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1  Verkenning 

1.1 Algemene gegevens 

1.1.1 Afbakening 

Naam:  Reservaat Zwarte Berg 

Er zijn twee toegangen via de Baarsstraat te Houthalen-Helchteren (Provincie Limburg). 

Het reservaat van 67,72 ha is gelegen op de grens tussen Oudsbergen en Houthalen-
Helchteren en bevindt zich ten westen van de N76.  

 
Afbeelding 1.1: Afbakening van het reservaat Zwarte Berg 

1.1.2 Gegevens eigenaar en beheerder 

Eigenaar en beheerder:  Limburgs Landschap vzw 
Domherenhuis, secretariaat 
Dekenstraat 39 te 3550 Zolder 
T. 011 3 02 50 
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1.1.3 Gegevens percelen in eigendom en beheer 

Totale oppervlakte van het reservaat: 67,7230 ha (GIS-oppervlakte). 

1.1.4 Kadastraal overzicht 

In onderstaande tabel zijn de kadastrale percelen binnen het plangebied met hun offici-
ele oppervlakte weergegeven. De percelen liggen op het grondgebied van de gemeenten 
Oudsbergen (7de Afdeling, sectie B) en Houthalen-Helchteren (3de Afdeling, sectie G). De 
totale kadastrale oppervlakte bedraagt 67,8947 ha. Zie bijlage 1, kaart 1.1. 

Er zijn geen persoonlijke of zakelijke rechten op deze percelen en ze zijn niet gelegen in 
een speciale beschermingszone.  

Tabel 1.1: Kadastrale percelen van het reservaat Zwarte Berg 

Aankoopdatum Gemeente Afdeling Sectie Nummer Oppervlakte 

22-12-2016 Oudsbergen 7 B 904Y34 20ha 47a 64ca 

In aankoop Oudsbergen 7 B 904h39 7ha 77a 26ca 

06-03-2017 Oudsbergen 7 B 904a46 1ha 39a 40ca 

22-12-2016 Oudsbergen 7 B 904b46 17ha 91a 92ca 

06-03-2017 Oudsbergen 7 B 904z34 4ha 62a 54ca 

06-03-2017 Houthalen-Helchteren 3 G 100y4 00ha 40a 22ca 

22-12-2016 Houthalen-Helchteren 3 G 100b6 15ha 30a 49ca 

Totaal 67ha 87a 47ca 

1.1.5 Planologische en juridische statuten op Vlaams niveau 

Gewestplan 

Alle percelen zijn gelegen in de bestemming parkgebied. Enkel op de westrand van het 
reservaat ligt een smalle strook in de bestemming agrarisch gebied. Zie bijlage 1, kaart 
1.2. 

VEN 

Niet van toepassing. 

Onroerend erfgoed 

Niet van toepassing. 

Statuut van de wegen 

Er lopen geen openbare wegen of buurtwegen door het reservaat.   

Statuut van de waterlopen 

Er lopen geen waterlopen door of langs het reservaat.  

Overstromingsgebied 

Er zijn geen overstromingsgevoelige delen gelegen binnen het reservaat. 

1.1.6 Planologische en juridische statuten op Europees niveau 

Het reservaat Zwarte Berg ligt niet binnen een Speciale Beschermingszone. Op ca. 300 m 
ten noordwesten van het reservaat bevindt zich een Vogelrichtlijngebied en ca. 380 m 
ten zuiden ligt een Habitatrichtlijngebied.  
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1.2 Bespreking van de drie functies 

In dit deel wordt de ecologische, economische en sociale functie van het reservaat Zwarte Berg 
besproken.  

 Ecologische functie  

Huidige toestand - Gelegen in een nationale beschermingszone (parkgebied). 

- Ligt aan de zuidrand van het uitgestrekt natuurgebied van het 
militair domein Schietterrein van Helchteren en sluit direct aan 
bij het natuur- en bosgebied van het Kasteel Luciebos in het 
westen en Moorsberg in het oosten. 

- De mijnterril zorgt voor een variatie aan bijzondere biotopen en 
microklimaat (warme zuidhellingen).  

- Er zijn nog heel wat pionierssituaties aanwezig die aantrekkelijk 
zijn voor soorten zoals de rugstreeppad.  

- Belangrijk leefgebied voor verschillende rode lijstsoorten zoals 
boomleeuwerik, nachtzwaluw, heivlinder, kommavlinder, zadel-
sprinkhaan, rugstreeppad, …  

SWOT-analyse Sterktes:  

- Het volledige gebied heeft de bestemming parkgebied. 

- Het plangebied ligt gebufferd in een omvangrijk bos- en natuur-
gebied. 

- Aanwezigheid van populaties in/rond het plangebied van zeld-
zame soorten zoals rugstreeppad, zadelsprinkhaan, gladde 
slang, …  

- Het beheer is enkel gericht op natuurontwikkeling. 

Zwaktes: 

- Het reservaat ligt niet in een Europees beschermd gebied.  

- Het reservaat wordt nog maar recent (2016) als natuurreser-
vaat beheerd. Vroeger werden er o.a. grote hoeveelheden mest 
gedumpt in het gebied.   

- De boszones op de randen bestaan voor een groot deel uit exo-
ten als robinia, Amerikaanse eik, …  

Opportuniteiten: 

- Door gericht beheer verder leefgebied ontwikkelen voor zeld-
zame en specifieke soorten. Hierbij is er extra aandacht voor pi-
oniervegetaties en -soorten van droge, schrale omstandighe-
den. Zo is gladde slang één van de doelsoorten. 

- Door bosaanplant het leefgebied voor bossoorten en soorten 
van halfopen leefgebieden vergroten. 

Bedreigingen: 

- Langs de oostgrens loopt de drukke N76, die een barrière vormt 
naar de oostelijke natuurgebieden. 
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- Door de verdere ontwikkeling van de industriezone in de zuid-
rand neemt het buffergebied af. 

- Toenemende druk op zeldzame fauna door een groeiende po-
pulatie everzwijnen. 

Potentie van het ter-
rein 

- Behoud van de pioniersmilieus voor soorten zoals rugstreep-
pad, heivlinder, blauwvleugelsprinkhaan, boomleeuwerik, …. 
Verhogen van structuurrijkdom in de open zones voor soorten 
als gladde slang, grauwe klauwier, … 

- Bebossen van ca. 12 ha akkers aan de westzijde van het reser-
vaat. 

Visie eigenaar/ beheer-
der 

- Minstens 90% van het plangebied als natuurstreefbeeld realise-
ren. 

- Bebossen van de aanwezige akkers.  

- Leefgebied voor zeldzamere soorten (broed)vogels, reptielen en 
invertebraten behouden en ontwikkelen.  

- Bestrijding van invasieve exoten en beheersen van exoten met 
negatieve impact.  

- Faunabeheer van de everzwijnenpopulatie en jacht op een be-
perkt aantal andere soorten o.b.v. een jachtovereenkomst voor 
zover er geen negatieve invloed is op de uitbouw van het reser-
vaat. 

 

 Sociale functie 

Huidige toestand - Het reservaat is niet toegankelijk. 

SWOT-analyse Sterktes:  

- De mijnterril vormt een belangrijk herkenningspunt in het land-
schap (de top steekt ca. 80 m uit boven de omgeving, in totaal 
is de terril 180 m hoog). 

Zwaktes: 

- Beperkte draagkracht van het gebied.  

- Gelegen in een minder dicht bewoond gebied met reeds heel 
wat goed toegankelijke natuurgebieden in de regio.  

Opportuniteiten: 

- Geleide wandelingen/activiteiten georganiseerd door Limburgs 
Landschap, maar ook op aanvraag van derden. 

- Aandacht voor het mijnverleden. 

- Betrekken van omliggende bedrijven in het beheer van het ge-
bied. 

- Uitstippelen van een wandelcircuit.  

Bedreigingen: 

- Ongewenste recreatie zoals quads e.d..  

Visie van eigenaar/ be-
heerder 

- Openstelling gebeurt vooral via begeleide wandelingen en ex-
cursies. 

- Organisatie van publieksactiviteiten. 
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- Eventueel uitwerken van educatieve pakketten rond mijnverle-
den, natuur, abiotiek, … 

- Eventueel aanleg van een korte, vrij toegankelijke wandellus in 
het aan te planten bos. 

 

 Economische functie 

Huidige toestand - Verpachting jacht. 

Visie eigenaar/ beheer-
der 

- Boscompensatie op de akkers door derden. 

- Houtopbrengst bij gericht bosbeheer. 

- Verkoop van andere producten uit het beheer: akkergewassen 
(zolang er geen bebossing heeft plaatsgevonden), hooi en gra-
zers. 

- Inkomsten uit georganiseerde activiteiten (zie sociale functie). 
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1.3 Globaal kader 

1.3.1 Afbakening plan- en visiegebied 

Het plangebied bestaat uit een aaneengesloten blok van 67,7 ha die in eigendom is van 
Limburgs Landschap vzw, zie hiervoor bijlage 1, kaart 1.1.  

Het globaal kader (= visiegebied) voor het reservaat Zwarte Berg is ca. 90,6 ha groot. Het 
bestaat uit het huidig plangebied met uitbreiding van de zones parkgebied en een zone 
agrarisch gebied aan de westzijde van het reservaat.  

 
Afbeelding 1.2: Afbakening van het globaal kader voor het reservaat Zwarte Berg 

1.3.2 Invulling van de drie functies en de differentiatie over het terrein 

Voor het volledige visiegebied is op termijn de ecologische functie de hoofdfunctie. 
Naast het behoud van de specifieke schrale zones op en rond de terril, wordt er een 
aanzienlijk deel bebost en kan een deel spontaan ontwikkelen als halfopen landschap.   

De sociale functie voor het gebied zal worden uitgebreid. Het is niet de bedoeling om de 
kernzone continu open te stellen, maar het gebied zal toegankelijk zijn tijdens regelma-
tige geleide wandelingen, al of niet zelf georganiseerd door Limburgs Landschap. Daar-
naast wordt gedacht aan de aanleg van een vrij toegankelijke wandellus in de te bebos-
sen zone, de organisatie van publieksactiviteiten en de uitwerking van educatieve pak-
ketten. 

De economische functie wordt vooral ingevuld door de mogelijkheden op compense-
rende bebossing door derden. Tevens is er verkoop mogelijk van producten die vrijko-
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men bij het beheer: hout, hooi of andere landbouwproducten (zolang de bebossing niet 
is uitgevoerd) en dieren die het gebied begrazen. 

1.3.3 Gewenste natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten 

1.3.3.1 Huidige toestand 

Binnen het plangebied van het reservaat Zwarte Berg zijn volgende biotopen aanwezig:  

Tabel 1.2: Overzicht van de regionaal belangrijke biotopen in het reservaat Zwarte Berg 

Code 
Regionaal belang-

rijk biotoop 
Gebruiksnaam Voorkomen 

hu rbbhu mesofiel hooiland in fragmenten i.h. centraal deel v.h. reservaat 

1.3.3.2 Globaal kader 

Binnen de perimeter van het reservaat Zwarte Berg worden volgende natuurstreefbeel-
den en doelsoorten vooropgesteld: 

Europese habitats 

- Oude Eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand (9190): dit habitat is momenteel 
niet in goede conditie aanwezig binnen het visiegebied. Door bosaanplant met in-
heemse soorten kan op lange termijn dit bostype zich ontwikkelen op de zandgron-
den aan de westrand van het visiegebied. Elders zijn gerichte kappingen te voorzien 
om de bossen te sturen richting dit type. Deze boszones zijn dan aantrekkelijk voor 
dieren van voedselarme bos- en heidecomplexen (soortengroep 7). 

- Mesofiel hooiland (6510-hu): schrale hooilanden zijn momenteel beperkt aanwezig 
binnen het visiegebied. Door gericht beheer kan het graslandcomplex ten zuiden van 
en ten noorden van de terril ontwikkelen naar waardevol schraal hooiland. In en 
rond dergelijke graslanden kunnen dieren van schraal grasland (soortengroep 5) zich 
vestigen. 

Leefgebieden Europees beschermde soorten 

- Boomleeuwerik: de open zones ten noorden en ten zuiden van de terril zijn broed-
gebied voor de boomleeuwerik. 

- Grauwe klauwier: de zone ten noorden van de terril en de nog te bebossen zones 
zijn potentieel leefgebied voor grauwe klauwier. 

- Nachtzwaluw: in de bosranden en de halfopen zones is er geschikt leefgebied voor 
de nachtzwaluw.  

- Gladde slang: het is niet duidelijk of deze soort aanwezig is binnen het visiegebied 
van Zwarte Berg. Het gebied maakt onderdeel uit van de ecologische corridor naar 
het militair domein van Schietveld Helchteren (zie verder bij hoofdstuk Beheerdoel-
stellingen).   

- Rugstreeppad: behoud en versterken van de aanwezige populatie door behoud en 
aanleg open zones en depressies met tijdelijk grond- of regenwater.  

- Vleermuizen: er zijn geen gegevens bekend in verband met het voorkomen van 
vleermuizen in het visiegebied. Te verwachten soorten zijn de gewone dwergvleer-
muis en de ruige dwergvleermuis tijdens de trekperiode. In de boszones is de aan-
wezigheid van een algemenere soort zoals gewone dwergvleermuis en baardvleer-
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muis waarschijnlijk. Andere soorten zoals rosse vleermuis, laatvlieger en bechsteins 
vleermuis kunnen mogelijk aanwezig zijn of het gebied overvliegen. Het behoud van 
potentiële vleermuisbomen en de ontwikkeling van bossen met voldoende struc-
tuurkwaliteit zorgen voor een geschikt leefgebied voor de meeste vleermuissoorten.  

- Vlinders: de dagactieve nachtvlinder Spaanse vlag vindt in het visiegebied geschikt 
leefgebied en is er mogelijks aanwezig. De ontwikkeling van structuurrijke bosran-
den is gunstig voor deze soort.  

Leefgebieden overige beschermde soorten 

Bij de ontwikkeling en het beheer van de bossen en graslanden wordt rekening gehou-
den met volgende soorten: 

- Fluiter: voor deze rode lijstsoort is er door de bosaanplant uitbreiding van leefge-
bied.  

- Zadelsprinkhaan: van deze zeldzame sprinkhaan komt er een vrij grote populatie 
voor in het reservaat. 

- De habitattypische sprinkhanensoorten knopsprietje, blauwvleugelsprinhaan en 
wekkertje (adoptiesoort van de gemeente Houthalen-Helchteren) zullen profiteren 
van een gerichter beheer van de graslandvegetaties. 

Procesgestuurde natuur 

In de zones rond de terril kan een deel van de te ontwikkelen biotopen bestaan uit pro-
cesgestuurde natuur; t.t.z. door extensieve begrazing zijn natuurlijke processen mogelijk 
waardoor er onder meer een mozaïekstructuur kan ontstaan. De natuurstreefbeelden 
kunnen dan worden gerealiseerd in mozaïek waarbij de extensieve begrazing enkel 
wordt bijgestuurd door het verwijderen van exoten en een deel van de opslag.  

1.3.4 Gewenst ambitieniveau 

Gezien de ruimtelijke bestemmingen en de ecologische waarde van het plangebied is het 
de ambitie voor het plangebied een natuurbeheerplan op te stellen dat overeenstemt 
met het type 4 (= min. 90% van de oppervlakte is natuurstreefbeeld en de beheerders 
willen zich verbinden onder de vorm van een erfdienstbaarheid van algemeen nut). 

Er wordt gebruik gemaakt van de afwijking van 10% dat geen natuurstreefbeeld is. Dit 
zijn zones die bestaan uit wegen en opslagplaatsen voor materiaal. 

Percelen die in de toekomst binnen het visiegebied worden verworven, vallen normaliter 
ook onder het type 4.  

1.4 Werkplan inventarisatie 

Er werd in het plangebied i.k.v. dit beheerplan maar een beperkt aantal inventarisaties uitge-
voerd. Naast het verzamelen van bestaande gegevens worden er volgende inventarisaties uit-
gevoerd: 

 Het plangebied wordt ingedeeld in nieuwe beheereenheden (zie bijlage 1, kaart 2.1).  

 Voor de verschillende beheereenheden wordt een standaardfiche grasland of bos 
ingevuld. 
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 Verschillende werkgroepen van Likona hebben in 2017 gerichte inventarisaties uit-
gevoerd op de Zwarte Berg. Deze gegevens zijn nog in verwerking en zullen een 
breed zicht geven op de aanwezige fauna en flora in het gebied. In augustus-
september 2018 werd er een gedetailleerde inventarisatie van zadelsprinkhaan uit-
gevoerd (Willekens C.). 

1.5 Bekendmaking consultatie 

Het ontwerpnatuurbeheerplan voor het reservaat Zwarte Berg wordt voor consultatie ter inza-
ge gelegd bij de gemeenten Oudsbergen en Houthalen-Helchteren en bij het Agentschap voor 
Natuur en Bos in het VAC te Hasselt. De aankondiging van de consultatie (xx 2019) over het 
ontwerp van natuurbeheerplan zal binnen de 30 dagen bekend gemaakt worden via de website 
van Limburgs Landschap en verschijnen in een regionaal weekblad. 

Na de consultatieperiode wordt het ontwerpnatuurbeheerplan zo nodig aangepast en wordt er 
een verslag van de consultatie- en adviesronde aan toegevoegd. 

Het natuurbeheerplan wordt vervolgens voorgelegd aan de Vlaamse minister bevoegd voor het 
natuurbehoud. De minister kan het bijkomend voorleggen aan een adviesinstantie. De minister 
keurt het natuurbeheerplan goed of brengt het Agentschap bij gemotiveerde beslissing op de 
hoogte van de onderdelen die gewijzigd moeten worden.  
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2 Inventarisatie 

2.1 Beheereenheden 

2.1.1 Indeling 

Het reservaat is ingedeeld in 11 beheereenheden. De indeling van de beheereenheden is 
weergegeven in bijlage 1, kaart 2.1. 

Tabel 2.1: Overzicht van de beheereenheden in het reservaat Zwarte Berg 

Beheereenheid Biotoop Oppervlakte in ha 

TZ.01 akker 12,99 

TZ.02 bos 16,22 

TZ.03 grasland 2,74 

TZ.04 bos - mozaïek 2,90 

TZ.05 bos 0,41 

TZ.06 bos 0,80 

TZ.07 grasland 9,61 

TZ.08 bos 6,13 

TZ.09 bos - mozaïek 6,94 

TZ.10 grasland 4,76 

TZ.11 mozaïek 5,31 
 

Per beheereenheid is een standaardfiche ingevuld, zie hiervoor bijlage 2.  

2.2 Vegetatiekaart 

Zoals op de biologische waarderingskaart (bijlage 1, kaart 2.2) is weergegeven, bestaat het re-
servaat Zwarte Berg uit volgende vegetaties: 

- Eiken-berkenbos (ca. 22 ha): op de randen van het reservaat is een weinig ontwik-
keld en vrij jong eiken-berkenbos aanwezig. Het aandeel exoten is er hoog. 

- Schraal grasland: centraal, in het noorden en in de zuidrand van het reservaat zijn 
grotere percelen (ca. 17 ha) schraal tot zeer schraal grasland aanwezig. Dit zijn pio-
niersvegetaties op kalkrijke bodem en herbergen bijzonder waardevolle ruigtekrui-
dengemeenschappen. 

- Mozaïek: op en rond de terril en in het zuidelijk deel zijn zones (ca. 16 ha) met op-
slag van bomen en open zones met schraal grasland in een mozaïekstructuur aanwe-
zig.  

- Akker: op de westrand van het reservaat ligt een 13 ha grote akker die zal worden 
bebost. 
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De vegetaties binnen de verschillende beheereenheden zijn bondig als volgt te beschrijven (op 
basis van Willekens C., 2018): 

TZ.02: deze boszone (16,2 ha) aan de west- en noordrand bestaat uit jong bos met ruwe 
berk en ook zomereik. Er is beperkt inmenging met grove den. In de struiklaag komt 
Amerikaanse vogelkers voor naast beperkt wilg, hazelaar, wilde lijsterbes en sporke-
hout. De kruidlaag is nog erg grazig en ontbreekt ook over grotere delen.  

TZ.03: een grasland (2,7 ha) met nog een uitgesproken pioniersvegetatie. Er is beperkt 
wat opslag van grove den, ruwe berk, meidoorn en hondsroos. In de kruidlaag komen 
soorten als slangenkruid, witte honingklaver, wilde peen, driedistel, zwarte toorts, ruige 
leeuwentand, … talrijk voor.  

TZ.04: deze eenheid (2,9 ha) bestaat in de westelijke helft uit een vrij gesloten berken-
bos, het oostelijk deel is meer open en bestaat deels uit bremstruweel.  

TZ.05: deze kleine zone met bos aan de zuidrand bestaat uit robinia. In de struiklaag 
komt vooral Amerikaanse vogelkers voor, beperkt is er inmenging boswilg, meidoorn en 
wilde lijsterbes.  

TZ.06: deze kleine beheereenheid (0,8 ha) bestaat uit jong bos met ruwe berk en ook 
grove den. In de struiklaag komt beperkt Amerikaanse vogelkers voor en de kruidlaag is 
grazig.  

TZ.07: in dit grasland (9,6 ha) zijn gewoon struisgras en glanshaver erg dominant. Onder 
meer aan de westrand komt slangenkruid voor, naast ook driedistel, donderkruid, echt 
bitterkruid, wilde reseda, … Er is geen opslag van bomen of struiken aanwezig.  

TZ.08: deze boszone (6,1 ha) aan de oostrand is de oudste boszone (50+ jaar) in het re-
servaat. De boomlaag is gevarieerd met zomer- en wintereik, ruwe berk, grove den, es-
doorn, ratelpopulier, Amerikaanse eik en robinia. In de struiklaag is Amerikaanse vogel-
kers algemeen naast gewone vlier, wilde lijsterbes en sporkehout. De dikste bomen zijn 
zomereiken met omtrekken tot 220 cm.  

TZ.09: de terril Zwarte Berg zelf (6,9 ha). Het noordelijk deel bestaat uit meer gesloten 
bos met vooral ruwe berk en beperkt zomereik. In de struiklaag is er beperkt Ameri-
kaanse vogelkers aanwezig. Ongeveer 30% bestaat uit onbedekte bodem en mossen. 
Het zuidelijk deel van de terril is veel meer open en er is beperkt opslag van ruwe berk 
en grove den aanwezig. Aan de voet van de terril is het wat vochtiger en komen wilgen 
voor.  

TZ.10: in dit grasland (4,8 ha) zijn gewoon struisgras en glanshaver dominant aanwezig. 
Verder zijn ook schapengras en veldbeemdgras aanwezig. Er is beperkt opslag van mei-
doorn en enkele berken. Het aandeel onbedekte bodem bedraagt ca. 20% en er is in 
grotere delen een moslaag aanwezig.  

TZ.11: een beheereenheid (5,3 ha) met een mozaïekstructuur. De bedekking van de 
boomlaag is ca. 20% met opslag van zomereik, ruwe berk en Amerikaanse vogelkers. In 
de struiklaag is er brem, meidoorn en hondsroos aanwezig. Ca. 40% bestaat uit kale zo-
nes en mossen.  
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2.3 Flora 

2.3.1 Vermeldenswaardige soorten 

Op 1 augustus 2018 is een streeplijst van planten opgemaakt in het reservaat (Werk-
groep De Slobkousjes), zie bijlage 3. Naast een vrij uitgebreide lijst van algemenere soor-
ten van schrale graslanden en pioniervegetaties (fijn schapengras, slangenkruid, wilde 
reseda, …) komt ook de rode lijstsoort (categorie ‘kwetsbaar’) driedistel vrij talrijk voor 
in de schrale zones. 

2.3.2 Invasieve soorten en exoten 

In het reservaat komen in de open zones de invasieve exoten Canadese guldenroede en 
Japanse duizendknoop voor. In de boszones komt Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse 
eik en robinia talrijk voor.  

2.4 Fauna 

Het reservaat Zwarte Berg is nog maar beperkt geïnventariseerd op fauna, maar er wer-
den al enkele zeldzame soorten aangetroffen. Minder algemene broedvogels als boom-
leeuwerik en fluiter komen voor. Er is een grote populatie van de zeldzame zadelsprink-
haan aanwezig. Kleine parelmoervlinder, heivlinder en Spaanse vlag werden ook al 
waargenomen. 

Broedvogels 

Boomleeuwerik en waarschijnlijk ook nachtzwaluw zijn er broedvogels. Veldleeuwerik is 
broedvogel in de graslanden. Fluiter komt tot broeden op de flank van de terril. Boom-
pieper is met enkele broedkoppels aanwezig.  

Rugstreeppad 

Deze soort komt voor in de zuidrand van het reservaat. Zo werden er op 17 april 2019 
vijf exemplaren waargenomen.  

Zadelsprinkhaan 

In 2017 werd een grote populatie (minstens 70 ex.) van de erg zeldzame zadelsprinkhaan 
in het reservaat aangetroffen. Gezien de zadelsprinkhaan één van de doelsoorten is voor 
het reservaat, werd er in de periode augustus-september 2018 een gebiedsdekkende in-
ventarisatie uitgevoerd (Willekens C.). Hierbij werden er in totaal 97 mannetjes geno-
teerd.  
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Afbeelding 2.1: Geïnventariseerde auditieve mannetjes zadelsprinkhaan in 2018 (Willekens C.) 

Andere minder algemene sprinkhaansoorten die er voor komen zijn blauwvleugelsprink-
haan, knopsprietje en wekkertje. 

Mogelijks komt gladde slang in het reservaat voor.  

2.5 Aandachtspunten 

Het belangrijkste aandachtspunt voor het reservaat Zwarte Berg is de aanwezigheid van 
invasieve exoten Canadese guldenroede, Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers en 
Amerikaanse eik.  
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3 Beheerdoelstellingen 

3.1 Beheerdoelen ecologische functie 

3.1.1 Natuurstreefbeelden 

De natuurstreefbeelden zijn weergegeven in bijlage 1, kaart 3.1. 

Graslanden 

De graslanden in het reservaat Zwarte Berg krijgen een natuurgericht beheer door maai-
en of begrazing. Het streefdoel is om de schrale graslanden en de typerende soorten er-
van te behouden of te herstellen. De huidige schrale zones worden niet jaarlijks gemaaid 
(om 2 tot 5 jaar) omdat ze weinig productief zijn en er geen dominantie is van grassen. 
Meer aangerijkte graslanden worden als startbeheer enkele jaren éénmaal per jaar ge-
maaid, later kan naar een meer extensief regime worden overgegaan. Enkele zones die 
echt te aangerijkt zijn, kunnen deels worden afgegraven zodat weer een pioniersituatie 
ontstaat. Op termijn wordt gestreefd naar de ontwikkeling van soortenrijke glanshaver-
hooilanden op droge, kalkrijke bodem (habitat 6510). 

Bos 

De eiken-berkenbossen in het reservaat zijn deels aangeplant en deels spontaan ont-
staan. In de boszones zijn zomereik en ruwe berk de hoofdboomsoorten, maar is er aan-
zienlijke inmenging met exoten als robinia en Amerikaanse eik in de boomlaag en Ame-
rikaanse vogelkers in de struiklaag. Door bestrijding van exoten wordt gestreefd naar het 
verder ontwikkelen van structuurrijk eiken-berkenbos op zandgrond (habitat 9190). 

Het akkerperceel aan de westrand wordt bebost met inheems loofhout.  

Mozaïek 

Een belangrijk deel van de waarde van het reservaat ligt in de structuurrijke zones waar 
opslag van struweel (brem, hondsroos, meidoorn) en kleine bosjes afgewisseld worden 
met schrale graslanden. Deze structuurrijke zones zijn aantrekkelijk voor heel wat vo-
gels, insecten, … Door het terugdringen van exoten en het deels open houden van deze 
structuurrijke zones wordt gestreefd naar het behoud van het mozaïeklandschap. Door 
extensieve begrazing wordt in de open zones gestreefd naar de ontwikkeling van soor-
tenrijk grasland op droge, kalkrijke bodem (habitat 6510). 

Momenteel is ca. 80% van het reservaat in ontwikkeling naar habitatwaardige graslan-
den en bos en mozaïek ervan. Door natuurgericht beheer en bosaanplant op de akker zal 
binnen ca. 24 jaar 99,5% van het reservaat bestaan uit (in ontwikkeling zijnde) habitat-
waardige graslanden en bos en mozaïek ervan.  
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Tabel 3.1: Balans natuurstreefbeelden in het reservaat Zwarte Berg 

Habitat/rbb Code Oppervlakte 2019 Oppervlakte 2042 

Schraal, soortenrijk grasland 6510 
17,10 ha 

niet tot weinig ontwikkeld 

17,10 ha 

goed ontwikkeld 

Eiken-berkenbos (incl. open 
plekken en bosranden 

9190 21,37 ha 

weinig ontwikkeld 

34,36 ha 

weinig tot matig ontwikkeld 

Mozaïek A 
 15,94 ha 

weinig tot matig ontwikkeld 

15,94 ha 

goed ontwikkeld 

Totaal habitat/rbb 54,41 ha 67,40 ha 

Overige Oppervlakte 2019 Oppervlakte 2042 

Akker 12,99 ha 0 ha 

Wegenis 0,32 ha 0,32 ha 

Totaal 67,72 ha 67,73 ha 

3.1.2 Leefgebieden soorten 

Het reservaat Zwarte Berg is een aantrekkelijk gebied voor soorten gebonden aan droge, 
schrale graslanden, voedselarme bossen en structuurrijke zones. Het is het leefgebied 
voor rode lijstsoorten zoals de zadelsprinkhaan, blauwvleugelsprinkhaan, veldkrekel, 
rugstreeppad, levendbarende hagedis, boomleeuwerik, … en potentieel leefgebied voor 
grauwe klauwier, nachtzwaluw, gladde slang, …  

Het leefgebied voor deze zeldzame en rode lijstsoorten wordt in stand gehouden en 
verder ontwikkeld.   

3.2 Beheerdoelen sociale functie 

3.2.1 Toegankelijkheid 

Het reservaat zal voor het grootste deel niet vrij toegankelijk zijn, maar is wel toeganke-
lijk bij geleide wandelingen en excursies. In het nieuw aan te planten bos aan de west-
rand wordt een vrij toegankelijk wandelpad voorzien.  

3.2.2 Educatieve functie 

Er zullen educatieve pakketten worden uitgewerkt waarbij het mijnverleden, de interes-
sante natuurwaarden en specifieke abiotische kenmerken (bodem, reliëf) aan bod ko-
men.  

Bij het organiseren van publieksactiviteiten (wandelingen, infomomenten) worden de in-
teressante waarden van het gebied overgebracht naar de geïnteresseerden.  

3.2.3 Wetenschappelijke functie 

Het reservaat herbergt heel wat bijzondere biotopen en soorten. Onderzoek naar evolu-
tie van die biotopen en voorkomen van soorten maakt onderdeel uit van het reservaats-
beheer.  
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3.2.4 Landschappelijk 

Het huidige uitzicht van het reservaat wordt grotendeels behouden, t.t.z. open zones 
omgeven door bos en een mozaïek van open zones (met struweel) en kleine boszones. 
De westelijke akker wordt bebost.    

3.3 Beheerdoelen economische functie 

De economische functie van het reservaat wordt vooral ingevuld door de mogelijkheden op 
compenserende bebossing door derden. Tevens is er verkoop mogelijk van producten die vrij-
komen bij het beheer: hout, hooi of andere landbouwproducten (zolang de bebossing niet is 
uitgevoerd) en dieren die het gebied begrazen. 

De jachtactiviteit in het reservaat wordt op termijn stopgezet. Bestrijding van schadelijke soor-
ten kan binnen de wettelijke bepalingen.  
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4 Beheermaatregelen 

De beheermaatregelen worden weergegeven per natuurstreefbeeld. Er wordt onderscheid ge-
maakt in eenmalige maatregelen en terugkerende maatregelen.  

De beheermaatregelen worden weergegeven in bijlage 1, kaart 4.1. 

Eenmalige maatregelen bestaan o.a. uit kappingen, aanplantingen, bestrijden van exoten en 
inrichtingswerken. Terugkerende maatregelen zijn vooral maaibeheerwerken. Exotenbestrijding 
wordt tevens als algemene maatregel in het beheerplan opgenomen, dit om ongewenste, nog 
niet voorkomende exoten te bestrijden. 

4.1 Beheermaatregelen voor natuurstreefbeelden en soorten 

4.1.1 Graslanden 

De drie grote percelen grasland in het reservaat wordt ofwel door extensief maaibeheer 
ofwel door extensieve begrazing verder ontwikkeld tot schrale graslanden. De populaties 
van invasieve exoten worden zoveel mogelijk bestreden.  

Het centraal en noordelijk grasland worden er kleinere delen gechopperd. De oppervlak-
te en diepte hangt van lokale omstandigheden.  

In zones die te sterk zijn aangerijkt met nutriënten kan er een laag worden afgegraven. 
De oppervlakte en diepte hiervan dient te worden bepaald op basis van staalnames en 
analyses.  

Tabel 4.1: Beheermaatregelen voor graslanden in het reservaat Zwarte Berg 

 
 Maatregel Oppervlakte 

Doel Ontwikkelen van soortenrijk, 
schraal grasland - 6510 

 17,10 ha 

Locatie graslanden in TZ.03, TZ.07 en TZ.10   

Eenmalige 
maatregelen 

- verschralen graslanden 
- deels afgraven van aangerijkte 

zones 

- chopperen 
- te bepalen bij terreinonderzoek 

 

2 à 3 ha 

Terugkerende 
maatregelen 

- of maaibeheer met afvoer maai-
sel 

- of jaarlijks maaien in oktober 
- 2-5-jaarlijks maaien in oktober 

9,61 ha, 

7,49 ha 

- of extensieve begrazing - of extensieve begrazing met 1 
GVE per 5 ha 

 

4.1.2 Inheems loofbos 

De bestaande boszones kunnen spontaan ontwikkelen. Wel is er bestrijding van de exo-
ten Am. eik en Am. vogelkers. Robinia wordt niet systematisch bestreden maar wordt 
verdere uitbreiding tegengegaan.  Het akkerperceel op de westrand wordt bebost met 
inheems loofhout.  
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Tabel 4.2: Beheermaatregelen voor inheems loofbos in het reservaat Zwarte Berg 

 
 Maatregel Oppervlakte 

Doel Jongere aanplanten: ontwikkeling 
van eiken-berkenbos - 9190 

 34,36 ha 

Locatie boszones TZ.02, TZ.05 en TZ.08 en 
akker TZ.01 

  

Eenmalige 
maatregelen 

- bosaanplant in TZ.01 - spontane verbossing 

 

12,99 ha 

Terugkerende 
maatregelen 

- facultatieve hoogdunning - indien gewenst kan er om de 6 
jaar een dunning worden uitge-
voerd 

21,37 ha 

- veiligheidskap - langs de afsluiting en toeganke-
lijke paden en wegenis worden 
bomen gekapt die schade kun-
nen veroorzaken of een veilig-
heidsrisico vormen 

 

4.1.3 Mozaïek (type A) 

De afwisseling van schrale graslanden (6510), struweel (brem, rozen, meidoorn) en klei-
ne boszones (9190) worden door extensief maaibeheer en extensief hakhoutbeheer in 
stand gehouden.  

Tabel 4.3: Beheermaatregelen voor mozaïek in het reservaat Zwarte Berg 

 
 Maatregel Oppervlakte 

Doel Behoud en ontwikkelen van moza-
iek - mozaïek type A 

 15,94 ha 

Locatie beheereenheden TZ.04, TZ.0, TZ.09 
en TZ.11 

  

Eenmalige 
maatregelen 

- - - 

Terugkerende 
maatregelen 

- hakhoutbeheer - afzetten om de 8 à 12 jaar van 
kleine boszones 

ca. 6 ha 

- maaibeheer / begrazing - extensief maaien om de 3 tot 5 
jaar van open zones / extensieve 
begrazing met 1 GVE per 5 ha 

ca. 10 ha 

4.1.4 Leefgebied Europees beschermde soorten 

Rugstreeppad 

Momenteel zijn er binnen het reservaat geen geschikte voortplantingsplaatsen voor rug-
streeppad aanwezig. Daarom wordt verspreid in het reservaat de aanleg voorzien van 5 
betonnen poelen. De poelen hebben een diameter van ca. 10 m en een diepte van 0,8 
m. Zie voor technische details eindwerk van Willekens C. (2019).  

De poelen worden niet gebruikt als veedrinkplaatsen. 
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Tabel 4.4: Beheermaatregelen voor de rugstreeppad in het reservaat Zwarte Berg 

 
 Maatregel Oppervlakte 

Doel Rugstreeppad - ontwikkelen van 
een populatie tot 200 roepende 

mannetjes 

  

Locatie open zones reservaat   

Eenmalige 
maatregelen 

- aanleg voortplantingsplaatsen - aanleg van 5 betonnen poelen 

 

 

Terugkerende 
maatregelen 

- vrijhouden van organisch mate-
riaal 

- om de 3 à 5 jaar ruimen  

 

- maaibeheer - jaarlijks maaien rond de poelen  

 
Afbeelding 4.1: Betonnen poelen zoals aangelegd in het Rotterdams havengebied (Grutters in Willekens 
C., 2019) 

Gladde slang 

Het is onduidelijk of gladde slang aanwezig is binnen het reservaat maar de soort is in de 
omgeving aanwezig. Om het biotoop voor deze soort zo geschikt mogelijk te houden, 
worden er zones met mozaïek behouden, t.t.z. zones met schraal grasland, onbedekte 
bodem en beperkt opslag van struiken en bomen. Zeker in de zongerichte zones zoals de 
zuidhelling van de terril wordt dergelijke patroon behouden. In de boszones worden be-
staande paden en open plekken opengehouden.  

Tabel 4.5: Beheermaatregelen voor de gladde slang in het reservaat Zwarte Berg 

 
 Maatregel Oppervlakte 

Doel Gladde slang - ontwikkelen van 
een duurzame populatie (> 50 die-

ren) 

 16 ha 

Locatie mozaïekzones   

Eenmalige 
maatregelen 

- aanleg schuilplaatsen - aanleg van 7 takkenrillen ver-
spreid over het reservaat 

 

Terugkerende 
maatregelen 

- openhouden mozaïek - extensief maaien / begrazing 
- hakhoutbeheer 

16 ha 
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4.2 Overige maatregelen 

4.2.1 Openhouden mozaïekzones t.b.v. zadelsprinkhaan 

Om voldoende geschikt biotoop te behouden voor de populatie zadelsprinkhaan in het 
reservaat, worden de mozaïekzones voldoende open gehouden door het afzetten van 
boomopslag. Zeker op de zuidflank van de terril en omliggende zones wordt de bedek-
king met struiken en bomen laag gehouden.  

4.2.2 Plaatsen van raster 

Op termijn wordt er geopteerd om één begrazingsblok in het reservaat te voorzien. 
Hiervoor wordt een raster met de nodige doorgangen geplaatst.  

 
Afbeelding 4.2: Voorstel van begrazingsblokken met nodige poorten en klaphekken (Willekens C., 2019). 
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5 Opvolging 

5.1 Beheermonitoring 

5.1.1 Inleiding 

Beheeropvolging en beheerevaluatie vormen een essentieel onderdeel om de resultaten 
van het beheer te kunnen volgen en waar nodig het beheer of de doelstellingen bij te 
sturen. 

Concreet worden de uitgevoerde maatregelen die gesubsidieerd worden jaarlijks 
geregistreerd en zesjaarlijks wordt een kwalitatieve evaluatie per natuurstreefbeeld 
uitgevoerd.  

Op basis van de beheerevaluatie wordt in samenspraak met ANB beslist of er bijsturing 
nodig is van de maatregelen en/of de doelstellingen 

Het beheer van de habitats en de leefgebieden van soorten wordt om de 6 jaar geëvalu-
eerd. Hiervoor dient er een monitoring te worden opgezet om onder meer mogelijk ver-
storende factoren te kunnen opvolgen en de habitats en soorten in een betere staat van 
instandhouding te brengen.  

De opvolging van het beheer in het reservaat Zwarte Berg zal gebeuren met volgende 
methodes (cfr. Code goede praktijk beheermonitoring, INBO 2017): 

 Basis: bij de basis beheermonitoring worden jaarlijks de uitgevoerde werken gere-
gistreerd en gebeurt de 6-jaarlijkse beheerevaluatie op niveau van het natuur-
streefbeeld kwalitatief op basis van de geregistreerde werken en een globale in-
schatting op basis van best professional judgment. 

 Indicatorlijsten: voor een specifiek natuurstreefbeeld wordt er een indicatorlijst 
opgesteld. Deze lijst bestaat uit soorten en/of indicatoren die indicatief zijn voor: 

– de gewenste eindtoestand (sleutelsoorten en structuurkenmerken). 

– een verstoring van de gewenste toestand: verruiging, exoten, ,… 

– een gunstige evolutie naar de gewenste eindtoestand (trajectsoorten). 

Het aantal in te vullen indicatorlijsten hangt af van de oppervlakte natuurstreef-
beeld waarvoor een ontwikkelings/herstelbeheer of instandhoudingsbeheer nodig 
is.   

 Opvolgen van grond- en oppervlaktewaterpeilen. 

 Inventariseren van soorten via gestandaardiseerde vangst- of telmethode. 
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Tabel 5.1: Overzicht van te monitoren natuurstreefbeelden in het reservaat Zwarte Berg 

Natuurstreefbeeld Basis Indicatorlijst 

6510 X  X  

9190 X   

Mozaïeklandschap X X - van aanwezige habitats/rbb 

Leefgebied soorten X   

5.1.2 Opvolging schraal en soortenrijk grasland (6510) 

Binnen het reservaat Zwarte Berg wordt er 17 ha schraal grasland ontwikkeld.  

Basis: jaarlijks worden de beheerwerken in de graslanden genoteerd. 

Indicatorlijst: 

- Kenmerkende soorten/sleutelsoorten: inventarisatie van de kenmerkende soorten 
en hun bedekking voor kwaliteitsbepaling volgens de fiche kwaliteitsbeoordeling 
ha struisgraslanden en 6510_hu glanshaverhooilanden. 

- Verstoringsindicator bedekking vergrassing: < of > 70%.  

- Verstoringsindicator eutrofiëring: < 5% of > 5%. 

- Verstoringsindicator verruiging: < 10% of > 10%. 

- Verstoringsindicator ruderalisering: < 10% of > 10%. 

- Verstoringsindicator verbossing: < 5% of > 5%. 

- Frequentie: om de 6 jaar.  

- Tijdstip: mei tot juli. 

- Aantal: gezien de oppervlakte van 17 ha bestaand grasland worden 9 indicatorlijs-
ten ingevuld. 

- Locatie: verspreid in 3 beheereenheden grasland. 

- Uitvoerder: beheerder. 

Evaluatie: 

Bij te sterke vergrassing met ongewenste soorten of ruderalisering wordt het maaibe-
heer (en eventueel begrazingsregime) aangepast.  

5.1.3 Opvolging eiken-berkenbos (9190) 

Er wordt binnen het plangebied op termijn ca. 34 ha eiken-berkenbos ontwikkeld.  

Basis: jaarlijks worden de eventuele beheerwerken in de boszones genoteerd.  

Evaluatie: bij toename probleemsoorten en afname structuurrijkdom ingrijpen in spon-
tane bosontwikkeling en/of gericht beheer (o.a. aanplanten inheemse soorten).  

5.1.4 Soorten 

De zadelsprinkhaan wordt opgevolgd binnen het project ‘meetnetten’ waarbij Europees 
belangrijke en beleidsrelevante soorten gemonitord worden (coördinatie Natuurpunt 
Studie). Er is in kader van deze meetnetten een jaarlijkse monitoring voorzien van zadel-
sprinkhaan.  
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De aangelegde voortplantingsplaatsen van rugstreeppad worden de eerste 3 jaren na 
aanleg jaarlijks opgevolgd. Hierna minstens om de 6 jaar.  

Overige soorten of soortgroepen worden opgevolgd afhankelijk van monitoringspro-
jecten. 

5.2 Ontheffingen  

In kader van dit natuurbeheerplan is er ontheffing op het Bosdecreet, Natuurdecreet en Soor-
tenbesluit voor: 

Verbodsbepalingen vermeld in art. 35 van het Decreet op het Natuurbehoud en het Natuur-
lijk Milieu van 21/10/1997  

 Plaatsen van een tijdelijke werkkeet voor onze werknemers belast met het beheer om te 
voldoen aan de verplichtingen uit het arbeidsreglement; 

 Plaatsen van observatieposten, zitbanken, infoborden en bewegwijzering in het kader 
van de openstelling; 

 Plaatsen van tijdelijke of permanente vangkralen bij begrazingseenheden; 

 Vangen van dieren (alle klassen) voor het onderzoek van de fauna onder andere in het 
kader van beleid- en beheermonitoring; 

 Het doden van dieren: 

i. Voor het bestrijden van wettelijk bejaagbare soorten in eigen beheer conform de 
jachtwetgeving na vaststelling van schade en/of ingebrekestelling (wild zwijn,  
houtduif, wild konijn, verwilderde kat en zwarte kraai); 

ii. Voor het bestrijden van (invasieve) exotische dieren op de beste, meest contro-
leerbare, efficiënte en selectieve manier ter bescherming van de inheemse fauna 
(voor een limitatieve lijst van de bedoelde soorten wordt verwezen naar het por-
taal van de geregistreerde exotische soorten: 
http://ias.biodiversity.be/ias/species/all);  

iii. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het jachtgebruik inpasbaar is in de 
doelstellingen van het gebied en dat het onder geen enkel beding nadelige effec-
ten sorteert op de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige fauna en 
flora.  

 Het bestrijden van (invasieve) exotische planten  op de beste, meest controleerbare, ef-
ficiënte en selectieve manier, eventueel met oordeelkundig gebruik van herbiciden met 
een zo laag mogelijke milieubelasting ter bescherming van de inheemse flora (voor een 
limitatieve lijst van de bedoelde soorten wordt verwezen naar het portaal van de gere-
gistreerde exotische soorten: http://ias.biodiversity.be/ias/species/all);  

 Werken aan de vegetaties: alle handelingen noodzakelijk voor het uitvoeren van het be-
heerplan en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen; 

 Alle grondwerken noodzakelijk voor het uitvoeren van het beheerplan met inbegrip van 
ingrepen aan het hydrografisch netwerk, en het onderzoek van de bodem en de hydro-
logie; 

 Bovengrondse en ondergrondse leidingen plaatsen (rasters en veeroosters); 
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 Opzetten van oppers of maken van vuur om in bepaalde gevallen beheerafval (maaisel, 
takken, e.d.) weg te werken. Deze laatste maatregel wordt tot een minimum beperkt. Ze 
zal ook enkel toegepast op de aangeduide vuurplaatsen, steeds na voorafgaandelijk con-
tact met de brandweer. 

 Oordeelkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen als nabehandeling bij de bestrijding 
van exotische plantensoorten. Bestrijdingsmiddelen zullen eerder uitzonderlijk ingezet 
worden en dan zodanig dat enkel de te bestrijden exemplaren worden geraakt. Boven-
dien zal een product gebruikt worden met een zo laag mogelijke milieubelasting. 

 Maatregelen tot het wijzigen van het waterpeil voor herstel van een natuurlijke rivier-
dynamiek. 

Volgende verbodsbepalingen en vergunningsplichten met betrekking tot art. 7 en 10 uit het 
BVR van 21/07/1998 tot nadere vaststellingen van voorgaand decreet 

 Onderhoud van houtkanten, houtwallen, bomenrijen, (ooi)bosjes en andere houtachtige 
beplantingen/vegetaties, inclusief verwijderen opslag op open te houden terreinen; 

 Verwijderen exotische boomsoorten; 

 Aanleg, onderhoud en/of wijziging (verbreding, verdieping, demping) van waterplassen, 
poelen en waterlopen; 

Verbodsbepalingen vermeld in art. 25 § 3 2° van voorgaand decreet 

 Oordeelkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen als nabehandeling bij de bestrijding 
van exotische soorten; 

 Wijzigen van de vegetatie en kleine landschapselementen; 

 Wijzigen van het reliëf; 

 Uitvoeren van werken die rechtstreeks of onrechtstreeks het waterpeil wijzigen. 

 Aanleg, onderhoud en/of wijziging (herprofilering, verdieping, demping) van waterlo-
pen. 

5.3 Jacht 

De jacht in het reservaat wordt geregeld in een overeenkomst met de WBE De Mangelbeek. 
Hieronder is het overzicht per soort weergegeven: 
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Tabel 5.2: Overzicht van jachtvormen in het reservaat Zwarte Berg 

Soorten Gewone jacht Bijzondere jacht Bestrijding 

GROF WILD 

Ree geen jacht 

Wild zwijn  X X 

Edelhert, damhert en moeflon geen jacht 

KLEIN WILD 

Haas geen jacht 

Fazant geen jacht 

Patrijs geen jacht 

WATERWILD 

Wilde eend (X)   

Kleurafwijkingen en gedomesticeerde vormen 
van wilde eend 

(X)   

Grauwe gans   X 

Canadese gans   X 

OVERIG WILD 

Houtduif   X 

Wild konijn   X 

Vos   X 

Verwilderde kat geen regulering 

KRAAIACHTIGEN EN SPREEUW 

Zwarte kraai geen bestrijding 

Ekster, kauw, gaai en spreeuw geen bestrijding 

EXOTEN EN INVASIEVE EXOTEN 

Exoten en invasieve exoten   X 

De jacht zal gebeuren conform de bepalingen uit het jachtvoorwaardenbesluit en volgens de 
wettelijke openingstijden. Eventuele bijzondere jacht gebeurt in eigen beheer; d.w.z. dat op 
vraag van Limburgs Landschap vzw jagers zullen gevraagd worden mee te helpen, dit onder co-
ordinatie van de bijzondere veldwachters van Limburgs Landschap vzw. Voor bijzondere jacht 
geldt de meldingsplicht. 

5.4 Bosbalans 

Er zal tijdens de looptijd van het beheerplan geen ontbossing gebeuren. Er wordt 12,99 ha bij-
komend bebost.  
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7 Bijlagen 

Bijlage 1:  Kaarten  

 Kaart 1.1 - Kadastraal plan 

 Kaart 1.2 - Gewestplan 

 Kaart 1.3 - Beschermingszones 

 Kaart 2.1 - Beheerindeling 

 Kaart 2.2 - BWK 

 Kaart 3.1 - Natuurstreefbeeld 

 Kaart 4.1 - Beheer 

 

Bijlage 2:  Standaardfiches  

 Beheereenheid B1.a - standaardfiche grasland 

 Beheereenheid B1.b1 - standaardfiche bos 

 Beheereenheid B1.c1 - standaardfiche grasland 

 Beheereenheid B2.a3+4 - standaardfiche grasland 

 Beheereenheid B2.b1 - standaardfiche bos 

 Beheereenheid S1.a1 - standaardfiche grasland 

 Beheereenheid S2.a2 - standaardfiche bos 

 Kwaliteitsbeoordeling grasland - B2.a3 

 Kwaliteitsbeoordeling grasland - S1.a1 

 

Bijlage 3:  Streeplijst planten 1/08/2018 


