus Zeldzaam   

Calathus rotundicollis Momenteel niet bedreigd 

Calodromius spilotus Niet geëvalueerd 

Carabus arvensis Bedreigd   

Carabus clathratus Zeldzaam 

Carabus granulatus Momenteel niet bedreigd 

Carabus nemoralis Momenteel niet bedreigd 

Carabus nitens Bedreigd   

Carabus problematicus Momenteel niet bedreigd 

Carabus violaceus Momenteel niet bedreigd 

Carabus violaceus purpurascens Momenteel niet bedreigd 

Cicindela campestris Achteruitgaand   

Cicindela hybrida Achteruitgaand   

Clivina collaris Momenteel niet bedreigd 

Clivina fossor Momenteel niet bedreigd 

Cymindis humeralis Zeldzaam   

Dromius linearis Momenteel niet bedreigd 

Dromius quadrimaculatus Zeldzaam   

Dromius spilotus Zeldzaam 

Dyschirius globosus Momenteel niet bedreigd 

Harpalus affinis Momenteel niet bedreigd 

Harpalus anxius Zeldzaam   

Harpalus attenuatus Zeldzaam   

Harpalus distinguendus Zeldzaam 

Harpalus latus Momenteel niet bedreigd 

Harpalus rubripes Momenteel niet bedreigd 

Harpalus rufipalpis Zeldzaam   

Harpalus rufipes Momenteel niet bedreigd 

Harpalus smaragdinus Kwetsbaar   

Harpalus solitaris Kwetsbaar   

Harpalus tardus Momenteel niet bedreigd 

Lebia chlorocephala Zeldzaam   

Leistus ferrugineus Momenteel niet bedreigd 

Leistus fulvibarbis Momenteel niet bedreigd 

Leistus rufomarginatus Momenteel niet bedreigd 

Leistus terminatus Momenteel niet bedreigd 

Loricera pilicornis Momenteel niet bedreigd 

Metabletus foveatus Momenteel niet bedreigd 

Nebria brevicollis Momenteel niet bedreigd 

Nebria salina Momenteel niet bedreigd 

Notiophilus aquaticus Momenteel niet bedreigd 

Notiophilus biguttatus Momenteel niet bedreigd 

Notiophilus germinyi Zeldzaam   

Notiophilus rufipes Momenteel niet bedreigd 

Notiophilus substriatus Momenteel niet bedreigd 

Notiophlus palustris Momenteel niet bedreigd 

Olisthopus rotundatus Zeldzaam   

Oodes helopioides Momenteel niet bedreigd 

Oxyselaphus obscurus Niet geëvalueerd 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren 311

 

Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen 

Panagaeus bipustulatus Zeldzaam 

Panagaeus cruxmajor Momenteel niet bedreigd 

Paradromius linearis Niet geëvalueerd1 

Patrobus atrorufus Zeldzaam   

Philorhizus melanocephalus Niet geëvalueerd 

Poecilus cupreus Niet geëvalueerd 

Poecilus versicolor Niet geëvalueerd 

Pseudoophonus griseus Niet geëvalueerd 

Pseudoophonus rufipes Niet geëvalueerd 

Pterostichus cupreus Momenteel niet bedreigd 

Pterostichus diligens Momenteel niet bedreigd 

Pterostichus lepidus Kwetsbaar 

Pterostichus melanarius Momenteel niet bedreigd 

Pterostichus minor Momenteel niet bedreigd 

Pterostichus niger Momenteel niet bedreigd 

Pterostichus nigrita Momenteel niet bedreigd 

Pterostichus oblongopunctatus Momenteel niet bedreigd 

Pterostichus rhaeticus Momenteel niet bedreigd 

Pterostichus strenuus Momenteel niet bedreigd 

Pterostichus vernalis Momenteel niet bedreigd 

Pterostichus versicolor Momenteel niet bedreigd 
Ptilinus pectinicornis Momenteel niet bedreigd 

Syntomus foveatus Niet geëvalueerd 

Syntomus truncatellus Niet geëvalueerd 

Synuchus nivalis Momenteel niet bedreigd 

Synuchus vivalis Momenteel niet bedreigd 

Trechus obtusus Momenteel niet bedreigd 

Trichocellus cognatus Zeldzaam 

Trichocellus placidus Zeldzaam 
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Tabel 10: Biotooplijst van (zand)loopkevers van de Rode Lijst 

(MUB, B, K, Z) 

Wetenschappelijke naam Rode Lijst Vlaanderen Biotoop (Desender et al., 2008) 

Cicindela campestris Achteruitgaand   Droge biotopen (eurytoop) 

Cicindela hybrida Achteruitgaand   Droge biotopen (stenotoop) 

Calathus ambiguus Met uitsterven bedreigd Droge schrale graslanden 

Carabus arvensis Bedreigd   Natte heide en hoogveen 

Carabus nitens Bedreigd   Natte heide en hoogveen 

Amara lucida Kwetsbaar Duinen en stranden 

Bembidion bruxellense Kwetsbaar Oevers van stilstaand oligotroof water 

Pterostichus lepidus Kwetsbaar Droge heide 

Amara consularis Kwetsbaar   Droge biotopen (stenotoop) 

Amara famelica Kwetsbaar   Droge heide 

Amara infima Kwetsbaar   Droge heide 

Harpalus smaragdinus Kwetsbaar   Droge schrale graslanden 

Harpalus solitaris Kwetsbaar   Droge biotopen (stenotoop) 

Amara anthobia Zeldzaam Droge schrale graslanden 

Amara bifrons Zeldzaam Droge biotopen (stenotoop) 

Amara eurynota Zeldzaam Droge schrale graslanden 

Amara fulva Zeldzaam Droge biotopen (stenotoop) 

Bembidion mannerheimi Zeldzaam Bossen (stenotoop) 

Carabus clathratus Zeldzaam Natte heide en hoogveen 

Dromius spilotus Zeldzaam Bossen (stenotoop) 

Harpalus distinguendus Zeldzaam Oevers van stilstaand eutroof water 

Panagaeus bipustulatus Zeldzaam Droge biotopen (stenotoop) 

Trichocellus cognatus Zeldzaam Droge heide 

Trichocellus placidus Zeldzaam Vochtige graslanden 

Acupalpus brunnipes Zeldzaam   Natte heide en hoogveen 

Amara convexior Zeldzaam   Droge schrale graslanden 

Amara curta Zeldzaam   Droge schrale graslanden 

Amara equestris Zeldzaam   Droge schrale graslanden 

Amara tibialis Zeldzaam   Duinen en stranden 

Bradycellus ruficollis Zeldzaam   Droge heide 

Calathus cinctus Zeldzaam   Droge schrale graslanden 

Calathus micropterus Zeldzaam   Bossen (stenotoop) 

Cymindis humeralis Zeldzaam   Droge heide 

Dromius quadrimaculatus Zeldzaam   Bossen (euryotoop) 

Harpalus anxius Zeldzaam   Droge biotopen (stenotoop) 

Harpalus attenuatus Zeldzaam   Droge biotopen (stenotoop) 

Harpalus rufipalpis Zeldzaam   Droge biotopen (stenotoop) 

Lebia chlorocephala Zeldzaam   Vochtige graslanden 

Notiophilus germinyi Zeldzaam   Droge heide 

Olisthopus rotundatus Zeldzaam   Droge heide 

Patrobus atrorufus Zeldzaam   Bossen (stenotoop) 
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Tabel 11: Soortenlijst van kevers (uitgezonderd 

(zand)loopkevers en lieveheersbeestjes) 

Familie Wetenschappelijke naam Rode Lijst Duitsland 

Alleculidae Isomira murina momenteel niet bedreigd 

Anobiidae Ernobius mollis momenteel niet bedreigd 
Anobiidae Ptilinus pectinicornis momenteel niet bedreigd 

Anthicidae Notoxus monoceros momenteel niet bedreigd 
Anthribidae Platyrhinus resinosus momenteel niet bedreigd 

Anthribidae Platystomos albinus momenteel niet bedreigd 

Apionidae Exapion fuscirostre momenteel niet bedreigd 

Apionidae Protapion fulvipes momenteel niet bedreigd 

Buprestidae Agrilus biguttatus momenteel niet bedreigd 
Buprestidae Agrilus laticornis momenteel niet bedreigd 

Buprestidae Agrilus sulcicollis momenteel niet bedreigd 

Byrrhidae Porcinolus murinus momenteel niet bedreigd 
Cantharidae Cantharis fusca momenteel niet bedreigd 

Cantharidae Cantharis livida momenteel niet bedreigd 

Cantharidae Malthinus seriepunctatus momenteel niet bedreigd 

Cantharidae Rhagonycha fulva momenteel niet bedreigd 

Cerambycidae Agapanthia villosoviridescens momenteel niet bedreigd 

Cerambycidae Clytus arietis momenteel niet bedreigd 
Cerambycidae Corymbia rubra momenteel niet bedreigd 

Cerambycidae Grammoptera ruficornis momenteel niet bedreigd 

Cerambycidae Leptura maculata momenteel niet bedreigd 
Cerambycidae Leptura maculata momenteel niet bedreigd 

Cerambycidae Leptura quadrifasciata momenteel niet bedreigd 
Cerambycidae Pachytodes cerambyciformis momenteel niet bedreigd 

Cerambycidae Rhagium bifasciatum momenteel niet bedreigd 

Cerambycidae Stenurella melanura momenteel niet bedreigd 

Cerambycidae Tetrops praeustus momenteel niet bedreigd 

Cerylonidae Cerylon histeroides momenteel niet bedreigd 

Cholevidae Catops picipes momenteel niet bedreigd 

Chrysomelidae Asiorestia ferruginea momenteel niet bedreigd 

Chrysomelidae Asiorestia transversa momenteel niet bedreigd 

Chrysomelidae Chaetocnema hortensis momenteel niet bedreigd 

Chrysomelidae Cryptocephalus nitidus momenteel niet bedreigd 
Chrysomelidae Cryptocephalus vittatus momenteel niet bedreigd 

Chrysomelidae Galeruca tanaceti momenteel niet bedreigd 

Chrysomelidae Hispa atra momenteel niet bedreigd 

Chrysomelidae Longitarsus anchusae momenteel niet bedreigd 

Chrysomelidae Luperus longicornis momenteel niet bedreigd 

Cleridae Allonyx quadrimaculatus met uitsterven bedreigd 

Cleridae Thanasimus formicarius momenteel niet bedreigd 

Colonidae Colon angulare momenteel niet bedreigd 

Cryptophagidae Antherophagus nigricornis momenteel niet bedreigd 
Cryptophagidae Cryptophagus lycoperdi momenteel niet bedreigd 

Curculionidae Acalles ptinoides momenteel niet bedreigd 

Curculionidae Curculio pyrrhoceras momenteel niet bedreigd 
Curculionidae Larinus planus momenteel niet bedreigd 

Curculionidae Rhynchaenus iota momenteel niet bedreigd 

Dermestidae Attagenus pellio momenteel niet bedreigd 
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Familie Wetenschappelijke naam Rode Lijst Duitsland 

Dermestidae Megatoma undata bedreigd 

Dytiscidae Coelambus impressopunctatus momenteel niet bedreigd 

Dytiscidae Hydroporus pubescens bedreigd 

Elateridae Ampedus balteatus momenteel niet bedreigd 

Elateridae Athous haemorrhoidalis momenteel niet bedreigd 

Elateridae Cardiophorus asellus momenteel niet bedreigd 

Elateridae Dalopius marginatus momenteel niet bedreigd 

Elateridae Denticollis linearis momenteel niet bedreigd 
Elateridae Hemicrepidius niger momenteel niet bedreigd 

Elateridae Melanotus rufipes momenteel niet bedreigd 

Endomychidae Mycetaea subterranea momenteel niet bedreigd 

Erotylidae Dacne bipustulata momenteel niet bedreigd 

Erotylidae Triplax russica momenteel niet bedreigd 

Erotylidae Tritoma bipustulata momenteel niet bedreigd 

Eucnemidae Hylis olexai bedreigd 

Eucnemidae Melasis buprestoides momenteel niet bedreigd 

Geotrupidae Geotropes stercorarius momenteel niet bedreigd 

Geotrupidae Typhaeus typhoeus momenteel niet bedreigd 

Helophoridae Helophorus porculus momenteel niet bedreigd 

Histeridae Kissister minimus bedreigd 

Histeridae Paromalus flavicornis momenteel niet bedreigd 

Hydrophilidae Cryptopleurum minutum momenteel niet bedreigd 

Lagriidae Lagria atripes momenteel niet bedreigd 

Lathrididae Cartodere bifasciatus momenteel niet bedreigd 

Lathridiidae Cartodere nodifer momenteel niet bedreigd 

Lathridiidae Enicmus rugosus momenteel niet bedreigd 

Lathridiidae Enicmus testaceus sterk bedreigd 

Leiodidae Agathidium laevigatum momenteel niet bedreigd 

Leiodidae Anisotoma humeralis momenteel niet bedreigd 

Lymexylonidae Hylecoetus dermestoides momenteel niet bedreigd 

Malachiidae Cerapheles terminatus sterk bedreigd 
Melandryidae Conopalpus testaceus momenteel niet bedreigd 

Melandryidae Melandrya caraboides bedreigd 

Melandryidae Orchesia undulata momenteel niet bedreigd 

Monotomidae Rhizophagus bipustulatus momenteel niet bedreigd 

Monotomidae Rhizophagus ferrugineus momenteel niet bedreigd 

Mordellidae Variimorda villosa momenteel niet bedreigd 

Nitidulidae Cychramus luteus momenteel niet bedreigd 

Nitidulidae Glischrochilus hortensis momenteel niet bedreigd 

Nitidulidae Omosita discoidea momenteel niet bedreigd 

Nitidulidae Pityophagus ferrugineus momenteel niet bedreigd 

Nitidulidae Soronia grisea momenteel niet bedreigd 

Pselaphidae Brachygluta fossulata momenteel niet bedreigd 

Pselaphidae Fagniezia impressa NA 
Scarabaeidae Anomala dubia momenteel niet bedreigd 

Scarabaeidae Aphodius contaminatus momenteel niet bedreigd 

Scarabaeidae Aphodius foetens momenteel niet bedreigd 

Scarabaeidae Hoplia philanthus momenteel niet bedreigd 
Scarabaeidae Melolontha melolontha momenteel niet bedreigd 

Scarabaeidae Onthophagus similis momenteel niet bedreigd 

Scarabaeidae Phyllopertha horticola momenteel niet bedreigd 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan voor het Schietveld Helchteren 315

 

Familie Wetenschappelijke naam Rode Lijst Duitsland 

Scarabaeidae Serica brunna momenteel niet bedreigd 

Scolytidae Tomicus piniperda momenteel niet bedreigd 

Scolytidae Xyleborus dispar momenteel niet bedreigd 

Scydmaenidae Neuraphes elongatulus momenteel niet bedreigd 

Silphidae Necrophorus humator momenteel niet bedreigd 

Silphidae Necrophorus investigator momenteel niet bedreigd 

Silphidae Necrophorus vespillo momenteel niet bedreigd 

Silphidae Necrophorus vespilloides momenteel niet bedreigd 

Silphidae Oiceoptoma thoracica momenteel niet bedreigd 
Silphidae Phosphuga atrata momenteel niet bedreigd 

Silphidae Xylodrepa quadrimaculata momenteel niet bedreigd 

Silvanidae Uleiota planata momenteel niet bedreigd 

Sphindidae Arpidiphorus orbiculatus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Acidota cruentata momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Aleochara bipustulata momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Aleochara intricata momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Aleochara ruficornis momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Amischa analis momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Anotylus rugosus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Anotylus sculpturatus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Atheta crassicornis momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Atheta laticollis momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Atheta nigripes momenteel niet bedreigd 
Staphylinidae Bolitochara lucida momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Geostiba circellaris momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Ilyobates nigricollis momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Lathrobium brunnipes momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Lathrobium terminatum momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Lomechusa emarginata momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Lordithon thoracicus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Lordithon trinotatus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Metopsia retusa momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Mycetoporus lepidus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Myllaena dubia momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Ocypus ater momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Ocypus brunnipes momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Ocypus compressus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Omalium rivulare momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Ontholestes murinus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Othius myrmecophilus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Othius punctulatus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Oxypoda opaca momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Philonthus carbonarius momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Philonthus cognatus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Philonthus decorus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Philonthus marginatus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Phyllodrepa ioptera momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Quedius boops momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Quedius cruentus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Quedius nitipennis momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Rugilus angustatus momenteel niet bedreigd 
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Familie Wetenschappelijke naam Rode Lijst Duitsland 

Staphylinidae Scaphidium quadrimaculatum momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Sepedophilus marshami momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Staphylinus erythropterus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Stenus bimaculatus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Stenus clavicornis momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Tachyporus atriceps momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Tachyporus nitidulus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Tachyporus obtusus momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Tinotus morion momenteel niet bedreigd 

Staphylinidae Zyras funestus momenteel niet bedreigd 
Tenebrionidae Bolitophagus reticulatus bedreigd 
Tenebrionidae Corticeus unicolor momenteel niet bedreigd 

Tenebrionidae Diaperis boleti momenteel niet bedreigd 
Tenebrionidae Eledona agricola momenteel niet bedreigd 
Tenebrionidae Nalassus laevioctostriatus momenteel niet bedreigd 
Tenebrionidae Scaphidema metallicum momenteel niet bedreigd 

Throscidae Trixagus dermestoides momenteel niet bedreigd 
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Bijlage 5: Bosbehandelings- en verplegingswerken 

1. Sonnisheide (Reeks I) 

De bestanden 1a (ten N van de asfaltweg – 2,6 ha), 1b, 1g en 1i van Landschapseenheid 
Sonnisheide zijn momenteel inheems gemengde bestanden met dominantie van loofhout. 
Enkel in bestand 1a komt nog een belangrijk aandeel Grove den voor. In deze bestanden 
wordt gekozen voor een startbeheer gevolgd door nulbeheer (zie Hoofdstuk 4.). In bestand 
1a wordt bij dit startbeheer zwaar gedund in de Grove dennen. Alvorens wordt 
overgeschakeld op een echt nulbeheer, wordt Amerikaanse vogelkers zeer intensief bestrijdt.  

De rest van het bestand 1a (4,4 ha) en bestand 1j zijn inheems/exoot gemengde bestanden. 
Bestanden 1d en 1h zijn inheems homogene bestanden van Grove den. Bestanden 1c, 1e en 
1f zijn inheems gemengde bestanden van Grove den, Ruwe berk en Zomereik. In deze 3 
laatste bestanden is Grove den nog nadrukkelijk aanwezig. Deze bestanden worden beheerd 
met behulp van selectieve hoogdunningen waarbij voorkeur wordt gegeven aan inheemse 
loofboomsoorten, zware Grove dennen of Zeedennen en aan exemplaren met een hoge 
natuurwaarde. Geleidelijk zal een verschuiving gebeuren van naaldhout of gemengd 
naaldhout naar gemengd loofhout, waarbij Grove den één van de begeleidende boomsoorten 
is. In bestand 1e wordt in het oosten van het bestand een geleidelijke overgang gecreëerd 
door middel van een sterke dunning. Aan de oostkant van het bestand wordt een 
oppervlakte van ongeveer 2 ha gekapt en geplagd. Daarna wordt een rafelige bosrand 
gecreëerd opdat de overgang van open naar gesloten sfeer geleidelijk zou verlopen.  

2. Laambeek en Mangelbeek (Reeks II) 

In de bestanden 1a en 1b van Landschapseenheid Laambeek wordt de Laambeekvallei 
hersteld. Een gedeelte van deze bestanden wordt omgevormd naar heide, het overige 
gedeelte wordt omgevormd naar een heidevegetatie met een gemiddelde 
overschermingsgraad van de boomlaag van 30%. Het noordelijke deel van deze bestanden 
zal volledig open zijn zonder boomlaag, het zuidelijke deel van deze bestanden zal een 
boomlaag hebben met overscherming tussen de 70 en de 100% om inkijk van buitenaf tegen 
te gaan. Voorafgaand aan de omvorming wordt best eerst alle Amerikaanse vogelkers 
bestreden. Zeker de zaaddragende exemplaren moeten voorafgaand worden gekapt, wil men 
vermijden dat de opengekapte zones massaal worden gekoloniseerd door vogelkers. Dit zal 
gebeuren gedurende de eerste jaren van dit beheerplan. Daarna kan gestart met de 
inrichtingsmaatregelen (zie Hoofdstuk 4).  

Bestanden 1a en 1b van Landschapseenheid Mangelbeek zijn inheems homogene bestanden 
van Grove den. Bestand 1d is een inheems/exoot gemengd bestand van Grove den en 
Zeeden. Deze bestanden worden beheerd door middel van selectieve hoogdunningen waarbij 
inheemse loofboomsoorten, zware naaldbomen en exemplaren met hoge natuurwaarde 
bevoordeeld worden.  

Bestand 2f zal worden omgevormd naar heide waarbij de stuifduinen worden vrijgesteld. Het 
bestand wordt gekapt en vervolgens geplagd (zie Hoofdstuk 4). In bestand 1c worden open 
plekken gecreëerd door te kappen in de jonge opslag van berk en wilg. Oude bomen worden 
behouden, met uitzondering van Amerikaanse eik.  

3. Dovo (Reeks III) 

Bestanden 1a, 1c, 1d, 1e, 1f en 1g van Landschapseenheid Dovo zijn kleine, geïsoleerde 
bestanden te midden van landbouwconcessies. Amerikaanse vogelkers komt in de meeste 
bestanden nog abundant voor, net als Amerikaanse eik en Robinia. Op de geïntegreerde 
ecologische gebiedsvisie staan deze bestandjes aangeduid als ‘heide-ecosysteem met 
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complex van natte heide, droge heide, heischraal grasland en stuifduinen’. Deze bestandjes 
kunnen fungeren als kleine landschapselementen in de heide. Deze omvorming is enkel 
zinvol wanneer de omliggende landbouwconcessies stopgezet worden. Vanaf dan kunnen 
deze bestanden samen met het omliggende bestand 1b omgevormd worden. Alle uitheemse 
boomsoorten worden gekapt, in de bestanden 1a en 1d wordt sterk gedund in de Grove den. 
Voorlopig beperkt het beheer zich tot de bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Ook andere 
exoten zoals Robinia en Amerikaanse eik worden gekapt.  

Bestand 2c, ten slotte, is een bestand dat gedurende minstens 40 jaar spontaan verbost is 
met voornamelijk Grove den en Ruwe berk. Voor dit bestand wordt gestreefd naar een 
heidevegetatie met een globaal gemiddelde overschermingsgraad van de boomlaag van 
30%. Net als bij de bestanden 1a en 1b van Landschapseenheid Laambeek zal de noordelijke 
rand open zijn, terwijl de zuidelijke rand een bosrand zal zijn met gemiddelde overscherming 
tussen 70 en 100%. Voor het beheer van dit bestand wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Het 
alternatieve beheer bestaat uit bestrijding van Amerikaanse vogelkers.  

4. Donderslagse heide (Reeks IV) 

Bestand 13b van Landschapseenheid Donderslagse heide is het enige bosbestand van deze 
Landschapseenheid. Dit bestand wordt een halfopen zone met een 50/50-verhouding 
open/gesloten. Dit bosbeeld wordt bereikt door een dynamisch beheer dat besproken werd in 
hoofdstuk 4 

5. Abeek (Reeks V) 

Alle bosbestanden van Landschapseenheid Abeek zullen worden omgevormd in functie van 
de creatie van een open beekvallei. Voor deze inrichtingsmaatregelen wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4.  

6. Masy (Reeks VI) 

In alle bestanden wordt de bestrijding van Amerikaanse vogelkers voortgezet en opgevolgd.  

De bestanden 2a, 3b, 3e en 4a zijn inheems gemengde bestanden van Ruwe berk en 
Zomereik. Bestand 3c is een inheems bestand van Beuk. Deze bestanden worden na een 
startbeheer dat bestaat uit de verwijdering van exoten uit beheer genomen (zie Hoofdstuk 
4).  

In de bestanden 2b en 4e worden de Amerikaanse eiken geveld gedurende de eerste 3, 
eventueel 4, omlooptijden (zie Hoofdstuk 4). Indien alle exoten verwijderd zijn, kan het 
bestand uit beheer genomen worden. Individuele Amerikaanse eiken, die moeilijk bereikbaar 
zijn voor exploitatie, worden geringd. In bestand 4c blijft de beukendreef behouden, 
kwijnende bomen worden niet geveld, tenzij ze een gevaar vormen. Amerikaanse eiken die 
deel uitmaken van oude dreven die de bestanden begrenzen blijven behouden.  

De bestanden 4b en 4c hebben een kleiner aandeel exoten, waardoor deze bestanden na 2, 
eventueel 3, omlooptijden uit beheer kunnen genomen worden. Individuele Amerikaanse 
eiken, die moeilijk bereikbaar zijn voor exploitatie, worden geringd.  

De bestanden 3a, 3d, 4d, 4f, 4g en 4h maken deel uit van het oude kasteeldomein. In dit 
deel van het bos worden de collectieboomsoorten, dreefelementen en monumentale bomen 
behouden, net als de restanten van het oude kasteeldomein. Deze bestanden worden 
beheerd zoals de voorgaande bestanden, Amerikaanse eiken worden geveld tijdens 2 
omlooptijden, met uitzondering van de monumentale exemplaren. Deze zijn vooral terug te 
vinden in de bestanden 3a en 3d. Deze monumentale bomen kunnen op stam sterven. De 
verjonging van de uitheemse boomsoorten wordt opgevolgd en elke omlooptijd verwijderd, 
indien nodig. Er worden echter geen problemen met invasieve verjonging verwacht. Indien 
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de struiklaag en/of nevenetage in de bestanden 3a en 3d te abundant zou worden, waardoor 
de zichtassen die deze dreven creëren, verdwijnen, dan kan deze struiklaag en/of 
nevenetage verwijderd worden. Bestand 4h is de oude kasteeltuin omringd met loofhoutbos 
met nog een klein aantal fruitbomen. Deze oude tuin wordt momenteel 2 maal per jaar 
gemaaid met afvoer van het maaisel. Dit beheer wordt voortgezet. In het noordoosten van 
bestand 4d, aangrenzend aan 4c, werd tot het begin van de jaren 2000 nog Grote 
wolfsklauw teruggevonden. Om deze soort de kans te geven zich opnieuw te vestigen, wordt 
het noordoosten van bestand 4d opnieuw opengekapt en wordt er plaatselijk geplagd in en 
langs het talud (zie verder).  

Bestand 2c is ook een open plek in het bos en ligt naast de toegangsweg en bestaat uit een 
zoom langs beide kanten van de brandweg. Tijdens de loop van dit beheerplan wordt dit 
bestand één maal per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel.  

Bestand 3f werd recent opgeplant. In de eerste omlooptijd worden de nog aanwezige 
Amerikaanse eiken gekapt. Belangrijk is dat dit voorzichtig gebeurd om de kunstmatige 
verjonging te beschermen. Ook bestand 10a werd recent opgeplant met inheemse 
boomsoorten. De verjonging van exoten wordt opgevolgd. Indien dit problemen vormt, 
wordt het plantgoed jaarlijks, indien nodig 2 maal per jaar, vrijgesteld.  

7. Masy (Reeks VII) 

De bestanden 1b en 6a zijn homogeen exoot bestanden van Amerikaanse eik waar 
nagenoeg geen inheemse boomsoorten voorkomen. Bestand 7a is eveneens een homogeen 
exoot bestand van Amerikaanse eik. Hier komen echter plaatselijk inheemse boomsoorten 
voor. Bestand 5b is een exoot gemengd bestand van Amerikaanse eik. Bestand 1a ten slotte 
is een exoot/inheems gemengd bestand waar de Amerikaanse eik in groepen voorkomt. 
Deze bestanden worden indirect omgevormd door middel van selectieve hoogdunningen (zie 
Hoofdstuk 4), waarbij alle inheemse boomsoorten worden behouden.  

In de bestanden 1d, 5a en 7c komt nog een groot aandeel Amerikaanse eik voor. Deze 
worden geveld tijdens 3, eventueel 4 omlooptijden. In bestand 7b is het aandeel 
Amerikaanse eik kleiner, deze kan geveld worden in 2, eventueel 3, omlooptijden. Daarna 
worden deze bestanden uit beheer genomen (zie Hoofdstuk 4). In bestand 1g wordt de 
Amerikaanse eik en Fijnspar gekapt in 2 omlooptijden, waarna het bestand uit beheer 
genomen kan worden.  

Bestand 1c is een permanente open plek in het bos die 1 maal per jaar gemaaid wordt met 
afvoer van het maaisel. Een deel van de verspreide jonge Zomereiken wordt beheerd als 
hakhout met een omlooptijd van 8 jaar, wat gunstig is voor ondermeer eikenpages.  

De bestanden 1e, 1f, 5c en 6b zijn inheems gemengde bestanden met een zeer klein 
aandeel exoten. Na een startbeheer dat bestaat uit de verwijdering van exoten, worden deze 
bestanden uit beheer genomen. Het ven in bestand 5c wordt opengehouden. Elke omlooptijd 
wordt de opslag verwijderd en de venranden vrijgesteld. Indien nodig, kan geplagd worden.  

8. Masy & Abeek (Reeks VIII) 

Bestand 9a is een homogeen Amerikaanse eikenbestand, waar nagenoeg geen inheemse 
boomsoorten voorkomen. Bestand 8b is een exoot gemengd bestand, waar Amerikaanse eik 
de hoofdboomsoort is. Deze bestanden worden indirect omgevormd door middel van 
selectieve hoogdunningen waarbij voorkeur gegeven wordt aan inheemse boomsoorten. 
Bestand 9c is een mozaïek van open plekken en Amerikaanse eik. Dit bestand wordt 
onmiddellijk omgevormd. De Amerikaanse eiken worden geveld en dit bestand kan spontaan 
ontwikkelen. Indien blijkt dat de verjonging ongunstig is, wordt het bestand opgeplant met 
inlandse eik.  
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De bestanden 8a en 8c zijn gemengde bestanden waar de Amerikaanse eiken gekapt 
worden gedurende 2, eventueel 3, omlooptijden. Na deze inrichtingsmaatregelen worden de 
bestanden uit beheer genomen.  

Bestand 9b is een bestand van Ruwe en Zachte berk en wordt na een eenmalig startbeheer 
niet meer beheerd.  

Bestand 6a van Landschapseenheid Abeek is een inheems gemengd bestand van Ruwe berk 
en Grove den. Plaatselijk komen nog heiderestanten voor. Dit bestand is op de geïntegreerde 
ecologische gebiedsvisie ingekleurd als ‘open beekvallei’. Deze bestanden worden gekapt en 
geplagd. Voorafgaandelijk beheer bestaat uit Amerikaanse vogelkersbestrijding.  
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Bijlage 6: Meetnetontwerp 

Nota meetnetontwerp DANAH-project 

1.Inleiding 

In het kader van het LIFE-project DANAH (een natuurproject op militaire domeinen in 
Vlaanderen) moet een voorstel uitgewerkt worden voor de opvolging van de natuurwaarden 
in een gebied. Voor vier van de 12 militaire domeinen waar natuurherstelwerkzaamheden 
uitgevoerd zullen worden, werd gevraagd om een voorstel uit te werken voor een meetnet. 
De militaire domeinen werden geselecteerd aan de hand van de Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn van de Europese Unie en maken dus deel uit van het Europese Natura 2000-
netwerk.  

De meetnetmethode moet bij voorkeur eenduidig zijn zodat dezelfde methode in de 
verschillende militaire gebieden op analoge manier kan gebeuren. Voor de uitwerking van 
het meetnetontwerp wordt het grootste van de vier (“Schietveld Helchteren” ongeveer 2200 
ha) als case study gebruikt. Eerst zal nagegaan worden wat de belangrijkste vragen zijn die 
in het kader van wetgeving/richtlijnen of natuurbeheer gesteld werden. Deze vragen zullen 
vertaald worden in meetvragen die door een statistisch onderbouwde steekproef kunnen 
beantwoord worden. Belangrijk hierbij is dat we eventueel de vragen moeten prioriteren. 
Deze volgorde van belangrijkheid tussen de vragen geeft aan welke de belangrijkste factoren 
zijn die in het meetnetontwerp opgenomen moeten worden. Bij het ontwerp van het meetnet 
zal een prospectieve analyse van het onderscheidend vermogen van de statistische test, die 
nodig is om de meetvraag te beantwoorden, uitgevoerd worden. Hierdoor zullen we op 
voorhand kunnen garanderen dat het meetnet in staat zal zijn om de gevraagde gegevens 
effectief aan te leveren (gegeven de randvoorwaarden).  

In een eerste deel gaan we na wat de gestelde vragen zijn (0). Daarna zal het voorstel tot 
meetnetontwerp zelf besproken worden (0). We ronden af met een besluit (0). 

2. Vraagstellingen 

De DANAH-projectgebieden maken allen deel uit van het Natura 2000 netwerk. Door de 
Europese Habitatrichtlijn (1992, 92/43/EEG) worden voor deze gebieden gegevens gevraagd 
over de toestand van de habitattypes en soorten waarvoor deze gebieden afgebakend zijn. 
De Europese Vogelrichtlijn (1979, 79/403/EEG) en Habitatrichtlijn - en het daaruit 
voortvloeiende Natura 2000 netwerk en de bijhorende implementatie van de wetgeving op 
het niveau van de individuele lidstaten – zijn op het vlak van juridische wetgeving de twee 
krachtigste instrumenten waarmee de EC het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 een halt 
wil toeroepen.  

Meer bepaald wordt gestreefd naar een goede staat van instandhouding van de habitattypes 
uit Bijlage I en de soorten uit Bijlage II, IV en V van de Habitatrichtlijn. 

Daartoe zijn een aantal rapportageverplichtingen voorzien, met name: 

Artikel 17 van de Habitatrichtlijn: Een zesjaarlijkse rapportering – per lidstaat en per 
biogeografische regio - over de staat van instandhouding van de Bijlage I habitattypes en de 
Bijlage II, IV en V soorten, zowel binnen als buiten de speciale beschermingszones. 

Artikel 6.3 van de Habitatrichtlijn: Er is een plicht van voorafgaande passende beoordeling 
(‘rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied’) van projecten en 
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plannen die een significante verstoring kunnen betekenen voor het gebied ten einde de 
acceptabiliteit van het project te beoordelen of desgevallend deze effecten tegen te gaan. 

Artikel 6.4 van de Habitatrichtlijn: Iedere lidstaat moet de EC informeren over 
compenserende maatregelen die genomen worden bij projecten met significante negatieve 
impact op de staat van instandhouding van de habitattypes en/of soorten waarvoor de 
speciale beschermingszone is afgebakend.  

Artikel 16 van de Habitatrichtlijn: De lidstaten moeten iedere twee jaar rapporteren aan de 
EC over de toegestane afwijkingen (derogations) van de beschermingsregels vastgelegd in 
art. 12 t.e.m. 15 van de Habitatrichtlijn. 

Commission Decision 97/266/EC: Deze uitspraak verbindt de lidstaten ertoe om op 
regelmatige basis de zogenaamde Standard Data Forms te updaten. Deze bevatten per SBZ 
informatie over de Bijlage I habitattypes en de Bijlage II soorten waarvoor de SBZ is 
aangemeld. 

Enerzijds vragen de richtlijnen informatie op niveau van Europese biogeografische regio’s 
(voor Vlaanderen is dit de Belgisch-Atlantische regio), anderzijds op niveau van individuele 
Natura 2000 gebieden (speciale beschermingszones). Het is voornamelijk het laatste niveau 
dat hier van belang is. Voor de Bijlage I habitattypes en de Bijlage II soorten is het netwerk 
van Natura 2000 gebieden het enige middel dat expliciet vereist wordt vanuit de 
Habitatrichtlijn. Net zoals andere speciale beschermingszones, zijn de militaire gebieden die 
geselecteerd werden voor het DANAH-project van belang voor het behoud van bepaalde van 
deze habitattypes en soorten. 

Met betrekking tot het ontwerp van een meetnet voor het opvolgen van de effectiviteit van 
de Habitatrichtlijn op het niveau van een Natura 2000 gebied zijn vooral art. 6 lid 3 
(passende beoordeling) en art. 6 lid 4 (compenserende maatregelen) van de Habitatrichtlijn 
en Commission Decision 97/266/EC (Standard Data Forms) richtinggevend wat betreft de 
behoefte aan informatie van de EC. Zij vereisen een informatieaanlevering op het niveau van 
de individuele speciale beschermingszone.  

In het kader van het DANAH project, werd voor het aspect meetnetontwerp prioriteit 
gegeven aan het opvolgen van de bijlage I habitattypes. Enerzijds wil men voor de 
habitattypes binnen een gebied apart een uitspraak kunnen doen over de staat van 
instandhouding, anderzijds wil men ook een globale uitspraak kunnen doen over de staat van 
instandhouding van de habitattypes in het gebied. Niet alle habitat binnen een speciale 
beschermingszone behoort tot de bijlage I habitattypes. Voor niet bijlage I habitat is de 
vraag naar instandhouding van secundair belang. Dit vertaalt zich in twee vragen: 

Wat is de staat van instandhouding van een individueel habitattype uit Bijlage I (en 
eventueel ander habitat) binnen het Natura 2000-gebied? 

Wat is de staat van instandhouding van de habitattypes wanneer we dit globaal bekijken 
over het gehele Natura 2000-gebied? 

Naast deze vragen over de toestand op een bepaald tijdstip, wordt eveneens gevraagd hoe 
de toestand evolueert (trend): 

Hoe verandert de staat van instandhouding van een individueel habitattype uit Bijlage I (en 
eventueel ander habitat) binnen het Natura 2000-gebied tussen twee opnametijdstippen? 

Hoe verandert de staat van instandhouding van de habitattypes wanneer we dit globaal 
bekijken over het gehele Natura 2000-gebied tussen twee opnametijdstippen? 
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Tot slot wordt eveneens gevraagd naar de effecten van beheersingrepen. Er kan hierbij een 
onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds effecten van regulier beheer en effecten van 
eenmalige natuurinrichtingsmaatregelen om specifieke instandhoudingsmaatregelen te 
bewerkstelligen. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Voor het gebied “Schietveld Helchteren” 
worden voor bepaalde delen doelstellingen opgelegd voor wat betreft het aspect 
kroonsluiting. Voor bepaalde delen wordt gestreefd naar kroonsluiting van de boomlaag 
tussen 30% en 70%, voor andere delen wordt een kroonprojectie van minder dan 30% 
vooropgesteld. Regulier beheer kan dit indien nodig bewerkstelligen. Voor het valleigedeelte 
van het gebied wordt een open beekdalsysteem als beheersvisie opgegeven. Hiervoor zullen 
eenmalige inrichtingswerken (bv kaalkap) noodzakelijk zijn. Een overzicht hiervan wordt 
gegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1: Kaart van de geïntegreerde ecologische gebiedsvisie voor het Schietveld 
Helchteren 

In algemene bewoordingen kunnen we stellen dat het gaat om een meetnet in projectcontext 
met als doelstellingen de toestand van de staat van instandhouding in te kunnen schatten en 
veranderingen te kunnen signaleren en om optioneel controle uit te oefenen op het effect 
van (beheers)ingrepen. De functie van het meetnet is monitoring, waarbij minimaal een 
status quo ten opzichte van de vorige meting nagestreefd wordt of de effectiviteit van een 
instandhoudingsmaatregel getoetst wordt (m.a.w. leidt de maatregel tot het bereiken van 
het gewenste, op voorhand bepaalde, streefdoel). 
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3. Meetnetontwerp 

3.1. Strategie 

Bij deze eerste aanzet voor een voorstel tot meetnetontwerp gaan we uit van de vragen naar 
de staat van instandhouding van de habitattypes. De vragen met betrekking tot beheer zijn 
momenteel nog onvoldoende gedetailleerd om hierover zinvol een voorstel voor monitoring 
te doen. We geven verderop wel een aanzet voor discussie door aan te geven waar de hiaten 
zitten (0). 

We maken een onderscheid tussen de vragen over de toestand en de vragen over de trend. 
De vragen over het inschatten van de toestand zullen we gebruiken om een eerste 
steekproefgrootteberekening te doen. De resulterende steekproefgroottes en 
steekproefresultaten zullen vervolgens gebruikt worden om een inschatting te maken over de 
afwijking ten opzichte van het vorige tijdstip dat kan onderscheiden worden (= sensitiviteit 
van de trendtest). 

Deze aanpak garandeert dat betrouwbare uitspraken kunnen gedaan worden over de 
toestand van de staat van instandhouding na elke volledige survey. Uitspraken over trend, 
en berekeningen van het onderscheidend vermogen hiervan, zijn moeilijker a priori te 
onderbouwen. Onder andere de teststatistiek verandert naarmate er meer tijdstippen 
opgenomen zijn. Indien de trend een monotoon stijgende of dalende functie is kan men 
veronderstellen dat, met meer tijdsopnamen, het onderscheidend vermogen stijgt. Daardoor 
kan het zijn dat, alhoewel de eerste metingen eerder een laag onderscheidend vermogen 
hebben, naarmate de tijd vordert het onderscheidend vermogen stijgt (of voor eenzelfde 
onderscheidend vermogen zal een kleinere afwijking van de toestand op vorige meetpunten 
aangetoond kunnen worden). Indien de trend echter een fluctuerend patroon zou vertonen 
doorheen de tijd, dan geldt deze uitspraak niet. Welke trend zal optreden is echter niet op 
voorhand gekend. Dit is dus weer een hinderpaal voor steekproefgrootteberekening op basis 
van trends.  

3.2. Berekening van de steekproefgrootte 

3.2.1. Beoordeling lokale staat van instandhouding 

3.2.1.1. Per habitattype 

Hier presenteren we de principes van de berekening van de benodigde steekproefgrootte ter 
evaluatie van de toestand van een habitattype binnen een speciale beschermingszone zonder 
in te gaan op de wiskundige details. Om een steekproefgrootteberekening te kunnen doen 
hebben we informatie nodig over: de teststatistiek, de minimaal te detecteren effectgrootte, 
het betrachte significantieniveau en onderscheidend vermogen. De laatste twee stellen we 
hier gelijk aan respectievelijk 5% en 80%. 

Voor elk steekproefpunt hebben we een binaire uitspraak of de staat van instandhouding 
gunstig dan wel ongunstig is. De vraag is dan hoeveel van die steekproefpunten in een 
ongunstige toestand mogen zijn opdat we toch vinden dat de totale populatie zich in een 
gunstige toestand bevindt. De Europese habitatrichtlijn geeft hiervoor op het niveau van een 
individueel Natura 2000-gebied geen richtlijn, maar op het niveau van de biogeografische 
regio’s is deze waarde vastgelegd op 25%. We kunnen deze waarde zonder problemen 
overnemen voor individuele Natura 2000-gebieden. 

Indien we uitgaan van een oneindig grote populatie dan geeft Figuur 2 weer wat de relatie is 
tussen het aantal steekproefpunten en het detecteerbare aandeel van de populatie dat zich 
in een gunstige of ongunstige situatie bevindt (Onkelinx et al. 2007). De gebruikte test is 
een tweezijdige proportietest. 
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Figuur 2: Grootte van de detecteerbare afwijking van 25% in de populatie in functie van de 
steekproefgrootte, bij een onderscheidend vermogen van 80% en een significantieniveau van 
5%. Het rode gebied geeft de steekproefgroottes waarbij we kunnen besluiten dat de 
populatie meer dan 25% “slechte” elementen bevat (zeer ongunstige kwaliteit), het groene 
gebied toont de steekproefgroottes die aantonen dat de populatie minder dan 25% “slechte” 
elementen bevat (matig ongunstige tot gunstige kwaliteit). Voor de steekproefgroottes in de 
grijze zone is er onvoldoende (<80%) garantie om tot een uitspraak te komen. Bron: 
(Onkelinx et al. 2007). 

Op basis van deze figuur geeft een steekproefgrootte van ongeveer 170 elementen aan dat 
we met 95% zekerheid kunnen besluiten dat onze geobserveerde waarde significant afwijkt 
van de 25% indien ze kleiner is dan 16% of groter dan 35%. Een halvering van deze 
nauwkeurigheid (<20%, >30% significante afwijking) vereist een verviervoudiging van de 
steekproefgrootte.  

Indien we deze range (16% - 35%) aanvaardbaar vinden, dan hebben we onze vereiste 
steekproefgrootte gevonden. De oppervlakte van de habitattypes is echter vaak klein en er 
kan dan ook niet van de veronderstelling van oneindige populaties uitgegaan worden. Door 
middel van simulaties kunnen we de situatie echter ook voor eindige populaties berekenen. 
De resultaten zijn voorgesteld in Tabel 1. Hierbij moeten we een inschatting maken van het 
aantal populatie-elementen per oppervlakte-eenheid. Dit doen we door een raster over het 
gebied te leggen en het aantal punten te tellen dat binnen een bepaald habitattype valt. De 
maaswijdte van het raster is een keuze die ingegeven moet zijn door de 
homogeniteit/heterogeniteit van de staat van instandhouding van het vegetatietype (de 
sterkte van de ruimtelijke autocorrelatie). Dit is echter een factor die op voorhand niet 
gekend is. We hebben de berekening gedaan voor twee situaties: een raster van 50m x 50m 
en een raster van 100m x 100m. 
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    50m x 50m 100m x 100m 

  Opp Populatie Steekproef Populatie Steekproef 

Bijlage I Habitattypes 1246 4984 168 1246 165 

2310 880 3520 168 880 157 

4010 248 992 161 248 103 

9190 57 228 99 57 43 

3160 17 68 48 17 16 

2330 13 52 40 13 13 

6230 10 40 33 10 10 

91E0 8 32 28 8 8 

7140 6 24 22 6 6 

7150 3 12 12 3 3 

9120 2 8 8 2 2 

3130 1 4 4 1 1 

4030 1 4 4 1 1 

Geen bijlage I habitat 934 3736 168 934 159 

Struwelen 280 1120 163 280 109 

Akkerland 153 612 145 153 81 

Andere gekarteerde elementen 127 508 137 127 72 

Naaldhoutaanplanten 100 400 126 100 62 

Mesofiele eikenbossen 82 328 117 82 55 

Graslanden (niet habitatwaardig) 75 300 112 75 52 

Open water 57 228 99 57 43 

Andere loofhoutaanplanten 38 152 80 38 32 

Niet habitatwaardige heide 23 92 59 23 21 

Totaal Bijlage I habitattypes 1246 4984 627 1246 363 

Totaal geen Bijlage I habitattypes 934 3736 1038 934 527 

Totaal 2180 8720 1665 2180 890 
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Tabel 1: Steekproefgroottes benodigd voor het behalen van een 25% +/- 10% afwijking van 
het percentage van steekproefpunten dat zich in een ongunstige/gunstige staat van 
instandhouding bevindt bij een significantieniveau van 5% en een onderscheidend vermogen 
van 80%.  

De steekproefgrootte is dus sterk afhankelijk van de maaswijdte van het raster. De 
maaswijdte van het raster bepaalt wat je beschouwt als totale populatiegrootte. Wat je wil 
bereiken is een evenwicht tussen enerzijds een zo goed mogelijke benadering van een 
oneindige populatie (kleinere maaswijdte) en anderzijds onafhankelijkheid van de 
responsvariabele tussen de steekproeflocaties onderling (grotere maaswijdte). We kunnen in 
elk geval een ondergrens voor de maaswijdte definiëren. Deze wordt bepaald door de 
oppervlakte waarover de lokale staat van instandhouding wordt beoordeeld en de eis dat 
twee zo’n zones niet mogen overlappen. Bijvoorbeeld, indien je observaties doet in een 
gebied van 10m rond het punt moet het raster minimaal 20x20m zijn. Ruimtelijke 
autocorrelatie is een inherent kenmerk van de meeste ecologische patronen waardoor twee 
punten op slechts 20m van elkaar (en in hetzelfde habitattype) zeer waarschijnlijk niet als 
onafhankelijk mogen beschouwd worden. Hoe grofmazig we het raster dan wel moeten 
nemen is moeilijk in te schatten, maar een 100m x 100m raster lijkt een realistische 
inschatting. 

Uitgaande van een 100m x 100m raster zal men ook in staat zijn om – althans voor de 
habitattypes met voldoende (>150 populatie-elementen) populatie – de ruimtelijke 
autocorrelatie tussen de steekproefpunten te bestuderen. Indien deze autocorrelatie sterk 
positief blijkt te zijn, zullen voor een volgende opnameronde minder steekproefpunten nodig 
zijn voor het inschatten van de toestand gegeven dezelfde initieel vooropgestelde 
randvoorwaarden. 

3.2.1.2. Opschaling naar volledige gebied 

Tabel 1 geeft de steekproefgroottes per habitattype nodig om een significante afwijking van 
de staat van instandhouding van 25% ± 10% per habitattype te kunnen detecteren. 
Wanneer we een globale beoordeling wensen van de staat van instandhouding op basis van 
deze steekproeven per habitattype, dan moeten de resultaten per habitattype gewogen 
worden alvorens ze te combineren. Deze weging gebeurt op basis van de relatieve 
populatiegroottes per habitattype, wat evenredig is met de relatieve oppervlakte van elk 
habitattype (ten opzichte van de totale oppervlakte van de SBZ). Voor de steekproef 
gebaseerd op het 50 x 50 raster levert dit een ‘globale steekproefgrootte’ op van 147, wat 
betekent dat we een significante afwijking van de globale staat van instandhouding van 25% 
± 11% kunnen detecteren. Op basis van het 100 x 100 raster levert dit een ‘globale 
steekproefgrootte’ op van 108, waarmee we een significante afwijking van de globale staat 
van instandhouding van 25% ± 13% kunnen detecteren. In beide gevallen behouden we een 
significantieniveau van 5% en een onderscheidend vermogen van 80%. Ook hebben we hier 
de veronderstelling gemaakt dat de (globale) populatie oneindig groot is, wat aanvaardbaar 
is, vermits deze nu meer dan 8000, resp. 2000 punten bevat voor het 50 x 50 raster, resp. 
100 x 100 raster. 

3.2.2. Trend in lokale staat van instandhouding 

Vanaf de tweede inventarisatieronde kunnen we nagaan of er een verbetering of 
verslechtering is van de lokale staat van instandhouding. Een belangrijke keuze die we 
daarvoor moeten maken is of we de steekproefpunten uit de eerste ronde permanent gaan 
markeren of niet. We hebben echter te maken met binaire data en dan is de winst (in termen 
van onderscheidend vermogen) voor gepaarde data ten opzichte van ongepaarde data klein. 
Daarnaast is er het praktisch probleem van de herlokalisatie van de steekproefpunten. 
Daarom is het sterk aan te bevelen om in een volgende inventarisatieronde opnieuw de 
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benodigde steekproefgroottes voor de berekening van de toestand van een habitattype te 
randomiseren.  

Indien we uitgaan van de berekende steekproefgroottes die we hebben bekomen bij de 
opschaling naar het volledige gebied of bij een oneindige populatie, dan kunnen we een 
sensitiviteitsanalyse uitvoeren. Bij deze analyse zijn het significantieniveau (5%), het 
onderscheidend vermogen (80%), de teststatistiek (test voor ongelijkheid van proporties uit 
twee onafhankelijke groepen: Fisher’s exact test) en de steekproefgrootte (n = 147 voor 
50m x 50m raster, n = 108 voor 100m x 100m raster en n = 171 voor een oneindige 
populatie) gekend. Voor een range aan waarden van de initieel geobserveerde proportie van 
steekproefpunten in een ongunstige toestand, kunnen we dan de proportiewaarden 
berekenen die een significante daling of stijging van het aantal ongunstige steekproefpunten 
vertegenwoordigen. Net zoals voorheen zal er een ‘grijze zone’ zijn waarover we geen 
uitspraak kunnen doen. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 3. 

3.2.3. Bemonsteringsmethodiek 

Hier gaat het over de methode van bemonstering die best worden toegepast in een 
steekproefpunt. 

Twee stappen zijn van belang: 

Stap 1: bepaling van het habitattype in het steekproefpunt. Dit gebeurt door middel van 
habitatsleutels (De Saeger et al. 2008). 

Stap 2: bepalen van de lokale staat van instandhouding van de habitattypes uit Bijlage I van 
de habitatrichtlijn wordt ingeschat in elk punt op basis van de beoordelingstabellen uit 
(T’Jollyn et al. 2009). Het resultaat is een score voor elk van drie criteria (Habitatstructuur, 
Vegetatie, Verstoring) op basis van één of meerdere indicatoren voor elk criterium. De score 
is onderverdeeld in drie klassen goed, voldoende en slecht. De 25% drempelwaarde kan 
toegepast worden op deze scores (controle voor een criterium of 25% +/- 10% van de 
steekproefpunten in een slechte staat zijn) of op een geaggregeerde score voor de lokale 
staat van instandhouding over de criteria. Om de scores voor de drie criteria samen te 
nemen tot één beoordeling is er echter nog geen consensus.  

3.2.4. Herziening steekproeftrekking bij nieuwe opnameronde 

We kunnen twee gevallen onderscheiden waarbij die een invloed hebben op de initiële 
steekproeftrekking: 

een steekproefpunt van het ene habitattype verandert naar een ander habitattype 

indien geen habitat evolueert naar een habitattype van Bijlage I van de habitatrichtlijn (en 
omgekeerd) 

Vermits we werken met niet gepaarde gegevens (geen permanente proefvlakken), is een 
nieuwe steekproeftrekking bij iedere opnameronde sowieso aan de orde. Voor zover de 
bovenstaande twee gevallen geen al te grote verschuivingen veroorzaken, verwachten we 
niet dat dit grote consequenties heeft op de te trekken steekproefgroottes. Indien dit wel het 
geval is kan een herberekening van de steekproefgroottes per stratum aan de orde zijn. 
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Figuur 3: Grootte van de detecteerbare afwijking op de proportie geobserveerd tijdens de 
tweede opnameronde in functie van de initieel geobserveerde proportie van 
steekproefpunten in ongunstige toestand bij een onderscheidend vermogen van 80% en een 
significantieniveau van 5%. De drie figuren gaan uit van een tweezijdige, ongepaarde test 
voor verschil in proportie bij n = 108, n = 147 en n = 171. Het rode gebied geeft de 
proportiewaarden waarbij we zouden besluiten dat de populatie significant verslechterd is 
(gegeven een initieel geobserveerde proportie). Het groene gebied toont de 
proportiewaarden waarbij we een significante verbetering kunnen aantonen. Voor de grijze 
zone is er onvoldoende (<80%) garantie om tot een uitspraak te komen. 
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3.3. Opmerkingen overige vragen 

Opmerkingen in verband met bepalen kroonbedekking: 

Het gebruik van Plotless sampling technieken (zie (Sutherland 1996)) is geschikt in situaties 
waar de vegetatie schaars is en op een snelle manier een inschatting moet gemaakt worden 
van de densiteit. In het geval van de specifieke vragen waar de bedekking van bomen moet 
ingeschat worden kan plotless sampling toegepast worden. We plaatsen dan een random 
aantal punten in de zone waar gestreefd wordt naar een bepaalde bedekking van de bomen 
en meten vanuit elk van deze punten de afstand tot de dichtstbijzijnde boom (bv 
onderverdeeld in een aantal klassen waar een duidelijk verschil in bedekking verwacht wordt 
op basis van een combinatie van soort en diameter). Via een formule kan hieruit de densiteit 
aan bomen per klasse ingeschat worden. Uit de densiteit berekenen we dan de bedekking 
door de densiteit van een klasse te vermenigvuldigen met de gemiddelde kroonbedekking in 
die klasse. Merk op dat plotless sampling methodes niet gebruikt kunnen worden voor het 
bepalen van de lokale staat van instandhouding.  

Opmerkingen in verband met bepalen van effect van fout op de beoordeling van de lokale 
staat van instandhouding: 

het is aan te raden dat dezelfde persoon alle opnames uitvoert 

de beoordelingstabellen maken gebruik van grenswaarden per indicator om de toestand van 
een indicator in te schatten in drie klassen. Grensgevallen zijn problematisch. Verschillende 
indicatoren worden samengenomen tot één beoordeling van een criterium. Grote kans op 
foutenpropagatie indien een indicator verkeerd werd ingeschat. Zelfde probleem bij 
samenvoegen criteria tot één beoordeling per steekproefpunt. 

Inschatten van de fout op misclassificatie is momenteel onmogelijk. Hiervoor zijn cross-
validatie studies noodzakelijk waarbij vele verschillende personen beoordelingen maken in 
set van dezelfde steekproefpunten (met voldoende herhalingen per habitattype) aan de hand 
van de tabellen. 

 

4. Besluit 

De toegepaste strategie bestond erin om eerst een inschatting te maken over de benodigde 
steekproefgrootte voor de toestand van elk habitattype, daarna een opschaling naar het 
volledige gebied en tot slot een sensitiviteitsanalyse voor het detecteren van een 
verandering tussen twee opnamerondes. 

Indien elk habitattype (zowel bijlage I als ander habitat) apart opgevolgd zou worden is er 
een groot aantal steekproefpunten vereist (1665 en 890 voor respectievelijk een 50m x 50m 
en een 100m x 100m raster). Afhankelijk van het aantal VTE dat hiervoor inzetbaar is, zal 
men prioriteit moeten geven aan het opvolgen van een selectie van habitattypes. Een 
mogelijke optie is om habitattypes met een kleine oppervlakte samen te nemen. De 
efficiëntie stijgt immers naarmate de populatie groter wordt. Voor populaties met minder 
dan 17 populatie-elementen (17ha in het geval van een 100m x 100m raster) moet immers 
de volledige populatie bemonsterd worden. Voor populaties vanaf 166 populatie-elementen 
moet nog slechts de helft of minder bemonsterd worden. Een tweede optie is om niet-bijlage 
I habitattypes in hun geheel op te volgen in plaats van elk habitattype apart (159 
steekproefpunten ten opzichte van 527 steekproefpunten voor een 100m x 100m raster). 

De bereikte sensitiviteit om een verandering in proportie van steekproefpunten in ongunstig 
toestand hing af van het aantal steekproefpunten en het initieel geobserveerde aantal 
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steekproefpunten in ongunstige toestand. We gingen hierbij uit van een significantieniveau 
van 5%, een onderscheidend vermogen van 80% en een tweezijdige, ongepaarde test voor 
een verschil in proportie met evenveel steekproefpunten in beide opnamerondes. Zoals te 
verwachten werd de breedte van de zone, waar met onvoldoende garantie (<80%) een 
significant verschil kon aangetoond worden, smaller indien meer steekproefpunten 
bemonsterd werden. Gegeven een aantal steekproefpunten was de zone bovendien smaller 
voor initieel extreme proporties (hoog aandeel ongunstig of gunstig). Deze berekeningen 
werden uitgevoerd op basis van formules voor oneindige populaties. 
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Bijlage 7: Ecohydrologische beschrijving van het 
militair domein Schietveld Helchteren, met 
aanbevelingen voor realisatie en opvolging van 
hydrologisch herstel.  

 

Piet De Becker – INBO 

In de haalbaarheidsstudie inzake natuurbehoud en -ontwikkeling in de brongebieden van de 
westflank van het Kempens Plateau (van de Aa N.G.F.M.; de Louw P.G.B.& Van Wirdum G. 
2001) werd geopperd dat de vennen van het schietveld wel eens stuwwatervennen zouden 
kunnen zijn. Die veronderstelling was gebaseerd op een paar boorbeschrijvingen naar 
aanleiding van het plaatsen van piëzometers(-nesten), waarbij sporadisch wat kleilaagjes 
werden aangeboord. Daarbij werd met name ter hoogte van het roodven wat kleiig materiaal 
aangetroffen. Aangezien het voor het beheer van het gebied erg belangrijk is om te weten of de 
vennen al dan niet stuwwatersystemen zijn, werden in de zomer van 2009 nog een 25-tal 
anderhalve meter diepe bijkomende (guts-)boringen uitgevoerd in de diepste delen van de 
vennen verspreid over het ganse schietveld. Deze boringen werden gelokaliseerd door middel 
van een hand-gps (nauwkeurigheid ca. 5 à 10 meter). Op het ogenblik van de boringen stonden 
de meeste vennen droog of was het waterpeil aanzienlijk gezakt zodat de dikte van de 
resterende waterkolom gering was. Daarbij kwamen de volgende vennen aan bod: het osseven, 
het sonnisven, het steenven, het biezenven, de beide kranenvennen, het katteven, het roodven 
en het brandven. 

Met uitzondering van het sonnisven en de zuidrand van het roodven, werd binnen het bereik 
van de boringen geen kleiig materiaal aangetroffen. Nagenoeg alle boringen bestonden uit 
een laagje van 5-15 cm organisch materiaal dat soms vrij compact kon zijn met daaronder 
zand tot grof zand tot een diepte van 1 à 1.5 meter.  

De boorlocaties worden weergegeven op onderstaande figuur en tabel 
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Situering van de boorlocaties in de diverse vennen van het schietveld 

 

Tabel met exact boorlocaties (in lambertscoördinaten) 

Ven puntnummer 
Lambert
X 

Lambert
Y 

Osseven 17 224312 194709 

Osseven 19 224308 194718 

Osseven 21 224324 194743 

Sonnisven 23 225927 194420 

Sonnisven 24 225908 194450 

Sonnisven 26 225886 194481 

Steenven 29 226211 194458 

Steenven 30 226260 194465 

Biezenven 31 226972 194231 

Biezenven 33 226995 194290 

Biezenven 34 227114 194410 
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Kranenven I 36 226984 194126 

Kranenven I 37 226974 194095 

Kranenven I 39 227066 194060 

Kranenven II 40 226841 193920 

Kranenven II 41 226821 193929 

Kranenven II 43 226838 193846 

Katteven 44 227349 193164 

Katteven 45 227384 193116 

Roodven 47 228256 194380 

Roodven 48 228327 194434 

Roodven 49 228351 194518 

Brandven 50 227997 194868 

Brandven 51 227915 194919 

Brandven 52 227791 194973 

 

Uit de geologische kaart van België valt af te leiden dat het schietveld zich aan de uiterste 
oostgrens bevindt van de (onder de quartaire dekzanden) dagzomende formatie van Diest. 
Karakteristiek voor de formatie van Diest zijn de discontinue klei- (vnl. glauconiet) 
afzettingen van grotere tot zeer kleine omvang. Ter hoogte van het Schietveld, net zoals 
voor het Kamp van Beverlo overigens, blijken die afzettingen eerder beperkt voor te komen. 
Indien ze dicht tegen de oppervlakte zouden zitten zouden vennen kunnen uitstuiven tot op 
deze kleilagen. Uit de boringen blijkt dus dat dit niet het geval is. Stuwwatersystemen zullen 
misschien fragmentair aanwezig zijn in het gebied, het was immers onmogelijk om het 
gebied in het prijs- en tijdsbestek van deze studie zeer exhaustief te gaan aanboren, zodat 
er redelijkerwijs kan aangenomen worden dat de hydrologie van het gebied voor het 
overgrote deel freatisch is. 

Het voorgaande impliceert meteen dat wijzigingen in het grondwaterpeil op één plaats in het 
gebied (bijvoorbeeld door het aanleggen of uitdiepen van afwateringsgrachten), de volledige 
freatische watertafel naar beneden halen, en dus consequenties hebben voor de watertafel in 
het hele gebied. Aangezien nagenoeg alle vennen in het Schietveld grondwatergevoed zijn, 
zullen ook deze droog komen te vallen.  

Deze stelling wordt bevestigd door indicaties op het terrein : het overgrote deel van de 
grondwaterafhankelijke vegetaties (venoevervegetaties, venige en natte heide) verkeert in 
gedegradeerde toestand (vergrassing door verdroging), en een aantal vennen vallen nu veel 
frequenter droog dan vroeger het geval was. 

Ook de beperkte grondwaterpeilmetingen in het gebied indiceren een significante daling van 
het globale gemiddelde grondwaterpeil tussen 2003 en 2008 (cfr figuren 2.9 tot 2.13 in 
paragraaf 2.2.1.2.1 van dit beheerplan, pagina 41-43). 

Op de vijf locaties wordt een daling van het gemiddelde grondwaterpeil van 10 centimeter in 
de Monniksweijer (zie fig 2.12), 20 cm in Groot Gazemeer (zie fig 2.11), 25 à 30 cm aan de 
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noordrand ter hoogte van het Biezeven (zie fig 2.13) en 30 tot 40 cm in het dalhoofd van de 
Mangelbeek (zie fig 2.9 en 2.10) vastgesteld. 

Deze dalende trend binnen het gebied is duidelijk afwijkend van de globale trend in de 
omgeving van het Schietveld, waar deze dalende trend over de periode 2003-2008 niet 
optreedt.  

Zo is in figuur 2.14 al de vergelijking gemaakt met de meetreeks in het Kamp van Beverlo, 
waar een stijgende trend voor dezelfde periode werd vastgesteld. Ook de metingen in de 
peilput uit het primaire meetnet (bron: DOV) ter hoogte van het gemeentelijke 
recreatiedomein Molenheide vertoont voor dezelfde periode een duidelijk stijgende trend. 

 

Tijdreeks van het quartaire (zwart) en tertiaire (blauw) grondwater ter hoogte van het 
recreatiedomein Molenheide te Houthalen Helchteren. (Bron: DOV put 7-0210) 

De vastgestelde peildalingen binnen het schietveld zijn dus duidelijk afwijkend van de 
globale grondwaterschommelingen in de ruime omgeving, en zijn dus niet toe te schrijven 
aan natuurlijke schommelingen ten gevolge van wisselende neerslaghoeveelheden. 

Er mag met andere woorden aangenomen worden dat de peildalingen grotendeels, zo niet 
volledig toe te schrijven zijn aan ingrepen die zich voorgedaan hebben binnen het militaire 
domein en zijn directe omgeving.  

De laatste decennia werden op diverse plaatsen (zowel binnen als in de directe omgeving 
van het Schietveld) nieuwe grachten aangelegd, grachten verdiept en verlengd. Daardoor 
wordt momenteel niet alleen de regenwaterpieken afgevoerd, maar wordt ook het freatisch 
peil permanent verlaagd. Deze verdroging wordt na enkele jaren (na-ijlingseffect) ook 
merkbaar in de vegetatie. 
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Locatie van enkele van de voornaamste drainagegrachten op het schietveld van Houthalen 
Helchteren.  

Dit proces is reversibel, dat werd aangetoond in het Kamp van Beverlo (zie pg 44). Het 
volstaat om grachten systematisch te verondiepen of te dempen over een groot deel of bij 
voorkeur over de volledige lengte. De grachten hier op het schietveld vertrekken veelal van 
de topografische hoogten van het gebied en lopen in de richting van het dichtstbijzijnde 
beekdal (Laambeek, Mangelbeek, Aabeek, …)  

Om de hydrologie te herstellen zijn in eerste instantie ingrepen wenselijk ter hoogte van de 
diepste en langste grachten die centraal in het gebied vertrekken. Het zijn immers die 
grachten die ervoor zorgen dat het freatische peil in het gebied systematisch naar beneden 
gehaald worden en niet meer terug kan recupereren.  

Het afdammen van de grachten op geregelde afstand lijkt veel minder efficiënt dan het 
verhogen van het vloerpeil van de grachten gezien de soms vrij grote topografische 
niveauverschillen waarover de grachten lopen. Echter, het ontbreekt vandaag aan 
topografische gegevens van alle grachten. Om aan te kunnen geven welke grachten best 
eerst gedempt of verondiept worden moeten er een aantal topografische metingen worden 
uitgevoerd van de grachtbodems (ca. één meting per 25 meter en over de volledige lengte.  

Om op een verantwoorde manier te kunnen aangeven of het hydrologische herstel gefaseerd 
en/of gezoneerd kan gebeuren (bepaalde zones vernatten en andere niet) dient eerst een 
gedetailleerd grondwatermodel te worden opgemaakt waarin de drainagevniveau’s van de 
grachten moeten meegenomen worden. De opmaak van een dergelijk model viel buiten het 
bestek van deze studie. 

 


