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Voorwoord 

LIFE project DANAH 

Dit beheerplan werd opgemaakt in het kader van het Europese LIFE-project DANAH: 

Defensie + Agentschap voor Natuur en Bos = Natuurherstel in militaire gebieden, een 

natuurherstelproject op 12 militaire domeinen in Vlaanderen waarvoor het ministerie van 

Landsverdediging en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hun krachten bundelen.  

Met de steun van het Europese LIFE-fonds werden op de verschillende militaire domeinen 

natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het LIFE-project DANAH werd gestart in 2003 en 

eindigt in 2009. Een laatste stap in het kader van DANAH is de opmaak van beheerplannen 

voor de verschillende projectgebieden zodat het behoud van de aanwezige natuurwaarden in 

de toekomst verzekerd kan blijven en de gedane inspanningen niet verloren zouden gaan.  

Contact LIFE project DANAH:  Hans Jochems  
Projectcoördinator 
Grauwe steenstraat 7, bus 2 
3582 Koersel Beringen 
Tel: 011/85.06.85 
Gsm: 0499/59.31.37 
Email: Hans.jochems@lne.vlaanderen.be 

Samenstelling Stuurgroep 

Dit beheerplan werd opgemaakt in samenspraak met en goedgekeurd door de leden van de 

stuurgroep: Hans Jochems (coördinator LIFE-project DANAH), Patrick Engels (ANB), Martin 

Swannet (ANB), Johnny Cornelis (ANB), Marc Thys (Defensie) en Dirk Fleerackers (Defensie).  

Openbaarheid van het document 

Dit document volgt niet de gebruikelijke procedure van goedkeuring voor een natuur- en 

bosbeheerplan. Na afwerking van dit beheerplan zal geen openbaar onderzoek plaatsvinden. 

Enkel een goedkeuring door de generale staf van Defensie is vereist. 

Opdrachtgever 

Dit beheerplan werd opgemaakt in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. De 

looptijd bedroeg 20 opeenvolgende kalendermaanden en is gestart op 15 maart 2008.  

Methode  

De opmaak van dit geïntegreerd natuur- en bosbeheerplan volgt de vaste structuur zoals 

opgelegd in de betreffende wetgeving. De gevolgde methodologie is conform de ‘Technische 

richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan’ van het voormalige 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Bos & Groen en de richtlijnen voor de 

opmaak van natuurbeheerplannen (Meeuwis & Willeghems 2004). De looptijd van dit 

beheerplan bedraagt 20 jaar (cfr. de richtlijnen voor een uitgebreid bosbeheerplan). 
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1 IDENTIFICATIE VAN HET MILITAIR DOMEIN 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

1.1.1 Eigendomssituatie en beheerder 

Het militair vliegveld te Weelde is eigendom van de Belgisch Staat, Ministerie van 

Landsverdediging (Defensie). Het Militair Commando van de Provincie Antwerpen is 

verantwoordelijk voor het beheer van het domein. 

� Eigenaar:  Ministerie van Landsverdediging 

� Beheerder:  Militair Commando Provincie Antwerpen 

Verlaten Kwartieren 

Belgiëlei 117 

2018 Antwerpen 

 

Contact: Marc THYS 

Kapitein-commandant van het vliegwezen 

Tel: 03 285 74 01 

Fax: 03 285 74 20 

E-mail: Mark.Thys@mil.be 

 

In 1999 werd een overeenkomst1 gesloten tussen de Belgische staat en het Vlaams gewest 

met betrekking tot het natuur- en het bosbeheer op de militaire domeinen. Doel van deze 

overeenkomst is het behoud van de belangrijke natuurwaarden in de militaire domeinen in 

Vlaanderen. Sinds de ondertekening van de overeenkomst is het Agentschap voor Natuur en 

Bos (ANB) partner inzake het technische natuur- en bosbeheer op de militaire terreinen. Het 

vliegveld te Weelde behoort tot de beheerregio Turnhoutse Kempen. 

 

� Natuur- & Bosbeheer:  ANB Antwerpen, Beheerregio Turnhoutse Kempen 

Parklaan 49/1 

2300 Turnhout 

 

Contact: Martin SWANNET 

Boswachter 

GSM: 0479 67 94 54 

E-mail: martin.swannet@lne.vlaanderen.be 

       

Patrick ENGELS 

Regiobeheerder Turnhoutse Kempen 

      Tel: 014 63 93 60 

      Fax: 014 63 93 66    

      E-mail : patrick.engels@lne.vlaanderen.be 

 

                                                

1 Overeenkomst tussen de Belgische Staat en het Vlaams Gewest, in verband met het natuurbehoud en het bosbeheer 

op militaire domeinen. De overeenkomst werd gesloten tussen de divisie Communicatie- en informatiesystemen en 

infrastructuur van het Ministerie van Landsverdediging  en het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaams Gewest 

en handelt over het natuurbehoud en bosbeheer in 21 militaire domeinen in Vlaanderen. In 2003 werd de samenwerking 

op het vlak van natuur- en bosbeheer bevestigd in een nieuw akkoord dat het protocol van 1999 vervangt. 
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De overeenkomst betreffende het natuur- en bosbeheer voorziet dat het beheer van de 

belangrijkste natuurzones op de militaire domeinen wordt toevertrouwd aan een lokale 

Commissie Natuur- en Bosbeheer, samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel de 

militaire overheid als van het Agentschap voor Natuur- en Bos (ANB). De praktische 

uitvoering van beheermaatregelen wordt toevertrouwd aan het ANB. Maatregelen met 

betrekking tot natuur- en bosbeheer kunnen slechts genomen worden na instemming door 

de Commissie. Zoals in de overeenkomst wordt benadrukt, is en blijft het militair gebruik de 

hoofdfunctie. De natuurfunctie komt echter op de 2de plaats.  

1.1.2 Militaire oefeningen 

Het militair domein wordt op regelmatige basis gebruikt door eenheden van Defensie voor 

oefeningen. Deze oefeningen hebben absolute voorrang op andere activiteiten en meestal 

wordt de toegang ontzegd voor andere gebruikers (concessionarissen, uitvoeren van werken, 

…). Het Militair Commando van de Provincie Antwerpen is het enige contactpunt en kan ook 

als enige overheid deze oefeningen toe staan. 

1.1.3 Concessies en vergunningen 

Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de verschillende concessies op het 

militair vliegveld te Weelde. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en 

tijdelijke concessies. De concessies zijn ingedeeld naar de aard van de activiteiten. Door de 

organisatie van militaire oefeningen kan soms de toegang tot het terrein voor alle 

concessionarissen worden opgeschort. Zij worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht door 

het Militair Commando van de Provincie Antwerpen.  

Voor bijkomende informatie over de verschillende concessies wordt verwezen naar het in 

opmaak zijnde ‘huishoudelijk reglement’ (door het Militair Commando Provincie Antwerpen). 

Kaart 1.1 in bijlage 3 geeft een overzicht van de terreindelen die toegewezen werden voor 

enkele permanente en tijdelijke concessies. 

1.1.3.1 Permanente concessies 

1.1.3.1.1 Vliegactiviteiten 

Volgende organisaties hebben een concessie voor het uitoefenen van vliegactiviteiten:  

� Luchtcadetten: ‘De Luchtcadetten van België’ is een burger v.z.w. die gesteund wordt 

door de Luchtcomponent (LuC) van het Belgische leger. Deze vzw verzorgt 

opleidingen tot piloot van een zweefvliegtuig (voor jongeren). De Luchtcadetten zijn 

actief alle weekends van april tot oktober en tijdens de schoolvakanties.  

� K.A.C. (Kempische Aero Club): De activiteiten van deze burgervliegclub bevatten 

motorvliegen en zweefvliegen. De concessie geldt op alle weekends (vanaf vrijdag 

17u00) en tijdens de schoolverloven. 

� Vlaamse Zweefvlieg Academie: Vzw die zweefvliegopleidingen verzorgt. De concessie 

geldt op alle weekends (vanaf vrijdag 17u00) en tijdens de schoolverloven. De VZA 

gebruikt dezelfde landingsterreinen als de KAC. 

1.1.3.1.2 Gebruik wegennet 

De betonbanen van het vliegveld worden door verschillende organisaties gebruikt. Volgende 

gebruikers beschikken over een concessie: 

� KWB Ravels: Organisatie van rijlessen op het voormalige munitiedepot. 
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� Federale Politie: Testen van dienstvoertuigen (PVA), Escorte- en 

interceptietechnieken (DAR), Arrestatietechnieken (POSA). Na afspraak met het 

Militair Commando Provincie Antwerpen. 

� DSU: Opleiding rijtechnieken + gebruik loods SSB 

� Ministerie van financiën: Gebruik wegeninfrastructuur 

� LMS International: Gebruik wegeninfrastructuur 

� Ministerie van Justitie: Gebruik wegeninfrastructuur 

1.1.3.1.3 Landbouwconcessies 

Actueel zijn geen landbouwconcessies toegekend. Een groot deel van de huidige graslanden 

waren tot voor een tiental jaren wel in concessie bij een landbouwer. In 2000 werd deze 

concessie met onmiddellijke ingang stopgezet. 

1.1.3.1.4 Jachtrecht 

Op het militair domein is één jachtrechthouder actief: dhr. Jansen. 

1.1.3.1.5 Natuurstudie 

Een beperkt aantal personen beschikken over toelating om op het militair domein de fauna 

en flora te bestuderen. Iedereen die het terrein betreedt, dient in het bezit te zijn van een 

speciaal pasje afgeleverd door het Militair Commando Provincie Antwerpen.  

� Natuurpunt vzw: enkele personen bezitten een vergunning om de natuur van het 

vliegveld van naderbij te bestuderen (o.a. H. Lesseliers, Herman De Coninck, Mark 

Smets). 

� Prof. De Bondt: studie over het specifieke gedrag van vogels op vliegvelden. 

1.1.3.2 Tijdelijke concessies 

Tijdelijke concessies kunnen worden verleend aan derden voor occasionele -al dan niet 

jaarlijks weerkerende- activiteiten. Tijdelijke concessies zijn beperkt in de tijd en worden 

enkel toegestaan in de perioden van 15 januari tot 15 maart en van 1 juli tot 15 september. 

Gezien de activiteiten van de permanente concessionarissen (i.c. de vliegactiviteiten) blijven 

de tijdelijke concessies beperkt, o.m. om de vliegveiligheid te kunnen blijven garanderen.  

Volgende jaarlijks terugkerende activiteiten vallen onder de tijdelijke concessies: 

� Historische Oogstfeesten (2de helft augustus)  

� Jeugdkamp (juli/augustus) 

1.2 Kadastraal overzicht 
Tabel 1.2 in bijlage 1 geeft een overzicht van de kadasterpercelen in eigendom van 

Defensie.  

Kaart 1.2 in bijlage 3 toont de moderne kadasterkaart (KADSCAN, toestand 1/1/2001) met 

aanduiding van de percelen in eigendom van Defensie. Kaart 1.3 in bijlage 3 geeft een 

overzicht van de situering van de kadasterpercelen (CADMAP, toestand 1/1/2008), 

geprojecteerd op de meest recente orthofoto. 

Hierbij wordt opgemerkt dat ter hoogte van de kadasterpercelen D 753 R, D 753 P en D 752 

P de grenzen zoals zichtbaar op het terrein niet overeenkomen met de kadastrale situatie. 

Ook blijkt het voormalige brandstofdepot te behoren tot een kadasterperceel (D 741 G) in 

eigendom van de gemeente Ravels en is het als dusdanig ook onderwerp in het uitgebreid 
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bosbeheerplan van de gemeentebossen (UBBP Ravels – Geudens et al. in voorbereiding). De 

bosgedeelten rondom de zuidelijke uitloper zijn, volgens de kadastrale gegevens, in feite ook 

nog eigendom van de militaire overheid. Deze bosgedeelten zijn evenwel ook mee 

opgenomen in het uitgebreid bosbeheer van de Ravelse gemeentebossen. 

In dit beheerplan wordt gewerkt met de gebiedsgrenzen zoals zichtbaar en aangegeven op 

het terrein. Het is wel wenselijk om hierover op termijn duidelijkheid te scheppen. 

1.3 Situatieplan 

1.3.1 Situering 

Het militair vliegveld situeert zich ten noordwesten van de dorpskern van de gemeente 

Ravels en ten zuidwesten van de dorpskern van deelgemeente Weelde. Het domein is voor 

het grootste deel gelegen op het grondgebied van de gemeente Ravels (deelgemeente 

Weelde), en deels op het grondgebied van de gemeente Turnhout. Het militair domein heeft 

een oppervlakte van ca. 332 ha. 

Kaart 1.4 en 1.5 in bijlage 3 geven de situering van het domein weer op resp. schaal 

1/15.000 en 1/25.000. Het domein is gelegen binnen het topografische kaartblad 8-4.  

De hoofdingang van het vliegveld bevindt zich langs de N132 (Geeneinde). De zuidelijke 

(hoofd)landingsbaan is bijna 3 km lang (ca. 2985 m) en ca. 45 m breed. De noordelijke 

landingsbaan is bijna 2,5 km lang (ca. 2430 m) en ongeveer  21 m breed. De landings- 

banen zijn NO-ZW georiënteerd.  

1.3.2 Relatie met andere groene domeinen 

Kaart 1.6 in bijlage 3 geeft de ligging van de omliggende natuur- en bosgebieden weer.  

Ten noorden en ten zuiden wordt het militair domein omringd door bosgebied, grotendeels in 

eigendom van de Gemeente Ravels. Voor deze bossen wordt een uitgebreid bosbeheerplan 

opgemaakt (Geudens et al. in prep.). Deze gemeentebossen worden eveneens beheerd door 

ANB. Het betreft voornamelijk naaldhoutbestanden met plaatselijk erg waardevolle vennen. 

Enkele delen van het bosgebied en aansluitend op het militair domein zijn eigendom van ANB 

(bosdomein). Ten zuiden van het militair domein en aansluitend op de gemeentebossen 

vinden we de Ravelse bergen: een privé-gebied met droge bossen en heideterreinen.  

Even verder ten zuidwesten van het militair domein, in het noorden van de gemeente 

Turnhout, ligt het Turnhouts vennengebied met tal van waardevolle vennen en 

heideterreinen (o.a. Zwart Water, Kleine en Grote Kloteraard, enz.). Naast de heide en 

vennen is het ook een belangrijk weidevogelgebied (met o.a. een belangrijk populatie van 

Grutto). Zowel Natuurpunt als het ANB beheren hier verschillende natuurreservaten.  

Verder zuidelijk situeert zich de Dombergheide, een zeer waardevol gebied met heide en 

hooilanden dat beheerd wordt door Natuurpunt. Ten westen van het vliegveld ligt het 

natuurgebied Moer, eigendom van ANB. Verder westelijk vinden we de vallei van het Merkse, 

eveneens in beheer bij ANB, terug. 

Op enige afstand ten oosten en zuidoosten liggen de uitgestrekte Staatsbossen van Ravels, 

een 850 ha groot domeinbos beheerd door het ANB. Binnen dit domeinbos vinden we ook het 

bosreservaat Overheide terug. Aangrenzend aan de Staatsbossen beheert het ANB tevens 

enkele percelen in de Vallei van de Aa. Nabij de Staatsbossen situeren zich ook het 

Kijkverdriet en de Kruisberg. Ten zuiden van de Staatsbossen ligt het Landschap De 

Liereman. 
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1.4 Statuut van wegen en waterlopen 

1.4.1 Wegen 

Kaart 1.7 in bijlage 3 toont een overzicht van de wegen in de directe omgeving van het 

militair domein. Binnen het militair domein zijn geen openbare wegen in gebruik. Er zijn 

enkele servitude-wegen aanwezig die toegang verlenen tot de betonbanen van het vliegveld. 

Het militaire vliegveld grenst aan de noordzijde aan de N132 die de dorpskernen van Weelde 

en Merksplas verbindt (secundaire weg). Ten noorden van de N132 ligt een permanent 

bemande zone van het militair domein. Aan de oostzijde wordt het terrein begrensd door de 

N119 die Weelde met Turnhout verbindt. Ten zuiden van het vliegveld doorsnijdt een 

verharde (servitude)weg het terrein die zorgt voor de verbinding met de N119.   

Kaart 1.8.a en 1.8.b in bijlage 3 geven de overzichtskaart van de Atlas der Buurtwegen2 

met aanduiding van de bijhorende wijzigingen weer voor het deelgebied op grondgebied van 

respectievelijk Ravels en Turnhout.  

De verschillende buurtwegen die volgens de Atlas der Buurtwegen vroeger het militair 

domein doorkruisten zijn niet meer zichtbaar op het terrein. De meesten werden bij de 

aanleg van het vliegveld officieel afgeschaft door de Bestendige Deputatie van de Provincie 

Antwerpen. Enkel doorheen de zuidelijke uitloper loopt nog een buurtweg die niet werd 

afgeschaft, al is deze ook niet meer zichtbaar op het terrein. 

1.4.2 Waterlopen 

Kaart 1.9 in bijlage 3 geeft een overzicht van de waterlopen in de omgeving van het militair 

domein. 

Door het militair domein zelf stromen geen waterlopen. Aan de noordgrens van het vliegveld 

ter hoogte van en parallel met de N132 loopt een diepe gracht die het beginpunt vormt van 

de Noordermark. In de noordwesthoek van het terrein loopt een afwateringsgracht van het 

vliegveld naar deze waterloop. In het noordoosthoek van het terrein ligt een gracht die 

afwatert naar de Geeneindeloop. Zowel de Noordermark als de Geeneindeloop zijn 

waterlopen van derde categorie. De waterlopen vallen onder de bevoegdheid van de 

gemeente (Ravels).  

Ten noorden van de deelgemeente Ravels ontspringt de Aa (2de categorie). De Aa stroomt 

richting Poppel en mondt uit in de Dommel in Nederland. 

1.5 Gewestplan 
Kaart 1.10 in bijlage 3 geeft een overzicht van de volgens het gewestplan geldende 

bestemmingen voor het militair domein en de omgeving.  

Het militaire vliegveld wordt op het gewestplan logischerwijze ingekleurd als ‘militair gebied’. 

De begrenzing volgens het gewestplan is echter niet geheel volgens de begrenzing op het 

                                                

2 De atlassen van de Buurtwegen werden opgemaakt in opvolging van de wet van 10 april 1841. Deze wet op de 

buurtwegen is nog steeds van kracht. Bedoeling was een inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private 

wegen met openbare erfdienstbaarheid". In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare 

registers, van de buurtwegen opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per 

gemeente (ca 150) werd een atlas opgemaakt, met uitzondering van de stadskernen van de grote steden Antwerpen, 

Mechelen en Lier. In de loop der jaren werden talrijke wijzigingen (afschaffingen, bijklasseringen, verleggingen) op 

voordracht van de gemeente, door de deputatie goedgekeurd. Bij elke beslissing hoort een plan (document van 

wijziging) dat apart bewaard wordt. De Atlas der Buurtwegen van de provincie Antwerpen is te raadplegen op 

www.provant.be. 
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terrein. Een beperkt deel ten noorden van de taxi-/startbaan staat ingekleurd als 

‘bosgebied’. 

1.6 Ligging in speciale beschermingszones 

1.6.1 Internationale beschermingszones 

Alle gebieden die aangeduid zijn in kader van de Europese Vogelrichtlijn en de 

Habitatrichtlijn genieten een internationale bescherming. Deze Speciale Beschermingszones 

van de Vogel- en Habitatrichtlijn (resp. SBZ-V en SBZ-H) vormen samen het  Natura 2000- 

netwerk. Dit netwerk heeft als doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en te 

beschermen en focust op Europees belangrijke soorten en habitats. 

Kaart 1.11 in bijlage 3 toont de ligging van het militaire domein binnen Vogel- en 

Habitatrichtlijngebied. 

1.6.1.1 EU-Vogelrichtlijn 

De Vogelrichtlijn (79/409/EEG) die sinds 2 april 1979 van kracht is, heeft tot doel de 

bescherming van de vogelstand. De lidstaten dienen verplicht speciale 

beschermingsmaatregelen te treffen voor de leefgebieden van de in bijlage bij de richtlijn 

vermelde bijzonder te beschermen vogelsoorten alsook de geregeld voorkomende 

trekvogels. Via het Besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 werden in totaal 23 

speciale beschermingszones afgebakend. 

Het militair vliegveld te Weelde is integraal gelegen in Vogelrichtlijngebied ‘Arendonk, 

Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout’ (BE 2101538). In dit vogelrichtlijngebied 

worden de vennen, heiden, loofbossen, lijn- en puntvormige elementen zoals houtkanten, 

hagen en plassen en de ontginningsputten aangeduid als te beschermen elementen. 

Soorten van de bijlage I van de Vogelrichtlijn die op het militair domein te Weelde worden 

aangetroffen, zijn:  

� Boomleeuwerik  

� Nachtzwaluw 

� Wespendief  

� Zwarte Specht 

1.6.1.2 EU- Habitatrichtlijn 

De Habitatrichtlijn (92/43/EEG) heeft het behoud van de biodiversiteit tot doel en streeft 

naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan 

deel uitmaken. Als uitvoeringsmaatregel dient elk land speciale beschermingszones aan te 

duiden die deel uitmaken van het Europese Natura 2000-netwerk. Hierbij wordt voornamelijk 

rekening gehouden met de reeds aanwezige habittattypes en soorten. In uitvoering van de 

Habitatrichtlijn dienen de lidstaten voor de speciale beschermingszones passende 

instandhoudingsmaatregelen te treffen; deze behelzen zo nodig maatregelen, die 

beantwoorden aan de ecologische vereisten van de natuurlijke habitats en soorten die in die 

gebieden voorkomen. 

Het militaire vliegveld te Weelde behoort integraal tot het Habitatrichtlijngebied ‘Vennen, 

heiden en moerassen rond Turnhout’ (BE 2100024). Tabel 1.1 geeft een overzicht van de 

habitats en soorten waarvoor het habitatrichtlijngebied werd aangemeld evenals een 

aanduiding van het voorkomen op het militair domein van Weelde zelf. 
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Code Habitat/Soort MD 

Weelde 

Habitattypes aangemeld voor het SBZ-H BE2100017 

2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista  

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

3110 
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten 

[Littorelletalia uniflorae) 
 

3130 
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorende 

tot het Littorelletalia uniflorae  en/of Isoëto-Nanojuncetea 
 

3150 
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion 

of Hydrocharition 
 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix x 

4030 Droge Europese heide x 

6230 
Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden 

(en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) 
x 

7140 Overgangs- en trilveen  

7150 
Slenken in veengronden met vegetatie behorende tot het 

Rhynchosporion 
 

9160 
Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-

haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli 
 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur  

91E0 
Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 

[Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae] 
 

Soorten aangemeld voor het SBZ-H BE2100017  

1831 Drijvende waterweegbree (Luronium natans)  

Tabel 1.1: Overzicht van de aanwezige habitats en soorten die aangemeld zijn voor het Habitatrichtlijngebied ‘Vennen, 

heiden en moerassen rond Turnhout’ (BE2100024). 

1.6.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.6.2.1 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 

Het Natuurdecreet3 legt de fundamenten voor het Vlaamse natuurbehoud. Het decreet 

voorziet in de afbakening van een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en een Integraal 

Verwevend – en Ondersteunend Netwerk (IVON). Het militair domein valt niet onder de 

huidige afbakening van VEN of IVON. Reden hiervoor is dat in de eerste fase van de 

afbakening enkel gebieden met een groene gewestplanbestemming aan bod kwamen. 

Hoewel vaak van groot ecologisch belang werden de militaire gebieden niet weerhouden in 

de eerste selectie. 

Kaart 1.11 in bijlage 3 toont de ligging van het Vlaams Ecologisch Netwerk in de omgeving 

van het militair domein. In het zuiden grenst het terrein aan VEN-gebied. 

                                                

3 Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Het  natuurdecreet legt enkele 

basisprincipes op met betrekking tot het  natuurbehoud. De belangrijkste principes zijn het standstill beginsel en de 

zorgplicht. Door toepassing van het eerste basisprincipe probeert men er voor te zorgen dat de kwaliteit van de natuur 

en het milieu niet meer achteruitgaat. De zorgplicht betekent dat iedereen moeite moet doen om zo weinig mogelijk 

schade aan te brengen aan natuurelementen.  



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd natuur- en bosbeheerplan voor het militair domein van Weelde 15

 

1.6.2.2 Beschermde monumenten en landschappen 

Het militair domein maakt geen onderdeel uit van een Beschermd Landschap. Binnen de 

perimeter van het militair domein liggen ook geen beschermde Monumenten.  

1.6.2.3 Landschapsatlas  

De landschapsatlas is een inventaris van waardevolle landschappen in Vlaanderen. Deze atlas 

duidt waardevolle landschappen aan als Relictzones en/of Ankerplaatsen. Relictzones zijn 

gebieden waarvan de landschappelijke waarde door de eeuwen heen goed bewaard is 

gebleven. De erfgoedwaarde is er hoog. De verschillende landschapselementen die er 

voorkomen hebben nog een duidelijke samenhang en zijn nog relatief weinig aangetast door 

grootschalige ingrepen die het gevolg waren van de Industriële Revolutie. Ankerplaatsen zijn 

de meest landschappelijk waardevolle gebieden van Vlaanderen. In deze gebieden is de 

samenhang van de erfgoedwaarden het grootst. Ze zijn ofwel uitzonderlijk gaaf gebleven 

ofwel zeer herkenbaar voor een bepaalde tijdsperiode of ze zijn op Vlaams niveau uniek. 

Daarnaast duidt de atlas ook waardevolle Punt- en Lijnrelicten aan. 

Het militaire vliegveld maakt geen onderdeel uit van een ankerplaats. Het centrale 

vliegveldgedeelte werd eveneens niet weerhouden bij de afbakening van relictzones. De 

noordelijke en zuidelijke terreingedeelten daarentegen behoren respectievelijk tot volgende 

relictzones: 

� Relictzone R10042: Ontginningsblok Weelde 

� Relictzone R10043: Ontginningsblok Groenendaal, Zwarte Heide, Nieuwe bossen en 

Werkendam 

Binnen de perimeter van het militair domein komen geen Punt- en Lijnrelicten voor. In de 

directe omgeving komen wel enkele relicten voor, w.o. de dorpskern van Weelde en het oud 

station van Weelde. Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van de grafheuvels net ten noorden 

van perceel 1. Als lijnrelict vinden we net ten westen van het vliegveld het Bels Lijntje terug. 

Het Bels Lijntje is een groene fietsroute die aangelegd is op een oude spoorwegbedding en 

dwars door het Turnhouts vennengebied loopt. 

Kaart 1.12 in bijlage 3 geeft een overzicht van de situering van de Ankerplaatsen, 

Relictzones, punt- en lijnrelicten. 
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2 ALGEMENE BESCHRIJVING 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht  

2.1.1.1 Ontstaan en evolutie van het heidelandschap in de Kempen 

Om de gebiedspecifieke historische ontwikkelingen in de directe omgeving van het huidige 

militaire domein van Weelde beter te kunnen kaderen, wordt eerst een algemeen beeld van 

het ontstaan en de evolutie van het heidelandschap in de Kempen geschetst. Deze algemene 

schets is hoofdzakelijk gebaseerd op Verdurmen & Tys 2007. 

Heidelandschappen zijn waardevolle cultuur-landschappen. Ontstaan en ontwikkeling in onze 

streken is in hoofdzaak te wijten aan de tussenkomst van de mens, meerbepaald aan de 

landbouwpraktijken die hun intrede doen vanaf het neolithicum (jongste steentijd). De 

evolutie van het heidelandschap kan onderverdeeld worden in een drie belangrijke fasen. 

� Fase 1: van bos naar heide (Neolithicum – vroege middeleeuwen) 

In een eerste fase vond er een omzetting plaats van de oude uitgestrekte bosgebieden naar 

heidegebieden. Rond 5.000 v. Chr. bestond het landschap uit natuurlijk, gesloten 

boslandschap met loofbossen die qua samenstelling sterk lijken op de huidige 

climaxvegetaties. Uit analyses van fossiele stuifmeelkorrels blijkt dat heidesoorten slechts in 

geringe mate maar toch prominent aanwezig waren. De heidesoorten overleefden 

waarschijnlijk in open plekken in bossen (bv. ontstaan door bosbranden of natuurlijke 

begrazing), aan de rand van vennen en in hoogveentjes (Bastiaens & Deforce 2005). Vanaf 

5.000 v. Chr. krijgt de mens een duidelijke impact op het landschap. Met de komst van de 

eerste landbouwers en veetelers moest het natuurlijke landschap met zijn oerbos 

plaatsmaken voor een halfnatuurlijk landschap waarbij het bos beetje bij beetje werd 

ontgonnen. De voedselarme zandgronden in de Kempen raakten al snel uitgeput. Eens de 

gronden uitgeput waren, liet men er schapenkudden grazen zodat het bos geen kans kreeg 

om te regenereren. De voedselarme, zure gronden werden gekoloniseerd door heidestruiken, 

die de plaats van de boomvegetatie innamen. Ook overbeweiding van het vee en een 

verderschrijdende brandcultuur leidden tot een terugdringing van het bosbestand.  

� Fase 2: heide als onderdeel van de economie (Vroege middeleeuwen – 17de eeuw) 

In de 2de fase staat het gemeenschappelijk gebruik van de heide centraal. In de vroege 

middeleeuwen werd de gestaag groeiende heide als gemeenschapsland ingeschakeld in de 

economie van een open gebruikersgemeenschap van plaatselijke landbouwers, die lange tijd 

vooral op zelfvoorziening was gericht. De heide vormde een essentieel onderdeel van het 

landbouwsysteem. Door beweiding, afbranden, het steken van heideplaggen en andere 

ontginningsactiviteiten werd de heide steeds vernieuwd en bestendigd en werd de herinname 

van deze gronden door bos verhinderd. De middeleeuwse boeren in de Kempen gebruikten 

de heide als weidegrond voor schapen en runderen, voor de ontginning van wit zand, leem, 

veen, strooisel en maaisel, voor plaggen, brandzoden, kruiden (o.a. gagel), bijenteelt enz. 

Vanaf de 12/13de eeuw kwamen aanzienlijke stukken heidegrond in handen van abdijen en 

kloosters. Deze waren verantwoordelijk voor een zekere ontginningsbeweging met de 

privatisering van delen van de heide, de inrichting van uithoven en abdijboerderijen, de 

omsluiting van landerijen, de inrichting van wegen, waterhuishoudkundige werken, enz.. Als 

gevolg hiervan eisten de plaatselijke landbouwers van de landheer garanties om hun rechten 

op gemeenschappelijk heideland, dat een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering was, te 
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beschermen en consolideren. Dit leidde dikwijls tot geschreven overeenkomsten met 

betrekking tot het heidegebruik (vroentebrieven, aardbrieven).  

In de loop van de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode breidden de kleine 

gehuchten stelselmatig hun complex cultuurland uit door kleine percelen heide te ontginnen 

en met hagen en wallen te omgeven waardoor het landschap het uitzicht krijgt van een 

lappendeken. Al bij al komt de ontginning van de woeste gronden in de Kempen slechts 

traag op gang. Ondanks de inspanningen van (vnl.) enkele abdijen bleven de Kempen tot in 

de 18de eeuw een uitgesproken heidegebied met een vrijwel onveranderd 12/13de-eeuws 

uitzicht. 

� Fase 3: van heide naar bos (1650 – begin 20ste eeuw) 

De derde periode luidt de periode van de ontginning en uiteindelijke herbebossing op grote 

schaal in. Tijdens de 2de helft van de 18de eeuw begint de Oostenrijkse overheid de 

ontginning van de Kempense heide te stimuleren.  Een ordonannantie van keizerin Maria 

Theresia in 1772 gebood de privatisering en ontginning van de vroenten en de gemene 

gronden. Het doel was expliciet de uitbreiding van het landbouwareaal. Verzet vanuit de 

dorpskernen, technologische onkunde en een woelige politieke situatie op het einde van de 

18de eeuw, maakten dat dit de eerste decennia zonder grote gevolgen bleef.  

Op het einde van de Oostenrijkse periode was maar 10 tot 15 % van de Kempense heide 

ontgonnen. Tijdens de daaropvolgende Franse overheersing kwamen de uitgestrekte 

heidevelden in het bezit van de gemeenten waardoor de gemeenschappelijke heide werd 

omgevormd tot een gemeenteheide. Pas vanaf de jaren 1840 werden nieuwe inspanningen 

gedaan om de heidegebieden te ontginnen en dit door middel van o.a. nieuwe wegen, 

irrigatiemiddelen, enz. De wet op de ontginning van onontgonnen land (1847) dwong de 

gemeenten tot de verkoop van de gemene gronden en de kopers hun gronden binnen een 

bepaalde tijd te ontginnen. Het resultaat was dat de gemene heide in de 19de eeuw massaal 

werd getransformeerd tot landbouw- en bosareaal. Het ontginnen van de heidegebieden was 

nu wel mogelijk, enerzijds omdat de landbouw zich in een bloeiperiode bevond waardoor een 

gebrek aan akkerland ontstond, anderzijds omdat de aanvoer van guano als meststof de 

omzetting van heide en bos naar cultuurland haalbaar maakte. De kapitaalkrachtigen vonden 

de landbouw op de schrale droge zandgronden een te gewaagde onderneming maar zagen 

wel brood in de grootschalige aanleg van dennenbossen om in te spelen op de vraag naar 

mijnhout. De heidegronden leenden zich goed tot het systematisch aanplanten van 

dennenbossen die een snel en hoog rendement hadden. Deze boszones worden gekenmerkt 

door hun systematische en geometrische aanleg via een systeem van rechte dreven en 

percelen. Het dambordvormige patroon dat zo ontstond, was het handelsmerk bij uitstek van 

de grote herbebossingsbeweging die vanaf de 19de eeuw in gang werd gezet. Van deze 

grote naaldbossen uit de 19de eeuw is een aanzienlijk deel bewaard gebleven.  

2.1.1.2 Behoud van het heidelandschap in de militaire domeinen 

Vlaanderen is een van de dichtst bevolkte gebieden van Europa waar open ruimte schaars is 

geworden. Naarmate de maatschappij begin vorige eeuw evolueerde naar haar huidige vorm, 

werd steeds meer open ruimte ingenomen door industrie, bebouwing en intensieve 

landbouw. Na het ontstaan van België in de negentiende eeuw groeide het Belgische leger en 

tegelijk ook de nood aan militaire oefenterreinen. De extensieve, schaars bewoonde 

gebieden kwamen hiervoor in de eerste plaats in aanmerking. Door de nood van het leger 

aan oefenterreinen en vliegvelden, bleven de militaire domeinen grotendeels gespaard van 

de maatschappelijke ontwikkelingen in de loop van de 19de en 20ste eeuw die in het 

grootste deel van de Vlaamse Kempen leidden tot de teloorgang van het oorspronkelijke 

heidelandschap. De geschiedenis bleef er als het ware stilstaan.  
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De oefenterreinen die in de eerste helft van de 19de eeuw (na de Belgische 

onafhankelijkheid) in gebruik werden genomen door de Belgische Staat zijn grotendeels 

gespaard bleven van de latere grote ontginningsbeweging (landbouwontginning en 

herbebossing). De meeste militaire vliegvelden (ook dat van Weelde) werden echter pas 

aangelegd halverwege de 20ste eeuw (begin jaren ’50) en zijn dus niet van deze 

herbebossing gespaard gebleven. Niettemin bleven ook hier vaak restanten van het open 

heidelandschap aanwezig en werd met de aanleg ervan het open heidelandschap weer 

(deels) hersteld. 

Dankzij de militaire bestemming beschikken we nog over deze unieke landschappen en 

waardevolle biotopen. Door de beperkte toegankelijkheid van de militaire domeinen is vaak 

ook de nodige rust gegarandeerd. Ook al is het natuurbehoud ondergeschikt aan de militaire 

doeleinden, toch blijft de natuurwaarde binnen deze terreinen uitzonderlijk.  

2.1.1.3 Een historische schets van het militair vliegveld en de directe omgeving 

Onderstaande historische informatie is hoofdzakelijk gebaseerd op Verdurmen & Tys (2007). 

2.1.1.3.1 Historische kennis 

Constante bezetting en ontginning van de gronden in Weelde vond zeker plaats na het jaar 

600 onder de vorm van akkerdorpen, nederzettingen van kleine grondbezitters en het 

grootgrondbezit of de domeinen. De bestaande dorpen rondom het huidige militair domein 

gaan meestal terug op samengevoegde oude landbouwgemeenschappen of verder 

uitgebouwde heerlijke domeinen.  

Rond 1200 bestond het grootste deel van het grondgebied van Ravels uit (weliswaar 

functionele) woestenij en was slechts 1/3 van de grond in cultuur gebracht. In de loop van 

de 13de eeuw werd Weelde een vrijheid met de drie dorpen Ravels, Poppel en Weelde, na 

voordien deel uitgemaakt te hebben van het hertoglijk domein van Brabant. De abt van 

Tongerlo bezat sinds 1165 de grondheerlijke rechten in Ravels. 

Poppel en Weelde bezaten dezelfde gemene gronden en hadden herhaaldelijk geschillen met 

de omliggende gehuchten zoals Ravels en Baarle over de juiste afbakening van de grenzen. 

Toen de hertog van Brabant in 1331 de woeste gronden in vruchtgebruik gaf aan de 

plaatselijke bevolking, liet hij kort daarna een hele reeks (grens)palen slaan om de wastinas 

af te bakenen en zo geschillen te vermijden. Eén van de grote twistpunten was het steken 

van turf in de veengebieden. Die lagen verspreid over de heide, wat een efficiënte controle 

vrijwel onmogelijk maakte. Uit talrijke rechtsdocumenten blijkt dat sommige dorpen zelfs tot 

in de 19de eeuw geschillen bleven uitvechten over de rechten op de gemene heide.  

In 1772 weigerden Weelde en Poppel de Oostenrijkse ordonnantie ter ontginning van de 

heidegronden op te volgen. De abdij van Tongerlo besliste in 1773 om de gemeentegronden 

van Ravels te verkopen aan de graaf van Turnhout. De gemeentegronden bleven in dit 

gebied gemeenschappelijk bezit, ook na de Franse bezetting. Hierdoor bezit de gemeente 

Turnhout in het noorden nu nog steeds het toen verkochte intacte vennengebied van Ravels. 

Pas in de loop van de 19de eeuw werden deze gronden door een landmeter van het kadaster 

officieel in twee delen gesplitst en kreeg elke gemeente zijn eigen gemeentegronden, die 

hoofdzakelijk bestonden uit onontgonnen heidegebied met vennen.  

Omdat de heide in dit grensgebied afgelegen was, waren particulieren er in de 18de eeuw 

vrijwel niet in geïnteresseerd. Mogelijk is het onaangetast blijven van de verschillende grote 

heidegebieden in deze regio een van de meer belangrijke oorzaken voor het ontstaan van 

het grootgrondbezit in de 19de eeuw. Vanaf het begin van de 20ste eeuw werden veel van 

deze resterende heidegebieden door de gemeenten bebost.  
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2.1.1.3.2 Toponymie 

Weelde of Welde duikt als plaatsnaam voor de eerste maal op in de bronnen in 1196. Weelde 

zou genoemd zijn naar ‘welle’, wat zou wijzen op de bron van de Aa die in Weelde 

ontspringt. Tot nu toe zijn er weinig gegevens beschikbaar over de ouderdom van de 

plaatsnamen te Weelde. Binnen en in de directe omgeving van het militair vliegveld liggen 

enkele toponiemen die verwijzen naar het gehucht of dorp waartoe de gronden in kwestie 

behoorden. Vaak gaat het om percelen akkerland die zich vlakbij de nederzetting bevinden 

en mogelijk tot het oorspronkelijke akkercomplex behoren.  

Groenen Dael Veld en Groenen Dael Voorhoofd (aan de zuidoostkant van het vliegveld) 

omvatten de cultuurgronden van het gehucht Groenendael dat nu nog bestaat. De naam 

Groenendael zelf wijst op weelderig begroeide valleien of velden die een rijke oogst 

opleveren.  

Het toponiem Uitgevlogenbergheyde wijst op de aanwezigheid van een heuvel of berg waar 

dit heidegebied naar vernoemd is. Uit de topografische kaart blijkt dat de omgeving een 

eerder glooiend landschap vertoont, wat het element ‘berg’ kan verklaren. Dat hier sprake is 

van een ‘uitgevlogen’ berg kan verwijzen naar het fenomeen van de stuifzanden op de heide. 

Omdat de begroeiing op de heidevlakte stelselmatig afnam, kreeg de wind vrij spel en 

werden her en der kleine heuveltjes gevormd.  

2.1.1.3.3 Evolutie zichtbaar op cartografische documenten 

Een eerste cartografisch document dat het historische landgebruik weergeeft is een kaart uit 

17494 opgesteld naar aanleiding van grensbetwistingen. Centraal op de kaart ligt de 

dorpskern van Ravels met rondom grote heidegebieden waar tal van vennen zijn getekend.  

Het huidige militair vliegveld ligt op de plaats waar rond 1770 de zeer uitgestrekte Bruyère 

de Raevels was gesitueerd. Het beeld op de Ferrariskaart5 (toestand 18de eeuw, ca. 1777; 

kaart 2.1 in bijlage 3) toont deze Ravelse heide als een onbewoonde vlakte. Rond de 

gehuchten Leemputten, Clynravels en Welde zijn wel de eerste duidelijke aanzetten tot 

verdere ontginning in de heide zichtbaar. Ter hoogte van Leemputten vormt Groenendael 

een mooi voorbeeld van een vooruitgeschoven heideontginning. De enorme vlakte van de 

Ravelse heide omvat een aanzienlijke verzameling vennen en plassen, zoals de Groote en 

Kleine Tommel, en wordt doorsneden door talrijke dreven en wegen. De Ravelse heide ligt 

tussen twee grote ontginningsblokken in. Enerzijds is er het gehucht Welde met talrijke 

kleine uitlopers in de heide zoals Hoogeynt, Leemputten en Clynraevels.  Anderzijds botst de 

heide op een groot complex jonge cultuurgronden rondom plaatsen zoals Gelle, Lipsent, 

Geheeul en Zondereygen. Een uitzondering op het vlakke landschap vormen de Hoogeyntse 

Bergen vlakbij het gelijknamige gehucht die, hoewel beperkt in omvang, toch duidelijk 

aanwezig zijn.  

De Vandermaelenkaart6 (ca. 1850; kaart 2.2 in bijlage 3) toont dat de uitgestrekte heide 

nog steeds aanwezig is maar opgesplitst wordt in meerdere kleine heidegebieden met een 

specifieke naam, zoals de Eindegoorheide en de Bosvenheide. Het wegennetwerk is verder 

uitgebouwd en het aantal strakke rechte dreven heeft de bovenhand gekregen, als resultaat 

van een meer systematische inname van de heide. Dat de ontginningen zich verder hebben 

doorgezet blijkt ook uit de Groenendelsche Hoef die hier op een druk knooppunt van wegen 

ligt met rondom een complex kleine verkavelde zones. Het reliëf van de Hoogeindschen Berg 

                                                

4 Kaart in Goris 2001. Een kaartboek van de abdij Tongerlo. De kaart is opgesteld door Jan Baptista Berghmans in juli 

1749. 

5 Graaf J. de Ferraris 1777, Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden 

6 Vandermaelen Ph. 1846-1854, Topografische kaart van België  
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is nog steeds zichtbaar maar ook hier zijn een tweetal rechte wegen dwars doorgetrokken. 

De grote heidevlakten blijven niettemin duidelijk aanwezig en vormen een uitgestrekt 

heidegebied met grillige topografie en veel vennen. De volledige oppervlakte van het huidige 

militaire domein bestaat uit heide en vennen. 

 

Figuur 2.1: Detail van de Ferrariskaart (ca. 1777) met de Ravelse heide (Bruyère de Raevels) ten westen van de 

cultuurgronden van Weelde en Ravels met talrijke vooruitgeschoven heideontginningen.  

Het gereduceerd kadaster7 toont een gelijkaardig beeld. Deze kaart werd omstreeks 1850 

per gemeente opgesteld op basis van het primitief kadaster. Deze kaart biedt een eerste blik 

op het grondgebruik op perceelsniveau. De omgeving van het militair domein wordt 

aangeduid als een heidecomplex met verschillende grotere vennen. 

Ook op de latere militaire topografische kaarten bestaat de centrale zone van het vliegveld 

nog uit heide, maar het militaire vliegveld wordt nu in zuidelijke en oostelijke richting 

omgeven door naaldbos met dambordstructuur. Op de topografische kaart van ca. 18708 

(kaart 2.3 in bijlage 3) is te zien dat het zuidwestelijk terreingedeelte van het huidige 

militaire domein reeds grotendeels bebost is.  

De topografische kaart van ca. 18909 (kaart 2.4 in bijlage 3) toont een gelijkaardig beeld. 

Nu is ook de oostelijke rand van het huidige militair domein bebost. 

Op de topografische kaart van ca. 192010 (kaart 2.5 in bijlage 3) zet de tendens van 

bebossing zich verder. Nu is ook de zuidoostelijke uitloper van het huidige militair domein en 

de directe omgeving volledig bebost. Ook het noordelijk deel van het huidige militaire 

                                                

7 De gereduceerd kadastrale plannen werden rond 1852 voor elke gemeente opgemaakt op basis van het Primitief 

Kadaster. Deze kaart wordt niet weergegeven in dit beheerplan, maar kan geraadpleegd worden op het VIOE. 

8 Dépôt de la Guerre et de la Topographie 1865-1883, Topografische kaart van België 

9 Militair Cartografisch Instituut (MCI) 1885-1905, Topografische kaart van België 

10 Militair Cartografisch Instituut (MCI) 1918-1926, Topografische kaart van België 
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domein (ten noorden van de N132) is volledig bebost. Elders op het huidige domein is de 

bebossingstoestand niet of nauwelijk gewijzigd. Verschillende restanten van vennen zijn in 

het bos opgenomen. 

De topografische kaart van ca. 196011 (kaart 2.6 in bijlage 3) is de eerste kaart waarop de 

aanwezigheid van het vliegveld is weergegeven. De aanleg ervan gebeurde in de jaren ’50 

(zie § 2.1.1.3.4). In de loop van de 20ste eeuw werd de heide verder bebost: ten noorden en 
ten zuiden van de huidige landingsbanen zijn nog enkele blokken bos bijgekomen. Met de 

aanleg van het vliegveld werd het beboste deel in het oosten van het terrein gekapt evenals 

delen van de zuidelijke en noordelijke uitlopers voor de aanleg van wegen en opslagplaatsen. 

Ook verschillende grotere en kleinere vennen verdwenen door de aanleg van het vliegveld. 

Het beeld van de huidige topografische kaarten (199012, 199313, 200614, 200815 en 200916) 

verschilt niet zo veel van de situatie in 1960. Kaart 2.7 in bijlage 3 toont de klassieke 

‘stafkaart’ (1978 – 1993) die ook vaak als achtergrond gebruikt wordt bij andere kaarten. 

Deze recente topografische kaarten (zie ook kaarten 1.4 en 1.5) tonen een open gebied 

begrensd door bos ten noorden en ten zuiden van het vliegveld. Van de talrijke vennen en 

moerassen uit het verleden zijn nog enkele restanten bewaard in de huidige bossen. Veel 

vennen zijn echter drooggelegd en omgezet in akker- en bosland. Het 19de-eeuwse 

geometrische patroon van wegen is nog steeds te herkennen in de huidige bossen. 

Evolutie van bos en heide op het militair domein: een historische schets op basis 

van oude kaarten 

Het huidige militair domein te Weelde maakte deel uit van de vroegere uitgestrekte Ravelse 

heide die grens met het latere Nederland vormde. Verschillende gehuchten in de omgeving, 

waaronder Weelde, concentreerden zich langs de waterloop de Aa en maakten gebruik van 

de uitgestrekte heide om hun landbouwareaal uit te breiden. Talrijke kleine woonkernen 

werden gesticht aan de rand van het cultuurgrondenareaal van o.a. Weelde en Ravels, aan 

de oostzijde van de Ravelse heide. Geleidelijk aan werd de heide meer en meer verkaveld. In 

de 2de helft van de 19de eeuw werden grote delen ten zuiden en ten oosten van het huidige 

vliegveld bebost met naaldhout, waarbij ook het zuidwestelijk deel van het huidige domein 

bebost raakte. Eind 19de en in de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw (tussen 1890 

en 1940) raakten ook het oostelijke en zuidoostelijk deel van het militair domein deels 

bebost. Het grootste deel van het domein, met name de zone rond het vliegveld zelf, is 

echter continu heide gebleven. Vermoedelijk hebben zowel de uitgestrektheid van deze heide 

en de grensligging ervan ertoe bijgedragen dat dit heidegebied lang wist te overleven. In de 

jaren 1950 werden kleine stukken van de beboste delen terug gekapt voor de aanleg van het 

vliegveld en bijhorende wegen en opslagplaatsen. Op de bermen naast de aangelegde 

betonpistes kon hier terug een heidevegetatie ontwikkelen. 

2.1.1.3.4 Aanleg van het militaire vliegveld 

Het vliegveld werd in de jaren ‘50 (1953-1957) aangelegd op gronden die de Belgische 

militaire overheid had gekocht van de gemeente Ravels. Een zeer groot gebied hiervan werd 

gebruikt voor de inrichting van een militair vliegplein langs beide zijden van een recent 

aangelegde betonbaan. 

                                                

11 Militair Cartografisch Instituut (MCI) 1885-1905, Topografische kaart van België 

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

13 Topografische kaart 1/10.000, raster, zwart-wit, opname 1978-1993 (OC GIS-Vlaanderen) © NGI  
14 Topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, opname 1991-2005, NGI 

15 Topografische kaart 1/100.000, raster, opname 2001-2006, AGIV 

16 Topografische kaart 1/50.000, raster, kleur, opname 2001-2007, NGI 
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2.1.1.4 Archeologische waarden 

Het vliegveld van Weelde is een van de weinige militaire domeinen waar tot nu toe al 

uitgebreid archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het militair 

domein en zijn directe omgeving op archeologisch vlak uniek en zeer waardevol is. Talrijke 

archeologische vondsten uit een opeenvolging van periodes zijn het resultaat van intensieve 

campagnes. De verspreiding van de sites toont een groot aantal vondsten uit de steen- en 

metaaltijden. Het overwicht van de steen- en metaaltijden is een rechtstreeks gevolg van het 

soort onderzoek dat tot nu toe in deze regio werd uitgevoerd. Dat was vooral gericht op de 

steentijd. Uit de metaaltijd springen voornamelijk de in de directe omgeving aanwezige 

grafheuvels in het oog.  

De inplanting van het militaire vliegveld (ca. 1953-57) heeft het toenmalige landschap en de 

ondergrond drastisch veranderd zodat de kansen op bewaring en opsporing van 

archeologische relicten locaal sterk zijn afgenomen. De randzones van het vliegveld 

daarentegen zijn nog wel grotendeels intact. 

Kaart 2.8 in bijlage 3 toont de belangrijkste aandachtszones en vindplaatsen van 

archeologische sporen in de directe omgeving van het militair domein op basis van de 

Centrale Archeologische Inventaris (CAI). 

Uit de bodemkaart blijkt dat de archeologische sites min of meer verspreid liggen op de 

drogere podzolgronden. Waar de ondergrond vochtiger is, zijn er duidelijk minder vondsten 

gekend. Het oprichten van grafheuvels gedurende de metaaltijden gebeurde bij voorkeur in 

de omgeving van de nederzetting zelf, waarvoor de minder vochtige gronden, op enige 

afstand van de rivier, werden uitgekozen. Dit patroon komt duidelijk tot uiting in de 

spreiding van grafheuvels te Weelde die in de omgeving van de vennen gelegen zijn. Nabij 

de vennen werden reeds herhaaldelijk archeologische sporen en artefacten aangetroffen 

zodat men hier mag spreken van een echte concentratie en een duidelijk verband tussen het 

duinzandreliëf, de vennen en de aanwezigheid van jager-verzamelaargroepen. Het 

onderlinge verband tussen deze reliëfverschillen en de talrijke vondsten uit vooral steen- en 

metaaltijden, blijkt overduidelijk uit de verspreidingskaart van archeologische sites. 

Op archeologisch vlak vormt Weelde een uniek voorbeeld van een gebied waar sporen uit 

vrijwel alle periodes gekend zijn. Vondsten uit de prehistorie, de brons- en ijzertijd, de 

Romeinse periode en de daaropvolgende Merovingische en Karolingische periode bewijzen 

dat Weelde vrijwel doorlopend een enorme aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op de 

mens. De aanwezigheid van talrijke vennen, waterplassen en moerassige zones die verspreid 

liggen/lagen op en rond het militaire domein zijn bepalend geweest voor de aanwezigheid 

van de mens in het verleden.  

Voor een gedetailleerd overzicht van archeologische vondsten in de omgeving van het 

militair domein wordt verwezen naar Verdurmen & Tys (2007). 

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 

2.1.2.1 Historisch beheer 

Voor de aanleg van het vliegveld waren deze gronden eigendom van de gemeente Ravels. 

Op het einde van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw werd een deel van het 

huidige militaire domein bebost (zie historische kaarten in § 2.1.1.3.3). De gemeente kon 
aan bosbouw doen omdat ze kon wachten tot de investeringen geld begonnen op te brengen 

met het groeien van het dennenbos (zie ook Geudens et al. in voorbereiding). Lange tijd 

werden de dennenbossen beheerd volgens de principes van het “normale bos”. In de 

kapregeling werd een evenwichtige verdeling van alle leeftijden over de bosoppervlakte 

voorgeschreven. Doel was een constante opbrengst van houtproducten te garanderen en ook 
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de jaarlijks te verjongen oppervlakte min of meer gelijk te houden. Het toegepaste 

bosbedrijf voor de dennenbestanden was een kaalslagsysteem met tot WO II een korte 

bedrijfstijd van 40 jaar. Later waren langere bedrijfstijden van minstens 60 jaar de regel. 

Tijdens de oorlog waren veel kappingen gebeurd en vanaf de jaren ’70 stortten de prijzen 

voor het dennenhout in door de sluiting van de steenkoolmijnen.  

Jonge dennenaanplanten werden waar nodig vrijgesteld van hinderende vegetatie (bv. berk 

of Struikhei). Na 20 jaar werd het stamtal meestal sterk gereduceerd. Slecht gevormde 

bomen en voorlopers werden eerst verwijderd. Vanaf dan werden dunningen uitgevoerd die 

naast brandhout ook mijnhout en vezelhout opleverden. Tot aan 45 jaar ouderdom bedroeg 

de omlooptijd voor deze dunningen 3 jaar, daarna 6 jaar. 

Bij dunningen werd tot in de jaren 1980 met terughoudendheid gewerkt. Het doel was de 

productie van dennenhout van matige dimensies (mijnhout) en het vermijden van windval 

als een belangrijke randvoorwaarde. Deze werkwijze van laagdunningen leidde tot dichte 

bestanden. 60 tot 70 jaar werd lange tijd als een maximum voor vitale groei van dennen 

beschouwd. De bestanden werden voor die leeftijd kaalgekapt en opnieuw aangeplant met 

naaldhout. Soms werd bij herbebossing ook loofhout aangeplant. Daarbij werd in de meeste 

gevallen gebruik gemaakt van Amerikaanse eik. 

Het bosbeheer vanaf de jaren ’80 op het vliegveld van Weelde valt deels te reconstrueren op 

basis van een oude bestandskaart, opgemaakt door P. Van Gompel en A. Versteynen in 

1983. 

Op de bestandskaart van 1983 is de toenmalige bedrijfsregeling terug te vinden. Per bestand 

wordt tevens de dominante hoofdboomsoort en het plantjaar weergegeven. Volgens deze 

bestandskaart werd het militair domein opgedeeld in 3 reeksen van vergelijkbare 

oppervlakte waarbij in elke reeks om de 3 jaar werd gedund. In 1986 werd een eerste 

dunning uitgevoerd in reeks 1, in 1987 in reeks 2 en in 1988 in reeks 3. Reeks 1 valt niet 

onder het huidige protocol dat gesloten werd tussen het ministerie van Landsverdediging en 

het Vlaamse gewest en bijgevolg ook niet onder dit beheerplan.  

De ruimtelijke structuur van het vliegveld van Weelde is grotendeels behouden gebleven 

sinds de opmaak van deze bestandskaart. De belangrijkste bosbestanden bevinden zich rond 

de uitlopers van de startbaan. Het grootste deel van de bossen bestaat uit naaldhout, m.n. 

Grove den. De Grove dennen in de huidige naaldhoutbestanden op het vliegveld werden 

aangeplant tijdens en vlak na de Tweede wereldoorlog; de oudste bestanden in 1941, de 

jongste bestanden in 1955. De meeste bestanden werden (her)aangeplant tussen 1943 en 

1948. De bestanden die nu bestaan uit loofhout (Zomereik, berk en Amerikaanse eik) 

bestonden in de tijd van de opmaak van de oude bestandskaart ook uit loofhout.  

Over het vroegere beheer van de open terreindelen is weinig geweten. Een deel van de heide 

en schrale graslanden werden na 1960 (vermoedelijk in de jaren 1980) in landbouwgebruik 

genomen. Gedurende lange tijd werden ze gebruikt als o.a. maïsakker. Sinds het wegvallen 

van de landbouwconcessie in 2000 worden de voormalige akkers weer verschraald. 

2.1.2.2 Recent beheer 

Voor de periode van 1998 tot 2004 zijn alle werkzaamheden bijgehouden in een logboek 

door de toenmalige boswachter, P. Van Gompel. Hieruit blijkt dat in 1998, 1999 en 2000 alle 

Amerikaanse vogelkers in de bosbestanden werd gekapt en behandeld werd met glyfosaat.  

Een groot deel van het terrein was in het verleden in landbouwgebruik. Sinds 2000 werden 

deze bestanden uit landbouwbeheer zijn genomen en werd het grootste deel ervan 

onderworpen aan een intensief verschralingsbeheer onder de vorm van maaien (zie § 
4.2.2.3.1). Enkele bestanden werden bebost. 
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In 2000 werden vier percelen landbouwgrond op het militair domein beplant (huidige 

percelen 7g, 10d, 7i en 9h). Allemaal werden ze in de zomer van 2000 nog bewerkt als akker 

en groeiden er ingezaaide graangewassen. In het najaar van 2000 werden woelgaten 

geboord en werden de percelen omheind om wildschade te voorkomen. Perceel 9h (2,24 ha) 

werd beplant met Wintereik, Lijsterbes en Sporkehout. De beplanting van perceel 7i (1 ha) 

bestond uit Wintereik. Op perceel 7g (1,77 ha) werd Wintereik, Zomereik, Lijsterbes en 

Sporkehout geplant. Perceel 10d (1,14 ha) werd beplant met Lijsterbes, Wegedoorn, 

Sporkehout en Zomereik.  

In 2001 gebeurde de eerste nazorg van de bestrijding van Amerikaanse vogelkers. De 

nabehandeling gebeurde zowel machinaal als manueel. Ter bevordering van de 

mantelvegetatie werden distels met de zeis gemaaid op de strook tussen het militaire 

domein en de gemeentebossen. In 2002 werd Amerikaanse vogelkers bestreden in de 

resterende bossen. De nazorg gebeurde met de rugsproeier. Op de landbouwpercelen die in 

2000 beplant werden, werd ingeboet met Zomereik. In 2004 werd de nabehandeling van 

Amerikaanse vogelkers voortgezet. Alle percelen werden nagekeken en waar nodig werd 

opnieuw manueel of met de rugsproeier bestreden met glyfosaat.  

In het kader van het 

LIFE-project DANAH 

gebeurden enkele 

herstelingrepen. In 

bestand 6g werd (een 

deel van) een historisch 

ven hersteld. Hiertoe 

werd alle opslag 

verwijderd en werd de 

depressie 

geplagd/afgegraven.  

Daarnaast werd een 

grote oppervlakte 

grasland jaarlijks 

gemaaid, waaronder de 

voormalige akkers. In de 

bermen aan weerszijden 

van de betonbaan 

rondom perceel 15 werd 

heide hersteld door 

middel van het kappen 

van boomopslag. Kaart 2.9 in bijlage 3 geeft een overzicht van de uitgevoerde werken in 

het kader van LIFE-project DANAH. Naast de Life-werken werden in 2009 een aantal 

voormalige barakken afgebroken en opgeruimd in perceel 17. 

2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Bodem en Geologie 

2.2.1.1 Bodem 

De Bodemkaart van België klasseert bodemtypes op basis van 3 belangrijke 

bodemeigenschappen: textuur, drainageklasse en profielontwikkeling. Kaart 2.10.a in 

bijlage 3 geeft de bodemkaart weer afzonderlijk voor textuur, drainage en 

profielontwikkeling. De vereenvoudigde bodemkaart (combinatie textuur en drainageklasse) 

wordt weergeven in kaart 2.10.b in bijlage 3. 

 

Foto 2.1: Venherstel op het militair domein in het kader van het LIFE project 

DANAH. (Foto: L. Vanassche) 
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Figuur 2.2: Lithostratigrafie van de provincie Antwerpen. Ter hoogte 

van het vliegveld (in lichtblauw aangeduid) dagzoomt de Formatie van 

de Kempen. (bron: www.pidpa.be) 

De textuur van de bodem wordt bepaald door de korrelgrootteverdeling van de 

bodemdeeltjes (minerale fractie) van de bovenste bodemlaag. Zandbodems bestaan 

hoofdzakelijk uit grofkorrelig (50um – 2 mm) materiaal. Over het grootste deel van het 

militair domein en omgeving heeft de bodem een zandige textuur.  

De drainageklasse of vochttoestand van de bodem is afhankelijk van de diepte van de 

grondwater, de permeabiliteit van de bodem en het voorkomen van doorlatende lagen. Op 

het terrein vinden we enkele mooie gradiënten van droge tot natte bodems terug die in 

hoofdzaak bepaald worden door het reliëf.  Het grootste deel van het terrein bestaat uit 

vochtig zand. In enkele depressies vinden we een natte zandbodem terug; op enkele hoger 

gelegen delen vinden we droog zand terug. 

De profielontwikkeling wordt bepaald door de aard en opeenvolging van de verschillende 

horizonten. Onder invloed van klimatologische en biologische factoren ondergaat het 

moedermateriaal een verwering en andere bodemvormingsprocessen, die zich uiten in de 

vorming van min of meer duidelijke bodemhorizonten. De bodem heeft overal op het militair 

domein een duidelijke humus- en/of ijzer B-horizont. Het betreft hier typische podzolbodems 

zoals we die vaak in de Kempen aantreffen.  

De bodem op het vliegveld van Weelde bestaat uit een complex van natte, vochtige en droge 

zandbodems met een typisch podzolprofiel. Door de aanleg van het vliegveld zijn een deel 

van de bodems sterk verstoord en vergraven geweest, waardoor op heel wat plaatsen het 

oorspronkelijk profiel (podzol) verstoord is. 

2.2.1.2 Geologie 

Onderstaande beschrijving is hoofdzakelijk gebaseerd op Wouters & Vandenberghe (1994). 

2.2.1.2.1 Geologische opbouw 

De ligging van het militair vliegveld 

is weergegeven op de 

lithostratigrafische kaart van de 

provincie Antwerpen (Fig. 2.1). 

Deze kaart geeft een overzicht van 

de geologische ondergrond van de 

provincie Antwerpen.  Ze toont aan 

waar de verschillende formaties 

aan de oppervlakte komen.  Het 

vliegveld te Weelde situeert zich in 

het gebied waar de Formatie van 

de Kempen dagzoomt. 

De geologie en het daaruit 

vloeiende landschap werden in 

belangrijke mate gevormd tijdens 

het Tertiair en het Quartair. Tabel 

2.2 geeft de chrono- en 

lithostratigrafische indeling van de 

Tertiaire en Quartaire afzettingen 

voor het studiegebied.  Het 

Neogeen bevindt zich in de tertiaire 

periode en omvat de geologische 

periodes Mioceen en Plioceen.  De 

jongste periode - het Quartair - 
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vangt aan met het Pleistoceen.  De formaties die in deze periodes gevormd werden, hebben 

elk een eigen samenstelling met specifieke hydrogeologische eigenschappen.  

De geologische opbouw van de ondergrond wordt weergegeven in Figuur 2.2. Tabel 2.1 

(lithostratigrafie) geeft de diktes (in meter) van de verschillende formaties ter hoogte van 

het studiegebied.  

 

Formatie Diepte (m) Dikte (m) 

Dekzand 0 - 1,5 1,5 

Grindterras 1,5-4,5 4 

Complex van de Kempen 4,5-46 41,5 

Formatie van Merksplas 46-64 18 

Formatie van Lillo 64-72 8 

Formaties van Kattendijk en Kasterlee 72-82 10 

Formatie van Diest 82-230 148 

Formatie van Berchem 230-280 50 

Formatie van Boom > 280  

Tabel 2.1. Lithostratigrafische tabel met aanduiding van de verwachte diepte en dikte van de verschillende lagen ter 

hoogte van het studiegebied. 

2.2.1.2.2 Lithologische kenmerken van de verschillende formaties 

Op een diepte van meer dan 280 m onder het studiegebied ligt de Formatie van Boom, beter 

bekend als de ‘Boomse klei’, die in het Tertiair (Paleogeen) is afgezet. Deze laag is van 

oligocene ouderdom (Rupeliaan) en bestaat uit stijve slecht doorlatende klei.  

Hierboven zijn in het latere Tertiar (Neogeen) voornamelijk mariene sedimenten afgezet. Dit 

zijn dikke zandpakketten die afhellen naar het noordoosten. Dit Neogene zandpakket rust 

rechtstreeks op de Klei van Boom en neemt in noordoostelijke richting in dikte toe. Het is 

watervoerend en zeer goed waterdoorlatend. Deze Neogene zanden vormen het grootste en 

beste grondwaterreservoir voor de drinkwatervoorziening in geheel Vlaanderen. De totale 

dikte van het Tertiaire zandpakket bedraagt ongeveer 250 m. Van oud naar jong komen 

volgende lagen voor: Formatie van Berchem, Formatie van Diest, de Formaties van 

Kattendijk en Kasterlee, de Formatie van Lillo en de Formatie van Merksplas. 

De Formatie van Berchem bestaat uit donkergroene tot zwarte, fijne en zeer glauconietrijke 

zanden.  

De Zanden van Diest zijn tamelijk grove tot matig fijne glauconietrijke zanden.  

Bovenop de tamelijke grove zanden werden de Formaties van Kattendijk en Kasterlee 

afgezet. Deze formaties bestaan uit fijn glauconiethoudend zand. 

Hierboven rusten de fijne zanden van de Formatie van Lillo. Deze lithologische eenheid 

bestaat uit fijne, en zeer fijne glauconiethoudende schelpenrijke zanden. De onderste meters 

zijn glauconietrijk en minder fijn.  

De Formatie van Merksplas is afgezet tijdens de overgang van Tertiair naar Quartair en 

bestaat uit grove zanden die door de toenmalige Rijn zijn aangevoerd. 

In het begin van het Quartair werd boven de Tertiaire lagen het Complex van de Kempen 

afgezet. Dit pakket is ongeveer 40 m dik en bestaat uit fijne zanden en kleilagen die in een 

waddengebied zijn afgezet. Op de tertiaire geologische kaart hoort het zuidelijk deel van het 

gebied tot het Lid van Merksplas A. De noordelijke helft van het gebied behoort tot het Lid 
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van Merksplas B. Beide Leden behoren tot de Formatie van de Kempen, een complex van 

zanden en kleilenzen. 

Tijdens de laatste 2 ijstijden in het Holoceen werd vanuit de drooggevallen Noordzee korrelig 

materiaal met de noordenwind meegevoerd. De grootste deeltjes (zand) werden eerst in het 

Noorden afgezet en het gros van de fijnere elementen (leem, klei) kwam verder in het 

zuiden terecht. In de Noorderkempen kwam een eolisch, leemarm zanddek te liggen van ca. 

20 tot 150 cm dik. 

 
Periode Tijdvak Lithostratigrafie Lithologie Hydrogeologie HCOV 

Quartair Holoceen Dekzand dekzand watervoerend 0150 

  Pleistoceen Formatie van de 

KEMPEN 

afwisseling van fijn tot 

plaatselijk grof zand en 

klei 

scheidende laag 0220 

Formatie van 

MERKSPLAS 

grove tot zeer grove 

kwarts-zanden met 

schelpen 

watervoerend Tertiair Neogeen 

Plioceen 

   

Formatie van LILLO schelpenrijke, fijne 

glauconiethoudende 

zanden, soms silt tot 

kleihoudend 

watervoerend 

met plaatselijk 

slecht 

doorlatende 

niveaus 

    Formaties van 

KATTENDIJK en 

KASTERLEE 

fijn glauconiethoudend 

zand 

watervoerend 

  Neogeen 

  Mioceen 

Formatie van 

DIEST 

Glauconiethoudend fijn 

tot grof zand, met 

plaatselijk verharde 

niveaus  

watervoerend 

    Formatie van 

BERCHEM 

zeer glauconietrijk, 

schelpenhoudend tot 

kleihoudend fijn zand 

watervoerend 

0230 

0240 

0250 

  Paleogeen 

  Oligoceen 

Formatie van 

BOOM 

stijve klei scheidende laag; 

substraat 

0300 

Tabel 2.2: Overzicht van de chrono- en lithostratigrafische indeling van de Tertiaire en Quartaire afzettingen ter hoogte 

van het studiegebied.  

2.2.1.2.3 Geomorfologie 

Het gebied rond Weelde maakt deel uit van het Noord-Kempische dekzandlandschap. De 

ondergrond bestaat uit de kleien van de Kempen. Deze oud-pleistocene schorrekleiformatie 

werd afgedekt met fijne, licht lemige dekzanden, gevolgd door grovere stuifzanden die 

grotendeels gefixeerd werden. 

Op de geomorfologische kaart van Haest (1985) staat de zone van het vliegveld van Weelde 

ingekleurd als een fossiele windvlakte met verschillende kleine duindepressies. Dit 

laatglaciale landschap wordt gekenmerkt door erg vlakke gebieden met een 

duinzandbedekking en slechts lichte welvingen, en een microreliëf dat bestaat uit een 

aaneenschakeling van lage duinruggen met een holocene bodem waartussen depressies 

voorkomen. Op sommige plaatsen is dit typische patroon van zandkoppen en uitgestoven 

laagtes nog  goed bewaard. De depressies en vennen zijn geomorfologische gekoppeld aan 

de duinen. Het zand stoof weg tot aan de grondwatertafel of een hardere bodemlaag. Een 

deel van het uitgestoven materiaal heeft zich dan op vrij korte afstand opnieuw neergezet 
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waardoor naast de depressies duinen werden gevormd. Deze duindepressies liggen min of 

meer gegroepeerd ten zuiden van het vliegveld in een zone waar de belangrijkste 

(voormalige) vennen gelegen zijn: De Tommel, Paardsdrank en Groot en Klein Speeksel. Dit 

duinenpatroon is het meest uitgesproken nabij de Hoogeindse bergen. De Hoogeindse 

Bergen vormen het hoogste punt in het landschap en vormen hier een gefixeerd 

duinencomplex.  

2.2.2 Reliëf & hydrografie 

2.2.2.1 Hydrografie 

Kaart 2.11 in bijlage 3 toont hydrografische situering van het vliegveld in de ruime 

omgeving op basis van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). 

Het militair domein situeert zich ter hoogte van de cuestarug van de Kleien van de Kempen. 

De cuestarug is in feite een koepelvormig plateau dat zwak afhelt naar het noorden. Ter 

hoogte van het kanaal Dessel-Schoten (ten zuiden van het domein) is er een knik in het 

landschap met ten zuiden ervan een duidelijk lager gelegen gebied. Deze cuestarug vormt de 

waterscheiding tussen het Maasbekken en het Netebekken.  

Het reliëf van de cuestarug is door waterlopen lichtjes ingesneden in brede dalen. Het 

vliegveld van Weelde situeert zich voor een groot deel op een hoger gelegen gebied tussen 

de beekvalleien van de Noordermark (ten westen) en de Aa (met bovenlopen Geeneindeloop, 

Straatloop en Moleneindse loop). Via de Dommel wateren deze waterlopen af richting Maas.  

Het brongebied van de Noordermark situeert zich ter hoogte van de westelijke helft van het 

vliegveld. Een diepe gracht langs de N132 aan de noordzijde van het terrein vormt het 

vertrekpunt. De oostkant van het terrein vormt het brongebied van de Geeneindeloop. Het 

brongebied van de Aa situeert zich ten zuidoosten van het vliegveld.  

2.2.2.2 Reliëf 

Kaart 2.12 in bijlage 3 toont de topografie van het gebied op basis van het Digitaal 

Hoogtemodel Vlaanderen (DHM). 

Op enkele depressies en verhevenheden na is het reliëf van het militair terrein relatief vlak. 

De hoogteligging varieert tussen ca. 28 en 35 m TAW. De hoogste terreindelen situeren zich 

in de oostelijke helft van het vliegveld, waar een noord-zuid gerichte hoger gelegen 

(duinen)gordel kan onderscheiden worden. Vanaf deze hoger gelegen centrale gordel helt 

het terrein in westelijke richting geleidelijk af van ca. 33 m tot ca. 28 m TAW en in oostelijke 

richting van ca. 33 m tot ca. 30 m. De hoogste duintoppen in het zuiden en het uiterste 

noorden van het terrein bereiken een hoogte van ca. 35 m TAW.  

Het reliëf op en rond het militair domein bestaat verder voornamelijk uit een 

aaneenschakeling van lage duinruggen waartussen depressies voorkomen. De grootste 

depressies liggen net ten zuiden van het vliegveld en vormen er grote vennen (o.a. Klein en 

Groot Speeksel). De hoger gelegen delen bestaan voornamelijk uit gefixeerde duinen. De 

Hoogeindse Bergen vormen het hoogste punt in het landschap.  
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bestandsindeling en -beschrijving 

2.3.1.1 Bestandskaart 

Kaart 2.13 in bijlage 3 geeft de bestandsindeling voor het militair domein weer. De indeling 

in percelen gebeurde op basis van vastliggende grenzen zoals de betonbanen en enkele 

verharde of frequent gebruikte toegangswegen (cfr. de geldende technische richtlijnen). 

Binnen deze percelen werden de nodige bestanden afgebakend die de kleinste eenheden van 

beheer vormen.  Het domein werd onderverdeeld in 18 percelen, aangeduid met nummers 1 

t/m 18. Bestanden worden aangeduid met een kleine letter.  

2.3.1.2 Algemene bestandskenmerken (bestandtype) 

Kaart 2.14 in bijlage 3 geeft een overzicht van de situering van de verschillende 

bestandstypen weer. Tabel 2.3 en figuur 2.3 geven de oppervlakteverdeling weer voor de 

verschillende onderscheiden bestandstypes op het militair domein. Ongeveer een derde van 

het terrein wordt ingenomen door bos, waarvan het grootste deel uit naaldhout bestaat. 

Verder bestaat een kwart van het terrein uit open heide, duingrasland of (hei)schraal 

grasland. Daarnaast is een aanzienlijk aandeel (16%) (voedselrijker) grasland aanwezig. 

Verder zijn enkele vennen en akkers aanwezig. Opvallend is het grote aandeel infrastructuur, 

dat bijna volledig toe te schrijven is aan de aanwezige betonbanen.  

 
Bestandstype Code Opp (ha) Aandeel (%) 

Loofhout17 LH 32,6 9,8 

Naaldhout18 NH 70,4 21,2 

Gemengd loofhout19 LH + NH 6,6 2,0 

Gemengd naaldhout20 NH + LH 3,7 1,1 

Heide/duingrasland/(hei)schraal grasland H 83,2 25,0 

Ven V 2,1 0,6 

Grasland/ruigte G 52,0 15,7 

Akker (biologische landbouw) A 10,7 3,2 

Infrastructuur I 71,1 21,4 

Tabel 2.3: Overzicht van de verschillende onderscheiden bestandstypes en hun respectievelijke oppervlakte op het 

militair vliegveld te Weelde.  
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Figuur 2.3: Oppervlakteverdeling volgens bestandstype voor het militair domein te Weelde 

                                                

17 LH (loofhout): <20% bijmenging van naaldhout 

18 NH (naaldhout): < 20% bijmenging van loofhout 

19 LH + NH (gemengd loofhout): bijmenging naaldhout tussen 20 % en 50% 

20 NH + LH (gemengd naaldhout): bijmenging loofhout tussen 20% en 50% 
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2.3.1.3 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens bosbestanden 

Tabel 1. in bijlage 1 geeft een overzicht van de bestandskenmerken (bestandstype, leeftijd 

bos, hoofdboomsoorten en oppervlakte) van de verschillende bosbestanden. 

2.3.1.3.1 Bestandstype 

Op het vliegveld van Weelde komen de bestandstypes loofhout (LH), naaldhout (NH), 

gemengd loofhout (LH + NH) en gemengd naaldhout (NH + LH) voor. De bossen bestaan 

voor een overgroot deel uit naaldhout (Figuur 2.4 en tabel 2.5).  

 

loofhout

naaldhout

gemengd naaldhout

gemengd loofhout

 

Figuur 2.4: De oppervlakteverdeling van de bospercelen op het militair domein van Weelde volgens bestandstype toont 

de dominantie van naaldhout. 

 
Bestandstype Opp (ha) Aandeel (%) 

NH 70,4 62,1 

NH + LH 3,7 3,3 

LH 32,6 28,8 

LH + NH 6,6 5,8 

Totaal 122,7  

Tabel 2.4: Oppervlakteverdeling van de bospercelen op het militair domein van Weelde volgens bestandstype 

2.3.1.3.2 Samenstelling hoofdboomsoorten 

Kaart 2.15 in bijlage 3 geeft een overzicht van de soortensamenstelling van de 

hoofdboomsoorten van de verschillende bosbestanden. Een groot deel van de 

naaldhoutbestanden wordt gedomineerd door Grove den. De loofhoutbestanden bestaan voor 

een groot deel uit Amerikaanse eik en jonge aanplanten.   

2.3.1.3.3 Bosleeftijd 

De meeste naaldhoutbestanden werden (her)aangeplant tussen 1943 en 1948. Het oudste 

bestand dateert van 1941, het jongste uit 1955 (zie bestandstabel in bijlage 1). Voor de 

meeste oudere loofhoutbestanden zijn geen plantjaren bekend. Het plantjaar van enkele 

recente aanplanten wordt vermeld in tabel 3 in bijlage 1. 

2.3.1.3.4 Dendrometrische gegevens 

Er werd geen volledige dendrometrische inventaris gevraagd voor dit beheerplan. Om toch 

een indicatie te krijgen van de bestandskenmerken en boomsoortensamenstelling van de 

bosbestanden van het vliegveld van Weelde werden 5 proefvlakken gelegd in de 

bosbestanden 6i, 11d, 15f, 9c en 9f. In deze proefvlakken werd de dendrometrie, de 

verjonging en de vegetatie opgemeten door het INBO (P. Van de Kerckhove, M. Esprit en B. 

Christiaens). Deze gegevens werden eveneens verwerkt door het INBO (L. De Keersmaeker) 

en worden hieronder samengevat. De proefvlakken werden zo representatief mogelijk 
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gekozen. Vier proefvlakken werden in naaldhoutbestanden van Grove den gelegd, 1 

proefvlak werd in een gemengd loofhoutbestand van eik gelegd. De ligging van de 

proefvlakken wordt aangeduid op kaart 2.13 in bijlage 3. De gegevens zijn niet 

extrapoleerbaar naar de overige bestanden. 

2.3.1.3.4.1 Soortensamenstelling zaailingen 

De zaailingen zijn alle exemplaren met een hoogte lager dan 2m. Op het vliegveld van 

Weelde werden in de 5 proefvlakken zaailingen aangetroffen van de volgende boomsoorten, 

weergegeven in afnemende mate van voorkomen: Zomereik, Lijsterbes, Sporkehout, Grove 

den, Zachte berk, Amerikaanse eik, Ruwe berk, Vlier en Amerikaanse vogelkers. Het 

gemiddelde van de 5 proefvlakken is weergegeven in tabel 2.5.  

Zaailingen van Amerikaanse vogelkers komen nog zelden voor. De bestrijding van deze 

pestsoort gebeurde de laatste jaren efficiënt op het vliegveld van Weelde. Sinds 1998 is het 

bosbeheer voornamelijk gericht op deze bestrijding. Nabehandeling en opvolging moeten 

nog steeds gebeuren.  

Een deel van de inheemse boomsoorten vertonen een gevestigde verjonging in de 5 

proefvlakken, ze handhaven zich ook in de hoogteklassen boven 50 cm: Lijsterbes, 

Sporkehout, Ruwe berk, Zachte berk, Zomereik en Vlier. Amerikaanse vogelkers komt ook 

voor in deze hoogteklassen, maar slechts in een beperkt percentage (= 0,38%). Dit lijkt ook 

zo te zijn voor het volledige vliegveld, het lage aantal proefvlakken geeft hieromtrent geen 

vertekend beeld.  

 
Boomsoort 0 - 30 cm 30 - 50 cm 50 - 200 cm Eindtotaal Percentage 

Amerikaanse eik 126 0 0 126 1,51 

Amerikaanse vogelkers 0 0 31 31 0,38 

Grove den 755 0 0 755 9,06 

Lijsterbes 629 880 912 2421 29,06 

Ruwe berk 0 0 94 94 1,13 

Sporkehout 1132 126 126 1383 16,60 

Vlier 0 0 31 31 0,38 

Zachte berk 126 0 31 157 1,89 

Zomereik 2892 377 63 3332 40,00 

Eindtotaal 5659 1383 1289 8331  

Tabel 2.5: Soortensamenstelling zaailingen in enkele (5) proefvlakken op het vliegveld te Weelde. 

2.3.1.3.4.2 Soortensamenstelling struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een omtrek 

kleiner dan 20 cm. De belangrijkste boomsoorten in de struiklaag zijn Lijsterbes en Ruwe 

berk. Sporkehout en Zachte berk komen slechts met een beperkt percentage voor (tabel 

2.6.). Dit lijkt eveneens representatief voor het volledige militair domein. 

 

Soort > 200 cm Percentage (%) 

Lijsterbes 314 45,45 

Ruwe berk 314 45,45 

Sporkehout 31 4,55 

Zachte berk 31 4,55 

Eindtotaal 692  

Tabel 2.6: Soortensamenstelling struiklaag in enkele (5) proefvlakken op het vliegveld te Weelde. 
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2.3.1.3.4.3 Soortensamenstelling, volume- en diameterverdeling boomlaag (levende 
bomen) 

Op basis van het grondvlak en het volume is Grove den de dominante boomsoort op het 

vliegveld van Weelde (83 % van het totale grondvlak en 208.6 m³/ha – Tabel 2.7). Op basis 

van het stamtal zijn Ruwe berk en Grove den de dominante boomsoorten (respectievelijk 

236 en 360 individuen per ha). Ruwe berk bepaalt de nevenetage, terwijl Grove den de 

bovenetage domineert. Vanuit terreinkennis kan geoordeeld worden dat beide bomen idd 

dominant zijn op het militair domein. 

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 

 (/ha) (m²/ha) (%) (m³/ha) 

Amerikaanse eik 43 1,85 6,9 34,0 

Grove den 360 22,17 83,0 208,6 

Ruwe berk 236 1,45 5,4 6,4 

Sporkehout 8 0,02 0,1 0,0 

Tamme kastanje 8 0,11 0,4 2,6 

Wilde lijsterbes 8 0,02 0,1 1,6 

Zachte berk 16 0,22 0,8 1,6 

Zomereik 26 0,86 3,2 7,7 

Eindtotaal 703 26,70 100 262,4 

Tabel 2.7: Soortensamenstelling boomlaag in enkele (5) proefvlakken op het militair domein te Weelde. 

Wanneer de diameterverdeling van de verschillende boomsoorten bekeken wordt, is Grove 

Den de dominante boomsoort in de hogere diameterklassen (vanaf 20cm). In de lagere 

diameterklassen (<20 cm) is Ruwe berk de dominante boomsoort. Andere boomsoorten 

maken slechts een klein deel uit.   
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Figuur 2.5: Diameterverdeling van de verschillende boomsoorten in enkele (5) proefvlakken op het vliegveld te Weelde. 

2.3.1.3.4.4 Volume en afbraakstadia dood hout 

Ook het liggend en staand dood hout werd opgemeten (tabel 2.8). Telkens werd een 

afbraakstadium toegekend (De Keersmaeker et al. 2005). In tabel 2.9 worden deze 

verteringsklassen van dood hout verder toegelicht. Het volume dood hout, zowel liggend als 

staand, wordt vooral bepaald door Grove den. Op basis van deze 5 proefvlakken bedraagt 

het volume dood hout ongeveer 7% van het totaal volume hout (dood en levend). Dit hoge 

cijfer (in vgl. met het Vlaamse gemiddelde voor naalbossen) wordt veroorzaakt door de 

liging van een proefvlak in een bestand met veel windval. 
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Boomsoort V staand dood hout V liggend dood  hout V dood hout  

 (m³/ha) (%) (m³/ha) (%) (m³/ha) (%) 

Grove den 8,32 98,83 10,90 96,11 19,23 97,27 

Ruwe berk 0,10 1,17 0,03 0,29 0,13 0,66 

Berk spp. 0 0 0,08 0,67 0,08 0,38 

Zomereik 0 0 0,33 2,93 0,33 1,68 

Eindtotaal 8,42  11,34  19,77  

Tabel 2.8. Volume liggend en staand dood hout en in enkele (5) proefvlakken op het vliegveld te Weelde. 

Wanneer de grafiek van de afbraakstadia wordt bekeken, is het duidelijk dat het vooral de 4 

middelste klassen zijn die vertegenwoordigd zijn. Bomen die duidelijk dit jaar afgestorven 

zijn ontbreken, net als bomen die bijna volledig verteerd zijn. Op het vliegveld van Weelde is 

recent veel windval geweest, wat blijkt uit de hoeveelheid liggend dood hout uit klasse 1. 
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Figuur 2.6: Afbraakstadia en volume van staand en liggend dood hout in enkele (5) proefvlakken op het vliegveld te 

Weelde. 

 

Stadium Omschrijving 

1+ Duidelijk dit jaar afgestorven (bv: gevallen bij de zomerstorm): er zijn nog verdroogde 

bladeren aan de boom aanwezig 

1 Maximaal twee jaar dood: alle, ook de kleinste takjes, zijn nog aanwezig; de schors is 

intact en het hout is hard 

2 Oppervlakkig verteerd: schors zit los (begint af te bladderen); hout maximum 1 cm met 

een mes in te duwen 

3 Matig verteerd: schors grotendeels afgebladderd; hout enkele cm met een mes in te 

duwen (vooral spinthout, kernhout nog gedeeltelijk hard) 

4 Grotendeels verteerd: heel de stam is vermolmd en zacht en afbrokkelend; bij liggend 

hout: doorsnede ovaal 

5 Resten in de strooisellaag: je kunt nog zien waar een boom gelegen heeft (afwijkende 

vegetatie, lichte verhevenheid in het terrein) 

Tabel 2.9: Omschrijving van de verschillende afbraakstadia van dood hout. 
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2.3.2 Vegetatie 

2.3.2.1 Biologische Waarderingskaart (BWK) 

2.3.2.1.1 Vegetatie volgens de BWK (Paelinckx et al. 2009) 

De Biologische Waarderingskaart vormt een basisdocument voor het natuurbehoud in 

Vlaanderen. Het is de enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse 

biotopen en wordt daarom algemeen aangewend als referentiekader. De Biologische 

Waarderingskaarten leveren nuttige informatie betreffende de toestand en betekenis van het 

natuurlijk milieu. Een belangrijk toepassingsgebied is de implementatie van de EU 

Habitatrichtlijn, waaronder de opmaak van kaarten van de Natura 2000 habitats en het 

onderzoek naar de staat van instandhouding van die habitats (zie § 2.3.2.3). 

De inventarisatie van de Biologische waarderingskaart gebeurt aan de hand van een vooraf 

bepaalde set karteringseenheden. Deze zijn geordend in een aantal klassen. Elke klasse 

bevat diverse karteringeenheden.  

Tabel 2.10 geeft een overzicht van de op het militair domein gekarteerde eenheden en hun 

relatief aandeel op het terrein. De  oppervlakteverdeling is gebaseerd op de dominerende 

vegetietypes per eenheid. Deze cijfers zijn benaderend, omdat hier geen rekening werd 

gehouden met complexen; de gekarteerde eenheden bestaan vaak uit complexen van 

verschillende vegetatietypen.  

Kaart 2.16 in bijlage 3 geeft een overzicht van de vegetatie volgens de BWK-typologie. De 

kaart toont per eenheid het belangrijkste (dominante) vegetatietype. 

 

Code Type Opp (ha) Aandeel (%) 

STILSTAANDE WATERS  0,36 0,1 

ao oligotroof water 0,36 0,1 

GRASLANDEN  125,79 38,1 

ha struisgrasvegetatie op zure bodem 56,45 17,1 

hab struisgrasvegetatie met boomopslag 0,61 0,2 

hn zure borstelgrasvegetatie 6,12 1,9 

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland 34,15 10,4 

hp soortenarm permanent cultuurgrasland 15,81 4,8 

hx zeer soortenarme graslanden 2,07 0,6 

hj vochtig grasland gedomineerd door russen  2,74 0,8 

hr verruigd grasland 7,41 2,2 

hmo- niet bemest, vochtig pijpenstrootjesgrasland 0,42 0,1 

HEIDE 17,13 5,2 

cg droge struikheidevegetatie 8,59 2,6 

cgb droge struikheidevegetatie met boomopslag 0,12 0,0 

cm gedegradeerde heide met dominantie van 

Pijpenstrootje 

0,78 0,2 

cmb/cdb gedegradeerde heide met boomopslag 1,84 0,6 

cd gedegradeerde heide met dominantie van Bochtige 

smele 

5,80 1,8 

MESOFIELE EIKENBOSSEN  18,58 5,6 

qb eiken-berkenbos 18,58 5,6 

LOOFHOUTAANPLANTEN  4,26 1,3 

n loofhoutaanplant 4,26 1,3 
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NAALDHOUTAANPLANTEN 76,89 23,3 

pp aanplanten van Grove den 76,13 23,1 

p allerlei naaldoutaanplanten, excl. Grove den 0,76 0,2 

STRUWELEN  5,62 1,7 

sz opslag van allerlei aard 2,17 0,7 

sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 3,44 1,0 

AKKERS  7,13 2,2 

bs akker op zandige bodem 7,13 2,2 

ANDERE GEKARTEERDE ELEMENTEN  43,57 13,2 

k andere gekarteerde elementen 7,07 2,1 

ki vliegveld 36,49 11,1 

URBANE GEBIEDEN, BEBOUWING  2,27 0,7 

u urbaan gebied, bebouwing 2,27 0,7 

NIET GEKARTEERD  28,14 8,5 

Tabel 2.10: Overzicht van de gekarteerde BWK-eenheden op het vliegveld te Weelde en hun oppervlakteverdeling. De 

vermelde cijfers zijn benaderend, omdat er geen rekening werd gehouden met complexen. 

Een aanzienlijk deel (bijna 40%) van het terrein bestaat uit graslanden. Een groot deel 

hiervan bestaat uit schraal grasland (struisgrasvegetaties – ha). Een klein deel van de 

schrale graslanden vertoont kenmerken van heischraal grasland (hn). Centraal op het terrein 

komt ook een vlek vochtig Pijpenstrootjesgrasland voor (hmo-), zij het in minder goed 

ontwikkelde vorm. De voedselrijkere graslanden op de voormalige maïsakkers werden deels 

gekarteerd als zeer soortenarme graslanden (hx) en deels als arm permanent 

cultuurgrasland (hp). Een deel van de graslanden werd tevens gekarteerd als soortenrijke 

permanent cultuurgrasland (hp+). Daarnaast zijn ook verruigd grasland (hr) en 

pitrusgrasland (hj) beperkt aanwezig. 

Heidevegetaties nemen ca. 17% van het terrein in. Het betreft hier vooral droge heide (cg), 

waarvan een aanzienlijk deel vergrast (met Pijpenstrootje of Bochtige smele) en/of verbost is 

(cm(b)/cd(b)). Vochtige heide komt slechts in beperkte mate voor. 

Ongeveer 30% van het terrein bestaat uit bos. Hiervan bestaat het overgrote deel uit 

naaldhoutaanplant, vnl. van Grove den (p). Het aandeel loofbos is kleiner en werd veelal 

gekarteerd als eiken-berkenbos (qb); het betreft hier meestal de bestanden met 

Amerikaanse eik. Hier en daar zijn loofhoutaanplanten (n) terug te vinden.  

Onder de categorie ‘andere gekarteerde elementen’ valt voornamelijk het grote aandeel op 

dat wordt ingenomen door de vliegpiste (ki). 

Andere beperkt aanwezige vegetatietypen zijn o.a. akkers (bs), wilgenstruweel (sf) en 

oligotroof ven (ao). 

De niet gekarteerde oppervlakte betreft het ontoegankelijke deelgebied ten noorden van de 

N123. Deze niet gekarteerde zone op de BWK geeft een enigszins vertekend beeld van de 

aanwezige oppervlakte bos in vergelijking met de bestandsindeling (tabel 2.14).  

Hieronder volgt een korte beschrijving van de gekarteerde eenheden op het militair domein:   

ao – De aanwezigheid van oligotroof water op het militair domein beperkt zich tot het 

vennetje in bestand 11e. Het recent herstelde ven (bestand 6g) werd nog niet aangeduid op 

de BWK. 

ha - Deze eenheid heeft een nogal ruime interpretatie. Het gaat zowel over de eerder 

soortenarme pioniervegetaties van het Buntgras- en het Dwerghaververbond met o.a. 
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Zandstruisgras, Zandzegge, Buntgras, enz. als over de meer soortenrijke (hei)schrale 

graslanden met o.a. Fijn schapegras, Tandjesgras, Zandblauwtje, Grasklokje, enz. 

hn - Deze eenheid wordt voorbehouden voor de beter ontwikkelde heischrale graslanden 

met o.a. Tandjesgras of Liggende vleugeltjesbloem.  

Hx/hp/hp+ – De voedselrijkere graslanden (op de voormalige akkers) werden gekarteerd 

als zeer soortenarm grasland (hx) of als soortenarm (hp), resp. soortenrijk (hp+) permanent 

cultuurgrasland. In deze graslanden vinden we soorten terug als Rood zwenkgras, Gewoon 

struisgras, Ruw beemdgras, Timoteegras, witbol, witte klaver en scherpe boterbloem. 

cg(b) - Hieronder vallen de droge heidevegetaties met Struikheide in de hoofdrol. 

Struikheidevegetaties met boomopslag worden aangeduid met Cgb. 

cm/cd - Gedegradeerde, zeer soortenarme heide met dominantie van Pijpenstrootje 

(Molinia caerulea) of Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) worden aangeduid met 

respectievelijk Cm en Cd. 

ppm(b/h/s)/ppa - Hieronder vallen de naaldhoutbestanden, vnl. bestaande uit aanplanten 

van Grove en Corsicaanse den. Er wordt nog een onderscheid gemaakt op basis van de 

aanwezige ondergroei (struiken en bomen, grassen, heide of geen ondergroei). 

qb – Hieronder vallen de eiken en eiken-berkenbestanden. Een groot deel hiervan wordt 

(deels) ingenomen door Amerikaanse eik. 

n – Omvat de recente loofhoutaanplanten. 

sf – Omvat de vochtige wilgenstruwelen. 

bs – Hieronder vallen de graanakkers bewerkt door WIDAR. 

k/ki – Onder de ‘andere gekarteerde elementen’ vallen o.a. ruigten en opgehoogde 

terreindelen. De landingsbanen werden gekarteerd als ki.  

u – Onder deze eenheid vallen o.a. de aanwezige gebouwen en loodsen. 

2.3.2.1.2 Biologische waardering 

Op basis van de aanwezige vegetatie gebeurt een evaluatie van de ‘biologische waarde’ van 

de gekarteerde eenheden. Op basis van 4 criteria, nl. zeldzaamheid, biologische kwaliteit, 

kwetsbaarheid en vervangbaarheid, wordt aan iedere karteringseenheid, een waardecijfer 

toegekend. Gezien polygonen door complexen van karteringseenheden getypeerd kunnen 

worden, kan ook de evaluatie een combinatie van de bovenvermelde waarderingsklassen 

zijn. Tabel 2.11 geeft een overzicht van de waarderingsklassen die worden onderscheiden. 

 

Biologische waardering Opp (ha) % 

Biologisch zeer waardevol                                                                    83,33 25,2 

Biologisch waardevol                                                                                            123,42 37,4 

Biologisch minder waardevol                                                                               50,64 15,3 

Complex van waardevolle en zeer waardevolle ellementen                               34,67 10,5 

Complex van minder waardevolle en waardevolle elementen                           10,16 3,1 

Complex van minder waardevolle en zeer waardevolle elementen                  28,14 8,5 

Tabel 2.11: Oppervlakteverdeling van de verschillende biolgosice waarderingsklassen voor het militair domein te Weelde. 
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Kaart 2.17 in bijlage 3 geeft een overzicht van de Biologische Waardering van het gebied. 

De heidevegetaties, schrale graslanden en bossen krijgen allen een waardering als 

‘biologische zeer waardevol’.  

2.3.2.2 Habitattypen Natura 2000 

Een aanzienlijk deel van de biotopen die we op het militair domein terugvinden, geniet een 

Europese bescherming, m.n. in het kader van de Europese habitatrichtlijn (zie § 1.6.1). 
Kaart 2.18 in bijlage 3 toont de Habitatkaart  (Paelinckx et al. 2009a) en geeft een 

overzicht van de aanwezige habitattypen. Voor bepaling en determinatie van de habitattypes 

werd de habitatsleutel van De Saeger et al. (2008) als leidraad gehanteerd.  

Tabel 2.12 geeft de aanwezige oppervlakte en oppervlakteverdeling weer van de aanwezige 

habitattypen. Zo’n 55 ha, ca. 17 % van de totale oppervlakte van het terrein, bestaat uit 

habitatwaardige vegetatie.  

 Totale oppervlakte 

Habitat opp (ha) % 

   2330 3,23 5,87 

2330_dw 0,26 0,47 

2330_bu  2,97 5,40 

4010 0,02 0,03 

4030 25,57 46,41 

6230 26,27 47,69 

6230_ha 19,80 35,93 

6230_hn 6,12 11,12 

6230_hmo 0,42 0,76 

6230* 0,35 0,64 

   Totaal 55,09   

Tabel 2.12: Oppervlakte en oppervlakteverdeling van de aanwezige habitattypen op het militair domein te Weelde. 

*subtype onbepaald 

Droge heidevegetaties (habitattype 4030) en heischrale graslanden (habitattype 6230) 

nemen met respectievelijk ca. 46% en 48% het grootste deel van de aanwezige oppervlakte 

habitat voor hun rekening. Een veel kleiner aandeel wordt ingenomen door vegetaties van 

het buntgras- en dwerghaververbond (habitattype 2330). Het aandeel vochtige heide (4010) 

is beperkt. 

Op basis van de habitatkaart is geen correcte inschatting van de lokale staat van 

instandhouding (op niveau van het militair domein) van de aanwezige habitats mogelijk. 

Aangezien een groot deel van de habitats tijdens de kartering net gemaaid was, kon geen 

inschatting gemaakt worden van hun staat van instandhouding.  

Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de aanwezige habitattypen (voor een 

uitgebreide beschrijving van de habitattypes, zie Decleer 2007): 

� Droge Europese heide (4030) 

De droge heidevegetaties bestaan uit formaties van altijdgroene dwergstruiken, 

gedomineerd door Struikhei. De aspectbepalende laag is meestal kleiner dan 1 m. Plaatselijk 

is boom- of struikopslag van Grove den, Zomereik, Ruwe berk, Sporkehout, Brem of bramen 

aanwezig zijn. Deze halfnatuurlijke vegetaties zijn rijk aan mossen en korstmossen, vooral 
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op oudere leeftijd als de heidestruiken openvallen. De vegetatiesamenstelling hangt sterk af 

van de voedselrijkdom van de bodem, het gevoerde beheer, de voorgeschiedenis en de 

ouderdom van de heide. Dit habitattype komt voornamelijk voor op vlakke, droge, zure 

voedselarme zandgronden, waar door eeuwenlange uitloging een podzolprofiel is ontwikkeld 

en waar een strooisellaag van wisselende dikte aanwezig is. 

Op arme zandbodems op het militair domein is het aantal plantensoorten eerder beperkt. 

Kenmerkende plantensoorten die op het militair domein voorkomen zijn Struikhei, Brem, 

Stekelbrem en Kruipbrem. Ook grassen zoals Pijpenstrootje, Bochtige smele en Fijn 

schapengras hebben een gering aandeel in de goed ontwikkelde heide. Kenmerkende 

mossen en korstmossen zijn o.a. Rode heidelucifer en Gewoon peermos. 

Op enkele plaatsen komt ook de gedegradeerde vorm van dit type voor gekenmerkt door 

een dominantie van Pijpenstrootje en/of Bochtige smele. 

 

Foto 2.2: Droge heide (habitattype 4030) op het militair domein te Weelde. (Foto: G. Laurijssens) 

� Vochtige heide met Erica tetralix (4010) 

Vochtige heide is beperkt tot de randzone van het vennetje in bestand 11e. De vegetatie 

bestaat uit een sterk vergraste vegetatie met vnl. Pijpenstrootje en Gewone dopheide. 

Andere kenmerkende hogere plantensoorten zijn niet aanwezig. 

� Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (6230) 

Van groot belang zijn de aanwezige heischrale graslanden. Het betreft soortenrijke 

graslanden met een gesloten grasmat, in tegenstelling tot het vorige habitattype (2330) 

waarvan de grasmat meer open is en dat meer eenjarige pioniersoorten bevat.  
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Binnen dit habitattype kunnen meerdere subtypen onderscheiden worden op het militair 

domein. Het grootste deel van de heischrale graslanden op het vliegveld kan best 

omschreven worden als soortenrijk Struisgrasland (6230_ha). Aanwezige kenmerkende 

soorten zijn o.a. Tormentil, Kruipganzerik, Fijn schapegras, Schapenzuring, Gewoon 

reukgras, Gewoon struisgras, Veldereprijs, Mannetjesereprijs, Klein vogelpootjes, 

Zandblauwtje en Gewoon biggenkruid.  

In de droge heischrale graslanden (6230_hn) op het vliegveld zijn typische heischrale 

soorten zoals Tandjesgras en Hondsviooltje aanwezig.  Centraal op het terrein vinden we ook 

vochtig heischraal grasland (6230_hmo) terug met o.a. Liggende vleugeltjesbloem en 

Trekrus. 

� Open grasland met Corynephorus en Agrostis-soorten (2330) 

Dit vegetatietype omvat ijle, grazige 

vegetaties op droge, voedselarme, 

zure zandbodems. De vegetatie 

wordt vaak afgewisseld met open 

plekken zand. Slechts een gering 

aantal hogere plantensoorten kunnen 

zich als pionier vestigen. Het zijn 

meestal éénjarige planten die 

aangepast zijn aan de droge en 

voedselarme omstandigheden.  

Typische soorten zijn o.a. Buntgras, 

Dwergviltkruid, Heidespurrie, Klein 

tasjeskruid, Vroege haver, 

Zilverhaver, Klein vogelpootje en 

Zandzegge.  

Er worden twee subtypes 

onderscheiden, m.n. vegetaties van 

het Buntgrasverbond (2330_bu), met 

een groot aandeel open zand en 

Buntgras en Heidespurrie als 

aspectbepalende soorten en 

vegetaties van het het 

Dwerhaververbond (2330_dw) met 

een meer grazige vegetatie met 

typische soorten als Vroege haver, 

zilverhaver en Dwergviltkruid. Dit 

laatste type komt vnl. voor op reeds 

vastgelegde en gestabiliseerde 

bodems.  

� Dystrofe natuurlijke oppervlaktewateren (3160) 

Dit habitattype omvat permanente tot hooguit kortstondig droogvallende, grotere en kleinere 

plassen en vennen. Het water vertoont vaak een karakteristieke bruinkleuring door het hoge 

gehalte aan humuszuren. De soortenarme randvegetatie bestaat uit o.a. veenmossen, 

Veelstengelige waterbies en Pijpenstrootje. Het vennetje in bestand 11e behoort volgens de 

habitatkaart mogelijks tot dit type. Dit dient verder onderzocht te worden. 

 

Figuur 2.1: Open grasland met veel Buntgras (Corynephorus 

canescens) en zandstruisgras (Agrostis vinealis) behorende tot 

habitattype 2330 (Foto: G. Laurijssens) 
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2.3.2.3 Vegetatie in de bosbestanden 

Tabel 2.13 geeft de belangrijkste hogere planten en hun bedekking weer in 5 proefvlakken 

in de bosbestanden 6i, 11d, 15f, 9c en 9f (dezelfde proefvlakken als in § 2.3.1.3.4). Bochtige 
smele en Brede stekelvaren zijn de dominant aanwezige soorten in de bosbestanden.  

Bedekking (%)       

Soort Plot 1 Plot 2 Plot 3 Plot 4 Plot 5 Gemiddeld 

Smalle stekelvaren 0 0 0 0 0,5 0,1 

Vlier (Gewone) zl. 0 0 0,5 0 0 0,1 

Wilg species zl. 0 0,5 0 0 0 0,1 

Amerikaanse eik zl. 0 0 0,5 0 0,5 0,2 

Amerikaanse vogelkers zl. 0 0,5 0 0 0,5 0,2 

Basterdwederik sp. 0 0,5 0 0,5 0 0,2 

Braam (Gewone) 0 0,5 0 0 0,5 0,2 

Zachte berk zl. 0 0 0,5 0,5 0 0,2 

Berk spp. zl. 0 2 0 0 0 0,4 

Ruwe berk zl. 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,4 

Sporkehout zl. 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,4 

Zomereik zl. 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,4 

Lijsterbes (Wilde) zl. 0,5 2 0,5 0,5 0 0,7 

Schapezuring 0 2 2 0,5 0 0,9 

Bochtige smele 60 0 2 0 0 12,4 

Brede stekelvaren 40 4 4 30 30 21,6 

Totaal 102 13 11,5 32,5 33,5 38,5 

Tabel 2.13: Soortensamenstelling van de proefvlakken in de bosbestanden. 

2.3.2.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) 

Voor Vlaanderen werd op basis van de bodemkaart een kaart opgemaakt die weergeeft welk 

bostype het meest waarschijnlijk zal voorkomen op een bepaalde plaats (De Keersmaecker 

et al. 2001). Kaart 2.19 in bijlage 3 toont de potentieel natuurlijke vegetatie voor de 

omgeving van het vliegveld van Weelde. In deze omgeving komen de droge en natte variant 

van het arme eiken-beukenbos en eikenbos als potentieel natuurlijke vegetatie voor. 

2.3.3 Flora  

2.3.3.1 Hogere planten 

Tabel 2.1 in bijlage 2 geeft de soortenlijst weer van de waargenomen hogere planten op het 

militair domein te Weelde (en de directe omgeving). De soortenlijst werd samengesteld op 

basis van de gegevens uit de Floradatabank (http://flora.instnat.be, geraadpleegd in april 

2008) en eigen inventarisatiegegevens (inventarisatie in juni-juli 2008).  

Hieronder worden de voor het terrein meest karakteristieke en zeldzame/bedreigde 

voorkomende soorten kort besproken. Beschrijving van ecologische eigenschappen en 

standplaatscondities zijn hoofdzakelijk gebaseerd op Van Landuyt et al. 2006 en Weeda et al. 

(1999). 

In de droge heidevegetaties centraal op het terrein en in de bermen langs de betonbanen is 

Struikhei (Calluna vulgaris; RL Achteruitgaand) dominant. Een andere voorkomende typische 

heidesoorten zijn Kruipbrem (Genista pilosa; RL Kwetsbaar) en Stekelbrem (Genista anglica; 

RL Achteruitgaand). Beide soorten prefereren voedselarme, droge, vaak iets humeuze of 

lemige zandgronden en groeien meestal in soortenrijke heiden, maar kunnen ook voorkomen 
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in schraal grasland. Beide soorten zijn weinig algemeen maar komen verspreid voor op het 

militair domein. Op vochtigere plaatsen zoals aan het vennetje in bestand 11e komt ook 

Gewone dophei (Erica tetralix, RL Achteruitgaand) voor. 

Op enkele open zandige plekken komt Buntgras (Corynephorus canescens; RL 

Achteruitgaand) veelvuldig voor. Frequente begeleiders van deze soort zijn o.a. Heidespurrie 

(Spergula morisonii). Ook Dwergviltkruid (Filago minima; RL Kwetsbaar) en Klein tasjeskruid 

(Danthonia decumbens; RL Kwetsbaar) zijn echte pioniersoorten van droge, voedselarme 

zandgronden. Andere aanwezige kenmerkende soorten voor open pioniersgraslanden zijn 

Fijn schapengras (Festuca filiformis), Zandstruisgras (Agrostis vinealis), Vroege haver (Airia 

praecox), Zilverhaver (Airia caryophyllea), Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus) en 

Zandzegge (Carex arenaria). 

Op de schrale graslanden en bermen langsheen het vliegveld is o.m. Tormentil (Potentilla 

erecta; RL Achteruitgaand) frequent aanwezig. De soort verkiest zonnige plekken en groeit 

optimaal in weinig productieve, schrale grazige vegetaties. Minder algemeen maar verspreid 

aanwezig is Kruipganzerik (Potentilla anglica) Op enkele plaatsen komt ook Grasklokje 

(Campanula rotundifolia; RL Achteruitgaand) voor. Deze soort prefereert graslanden op 

droge, voedselarme tot matige voedselrijke zandbodems. Andere frequent voorkomende 

soorten van schralere graslanden op zandbodems zijn o.a. Liggend hertshooi (Hypericum 

humifusum), Mannetjesereprijs (Veronica officinalis), Muizenoor (Hieracium pilosella; RL 

Achteruitgaand), Gewone veldbies (Luzula campestris), Zandblauwtje (Jasione montana) en 

Gewone reigersbek (Erodium cicutarium). 

Verspreid in de schrale graslanden en 

bermen komen enkele karakteristieke 

soorten voor van heischrale graslanden 

voor. In bestand 12b komt Tandjesgras 

(Danthonia decumbens; RL 

Achteruitgaand) talrijk voor. Tandjesgras 

prefereert droge heischrale graslanden op 

licht humeuze zandige tot zandlemige 

zandgronden. De soort komt verder 

verspreid voor op het vliegveld, vaak 

langs de randzone van de betonbanen. 

Lokaal komen ook enkele soorten voor 

van vochtig heischraal grasland, zoals 

o.a. Liggende vleugeltjesbloem (Polygala 

serpyllifolia; RL Kwetsbaar; o.a. in 

bestand 9e en 10a). Ook Heidekartelblad 

(Pedicularis sylvatica; RL Kwetsbaar) zou lokaal nog voorkomen (waarneming M. Smets); 

deze soort werd echter niet aangetroffen tijdens de vegetatiekartering in 2008. 

2.3.4 Fauna 

2.3.4.1 Broedvogels 

Tabel 2.2 in bijlage 2 geeft een overzicht van de recente broedvogels van het militair 

domein te Weelde (en de directe omgeving) en de status volgens de Rode Lijst van 

Vlaanderen (Devos et al. 2004). De soortenlijst werd samengesteld op basis van de 

gegevens van de Vlaamse broedvogelatlas (Vermeersch et al. 2004) en recente 

inventarisaties door o.a. H. Lesseliers, T. Swannet en L. Van Assche. 

 De droge heidevegetaties, heischrale graslanden en open pioniervegetaties herbergen een 

aantal kenmerkende soorten. Een karakteristieke soort voor (o.a.) grotere heideterreinen is 

 

Foto 2.3: Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia), 

een kwetsbare soort van vochtige heischrale graslanden. 

(Foto: G. Laurijssens) 
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de Roodborsttapuit (Saxicola torquata) die jaarlijks vertegenwoordigd is met enkele 

broedparen. De bosranden grenzend aan de heide en schrale graslanden vormen het ideale 

habitat voor o.a. Boomleeuwerik (Lulula arborea; RL Kwetsbaar) en Boompieper (Anthus 

trivialis; RL Kwetsbaar). Beide soorten zijn redelijk talrijk en jaarlijks worden meer dan 10 

territoria geteld. Een andere soort van heidebiotopen is de Nachtzwaluw (Caprimulgus 

europaeus; RL Kwetsbaar) die jaarlijks met een of meerdere koppels vertegenwoordigd is. 

 

 

Foto 2.4: Boomleeuwerik (Lulula arborea), een kwetsbare soort van droge heideterreinen is nog goed vertegenwoordigt 

op het militair domein te Weelde. (Foto: G. Vermeersch) 

Ook de bossen op en rond het vliegveld herbergen bijzondere broedvogels. Een 

karakteristieke zangvogel van open loof- en naaldbos op de Kempense zandgronden is de 

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus; RL Kwetsbaar). Jaarlijks worden 

verschillende zangposten geteld. Ook Zwarte specht (Dryocopus martius) is aanwezig als 

broedvogel. Verder is ook Ransuil (Asio otus)een regelmatige broedvogel. 

Het vliegveld te Weelde is momenteel eveneens van belang voor een aantal weide- en 

akkervogels. Zo is Veldleeuwerik (Alauda arvensis; RL Bedreigd) nog redelijk talrijk 

vertegenwoordigd met naar schatting meer dan 15 koppels, vnl. verspreid over de centrale 

zone. Ook Wulp (Numenius arquata) is talrijk aanwezig met meer dan 10 broedparen. In de 

meeste jaren broeden tevens verschillende koppels Grutto (Limosa limosa) op het terrein. 

Ook Kievit (Vanellus vanellus) broedt op het terrein, vnl. aan de noord- en oostzijde van het 

terrein, tegen de omliggende akkers. 

Kaart 2.20 in bijlage 3 geeft een overzicht van de verspreiding (territoria op basis van 

puntwaarnemingen) van de enkele doel- en aandachtsoorten. 

- Beheer - 

Voor de typische heidesoorten is vooral behoud en herstel van een structuurrijke heide van 

belang met een afwisseling van heide, duingrasland, open zand en verspreide boomopslag. 

Een aantal soorten zijn ook gebaat met meer gevarieerde bosranden en een meer 

geleidelijke en halfopen overgang van bos naar heide (o.a. Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, 

Boompieper). Een aangepast beheer van de faunagerichte graanakkers verspreid over het 

terrein zou een aantal vogelsoorten ten goede komen. De typische bosvogels hebben vooral 

nood aan ijle, structuurrijke bosbestanden met voldoende dood hout.  
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2.3.4.2 Zoogdieren 

Tabel 2.3 in bijlage 2 geeft een overzicht van de waargenomen zoogdieren op het vliegveld 

te Weelde en de status volgens de Rode Lijst van Vlaanderen (Criel et al. 1994, Verkem et 

al. 2003). De soortenlijst werd samengesteld op basis van eigen waarnemingen en gegevens 

uit de databank van de Zoogdierenwerkgroep (Natuurpunt/JNM; geraadpleegd in juli 2008; 

de Zoogdieren/Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt/JNM is niet verantwoordelijk voor de 

interpretatie van de aangeleverde gegevens). Zeldzame of bedreigde soorten werden niet 

vastgesteld. Het betreft een voorlopige lijst; een uitgebreidere inventarisatie is gewenst. 

2.3.4.3 Amfibieën en reptielen 

Tabel 2.4 in bijlage 2 geeft een overzicht van de waargenomen amfibieën en reptielen op 

het vliegveld te Weelde en hun status volgens de Rode Lijst van Vlaanderen (Bauwens & 

Claus 1996). De gegevens zijn afkomstig uit de databank van Hyla (Natuurpunt Studie, 

geraadpleegd in mei 2008). 

Een typische soort die voorkomt in de heide en schrale biotopen van het vliegveld is de 

Levendbarende hagedis (Lacerta viviparus; RL Zeldzaam).  

De Hazelworm (Anguis fragilis; RL Zeldzaam) verkiest eerder beboste biotopen. 

 

 

Foto 2.5: Levendbarende hagedis (Lacerta viviparus) een typische soort van heideterreinen en andere schrale biotopen. 

(Foto: G. Laurijssens) 

- Beheer - 

Voor beide aanwezige reptielensoorten is het behoud en herstel van open schrale biotopen 

en geleidelijke bosovergangen van belang.   
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2.3.4.4 Dagvlinders 

Tabel 2.5 in bijlage 2 geeft een soortenlijst van de waargenomen dagvlinders op het militair 

domein te Weelde en hun status volgens de Rode Lijst van Vlaanderen (Maes & Van Dyck 

1999). De soortenlijst is gebaseerd op de gegevens uit de dagvlinderdatabank van het INBO 

(geraadpleegd in april 2008) en van recente inventarisaties door o.a. H. Lesseliers.  

 

Figuur 3: Het vliegveld te Weelde herbergt nog een belangrijke populatie Kommavlinders (Hesperia comma). De soort 

staat genoteerd als ‘Bedreigd’ op de Vlaamse Rode Lijst. Het vliegveld te Weelde vormt één van de weinige vindplaatsen 

van deze soort in de provincie Antwerpen. (Foto: Guy Laurijssens) 

De graslanden op het vliegveld herbergen een bijzondere vlinderfauna. Opmerkelijk is de 

aanwezigheid van een populatie Kommavlinders (Hesperia comma; RL Bedreigd). De droge 

schrale graslanden met pioniersvegetatie vormen de habitat van deze soort. Als waardplant 

worden voornamelijk Schapegras en Buntgras gebruikt. Naast de aanwezigheid van de 

waardplanten in de geschikte omstandigheden (open begroeiing met lage grassen op kale 

zandbodem) is een groot nectaraanbod noodzakelijk. De Kommavlinders op het vliegveld te 

Weelde lijken hiervoor vooral gebruik te maken van de ruigtes met Sint-Jacobskruiskruid en 

Slangenkruid dat verspreid langs de betonbanen groeit. 

Het Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) is eveneens bijzonder talrijk aanwezig op het 

vliegveld. De soort heeft een voorkeur voor de vrij voedselarme, droge schrale graslanden. 

Eveneens talrijk op de droge, schrale graslanden is de Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas). 

De soort verkiest het massaal aanwezige Schapezuring als waardplant. De graslanden op het 

militair domein vormen tevens het leefgebied van zowel het Zwartsprietdikkopje (Thymelicus 

lineola) als het Geelsprietdikkopje (T. sylvestris). Beide soorten prefereren de wat hogere en 

ruigere grasvegetatie met een voldoende groot nectaraanbod.  
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Figuur 3: De Bruine eikenpage (Satyrium ilicis) heeft nog een kleine 

populatie op het vliegveld te Weelde. (Foto: Guy Laurijssens) 

Andere typische grasland-soorten die we op het vliegveld terugvinden zijn Bruin en Oranje 

zandoogje (resp. Maniola jurtina en Pyronia tithonus) en Koevinkje (Aphantopus 

hyperantus).  

Eveneens bijzonder is de 

aanwezigheid van een kleine 

populatie Bruine eikenpage 

(Satyrium ilicis; RL Kwetsbaar). De 

soort leeft in gevarieerde 

bosranden en overgangen van bos 

naar heide. Belangrijk is de 

aanwezigheid van (jonge) kleine 

eikjes en veel nectarplanten zoals 

bramen of Sporkehout. De soort 

werd op het militair domein vooral 

waargenomen aan verruigde 

bermen en structuurrijke 

bosranden met eikjes en 

braamstruwelen. 

Andere typische soorten van 

bosranden en gevarieerde overgangen tussen bos en heide zijn o.a. Eikenpage (Neozephyrus 

quercus), Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni), Groot dikkopje (Ochlodes venata), enz. 

Heivlinder (Hipparchia semele; RL Kwetsbaar), Groentje (Callophrys rubi; RL Kwetsbaar) en 

Heideblauwtje (Plebeius argus; RL Kwetsbaar) werden in recente jaren niet meer 

waargenomen en zijn naar alle waarschijnlijkheid uitgestorven in het gebied. Hoewel voor 

Heivlinder zeker nog geschikt habitat aanwezig lijkt, is de soort hier niet meer waargenomen 

sinds 1995. 

Kaart 2.21 in bijlage 3 geeft een overzicht van de verspreiding (op basis van 

puntwaarnemingen) van de enkele doel- en aandachtsoorten. 

- Beheer - 

Een geschikt vlinderbeheer moet ervoor zorgen dat een vrij schrale en lage vegetatie 

behouden blijft of gecreëerd wordt met hier en daar open plekken. Dit is vooral van belang 

voor de Kommavlinder. Van groot belang voor de vlinderfauna is een voldoende 

nectaraanbod. Planten zoals braam en Sporkehout zijn hiervoor uiterst belangrijk. Ook dient 

het beheer gericht te zijn op het behoud van open, zonnige en bloemrijke plekken in de 

bossen en bosranden. Ook een gevarieerd bosrandbeheer met gekartelde bosranden 

(beschutting) is noodzakelijk.  

2.3.4.5 Sprinkhanen en krekels 

Tabel 2.6 in bijlage 2 geeft een overzicht van de sprinkhanen en krekels die op het militair 

domein werden waargenomen. De tabel vermeldt de Rode Lijst status voor Vlaanderen 

volgens Decleer et al. (2000). De gegevens zijn afkomstig van recente inventarisaties in 

2008. Tevens werd de Saltabel-databank (Sprinkhanenwerkgroep v/d Benelux) 

geraadpleegd. Ecologische informatie over de voorkomende sprinkhanen en krekels in 

onderstaande beschrijving is afkomstig uit Decleer et al. (2000), Kleukers et al. (1997) en 

Kleukers & Krekels (2004). 

Het vliegveld te Weelde herbergt een waardevolle sprinkhanen- en krekelfauna. Op het 

militair domein komen verschillende kwetsbare en zeldzame soorten voor.  
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In de droge heide, (hei)schrale graslanden en open pioniersvegetaties vinden we enkele 

typische soorten terug. Bijzonder talrijk zijn Knopsprietje, Snortikker en Veldkrekel. Het 

Knopsprietje (Myrmeleotettix maculatus) verkiest zeer droge plaatsen met een lage open 

vegetatie. De hoogste dichtheden zijn te vinden op met mossen, korstmossen en buntgras 

begroeide zandgronden. De Snortikker (Chorthippus mollis; RL Kwetsbaar) prefereert 

zonbeschenen en beschutte grazige plaatsen en open plekken in de heide. Veldkrekels 

(Gryllus campestris; RL Zeldzaam) prefereren droge, warme biotopen op zandige bodems. 

Op warme dagen en zwoele avonden in het late voorjaar en vroege zomer (mei-juni) zijn van 

deze krekelsoort prachtige concerten te horen op het vliegveld.  

- Beheer - 

In functie van de waardevolle sprinkhanenfauna op het vliegveld dienen schrale grazige 

vegetaties, open zand met korstmossen en buntgras en open plekken in de heide behouden 

en hersteld te worden. 

2.3.4.6 Libellen 

Tabel 2.7 in bijlage 2 geeft een overzicht van de waargenomen libellen op het vliegveld te 

Weelde en de directe omgeving. De tabel vermeldt tevens de status volgens de Rode Lijst 

van Vlaanderen volgens De Knijf (2006). De gegevens zijn afkomstig van recente 

inventarisaties uitgevoerd door o.a. H. Lesseliers. Tevens werd de databank van de Vlaamse 

libellenwerkgroep Gomphus geraadpleegd (geraadpleegd in april 2008).  

Het ven in bestand 11e herbergt een populatie van Tengere pantserjuffer (Lestes virens; RL 

Zeldzaam). Eveneens werd hier in 2007 enkele Tangpantserjuffers (Lestes dryas; RL 

Bedreigd) waargenomen (pers. med. H. Lesseliers). Beide soorten verkiezen voedselarme tot 

matig voedselrijke vennen met een goed ontwikkelde verlandingsvegetatie, meestal in 

bosrijke omgeving. Tevens werden hier enkele Koraaljuffers (Ceriagrion tenellum; RL 

Kwetsbaar) opgemerkt. Deze soort verkiest voedselarme, veenmosrijke en snel opwarmende  

vennen. 

Daarnaast komen algemenere soorten voor als Watersnuffel (Ennalagma cyathigerum), 

Zwarte heidelibel (Sympetrum danae), Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum), 

Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum), Viervlek (Libellula quadrimaculata), enz. 

Een typische soort van voedselarme vennen is de Venglazenmaker (Aeshna juncea; RL 

Kwetsbaar). De soort werd niet op het militair domein zelf waargenomen, maar wel op het 

nabijgelegen Klein Speeksel. 

Kaart 2.21 in bijlage 3 geeft een overzicht van de verspreiding (op basis van 

puntwaarnemingen) van de enkele doel- en aandachtsoorten. 

- Beheer - 

In functie van de aanwezige libellenfauna is het van belang dat het recent herstelde ven 

voldoende lang water blijft houden en ’s zomers niet helemaal uitdroogt. Daarnaast is een 

betere connectiviteit met vennen buiten het militair domein via open corridors wenselijk, bv. 

voor het vennetje in bestand 11e. 

2.3.4.7 Lieveheersbeestjes 

Tabel 2.8 in bijlage 2 geeft een voorlopig overzicht van de waargenomen lieveheersbeestjes 

op het militair domein. De tabel vermeldt tevens de voorlopige Rode Lijst voor Vlaanderen 

(Adriaens & Maes 2004, Adriaens in prep.). De gegevens zijn afkomstig van recente 

inventarisaties in 2008. Tevens werd de databank van de lieveheersbeestjeswerkgroep 
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Coccinula geraadpleegd (juni 2008). Er werden geen Rode Lijst-soorten waargenomen. 

Verdere inventarisatie van deze soortengroep is evenwel wenselijk. 

Karakteristieke soorten van naaldbossen zijn o.a. Oogvleklieveheersbeestje (Anatis ocellata), 

4-vleklieveheersbeestje (Exochomus quadripustulatus) en Harlekijnlieveheersbeestje 

(Harmonia quadripunctata).  

Daarnaast treffen we op het vliegveld ook een aantal kenmerkende soorten van droge 

graslanden en ruigten aan zoals 16-puntlieveheersbeestje (Tytthaspis sedecimpunctata), 11-

stippelig en 5-stippelig lieveheersbeestje (resp. Coccinella undecimpunctata en C. 

quinquepunctata). 

2.3.4.8 Loopkevers 

Tabel 2.9 in bijlage 2 geeft een overzicht van de voorlopig waargenomen loopkevers op het 

vliegveld te Weelde (enkel Rode Lijstsoorten – volgens Desender et al. 2008). De 

inventarisatiegegevens zijn afkomstig van Gilbert Loos. 

Zeldzame en kwetsbare typische soorten van droge heide zijn o.a. Pterostychus lepidus (RL 

Kwetsbaar) en Bradycellus ruficollis (RL Zeldzaam). Daarnaast komen ook enkele 

kenmerkendse soorten van droog schrale graslanden voor: Amara equestris (RL Zeldzaam), 

Calathus cinctus (RL Zeldzaam) en Harpalus smaragdinus (RL Kwetsbaar). Amara tibialis (RL 

Zeldzaam) prefereert duinbiotopen. Harpalus anxius (RL Zeldzaam), Harpalus rufibarbis (RL 

Zeldzaam) en Masoreus wetterhali (RL Zeldzaam) hebben een voorkeur voor droge biotopen. 

Leistus spinibarbis (RL Kwetsbaar) is een stenotope soort van bossen. 

2.3.4.9 Spinnen 

Tabel 2.10 in bijlage 2 geeft een overzicht van de voorlopig waargenomen spinnen op het 

vliegveld te Weelde. Deze inventarisatiegegevens zijn afkomstig van een beperkt 

bodemvalonderzoek (tussen 15/04/2004 en 15/04/2005) in de randzones van het militair 

domein uitgevoerd door Herman De Coninck. Uitgebreider onderzoek brengt wellicht nog 

heel wat meer soorten aan het licht, niettemin werden al heel wat bijzondere soorten 

vastgesteld, w.o. een groot aantal Rode-Lijstsoorten (Malfait et al. 1998). 

Op het militair domein te Weelde werden een groot aantal Rode-Lijstsoorten van droge 

schrale graslanden vastgesteld zoals Harige muisspin (Drassodes pubescens; RL Bedreigd), 

Duinkampoot (Zelotes electus;RL Kwetsbaar), Stekelkampoot (Zelotes longipes; RL 

Kwetsbaar), Steppekampoot (Zelotes petrensis; RL Kwetsbaar) en de Groene spoorspin 

(Cheiracanthium virescens; RL Bedreigd).  

Driepuntspringspin (Pellenes tripunctates; RL Bedreigd), Gestreepte springspin (Phlegra 

fasciata; RL Kwetsbaar), Paaspanterspin (Alopecosa barbipes; RL Kwetsbaar), 

Dikpootpanterspin (Alopecosa cuneata; RL Kwetsbaar), Duinwolfspin (Xerolycosa miniata; RL 

Bedreigd) en het Stekelloos putkopje (Trichopterna cito; RL Kwetsbaar) verkiezen droge 

schrale graslanden met open grond.  

De Duinwolfspin (Pardosa monticola; RL Bedreigd) leeft vooral in kortgrazige, droge schrale 

graslanden. De Geelvlekjachtkogelspin (Euryopis flavomaculata; RL Kwetsbaar) verkiest dan 

weer verruigd droog schraal grasland, terwijl de Witvlekpyjamaspin (Hypsosinga albovittata; 

RL Kwetsbaar) droog schraal grasland met dwergstruiken nodig heeft als leefgebied.  

Echte heidesoorten zijn o.a. Zonnekampoot (Drassyllus praeficus; RL Met uitsterven 

bedreigd) die een droge heidevegetatie, met veel open plekken (naakt zand, of bedekt met 

korstmossen) prefereert en Heidesteatoda (Steatoda phalerata; RL Kwetsbaar) die een droge 

heidevegetatie verkiest. 
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De Steentrechterspin (Tegenaria silvestris; RL Kwetsbaar) is een soort van droger loofbos 

met veel dood hout. De Zwartstaartboswolfspin (Pardosa lugubris; RL Kwetsbaar) en het 

Doorkijkkopje (Trematocephalus cristatus; RL Kwetsbaar) zijn soorten die zomen van droger 

loofbos prefereren. 

De Roestkrabspin (Xysticus ferrugineus; RL Zeldzaam), het Putkop-ruwborstje (Erigonella 

hiemalis; RL Zeldzaam) en het Kegelpalpje (Centromerus pabulator; RL Zeldzaam) zijn allen 

zeldzame soorten waarvan de respectievelijk noord-, zuid- en westgrens van hun areaal in 

Vlaanderen is gelegen.  

Panterstekelpoot (Zora pardalis) staat niet vermeld op de Rode Lijst omdat hij pas gevonden 

is na het verschijnen ervan. Voor deze soort is het vliegveld te Weelde de tweede vindplaats 

in België (na het militair domein van Malle). 

2.3.4.10 Andere 

Tal van soortengroepen werden nog niet gericht 

onderzocht op het militair domein. Inventarisatie van 

nachtvlinders, graafwespen, bijen, roofvliegen, 

goudwespen, mieren, lieveheersbeestjes, zwammen, 

korstmossen, enz. is wenselijk om de kennis over de 

aanwezige natuurwaarden te vergroten. In 2009 werd door 

M. Jacobs en H. Dekoninck alvast een bodemvalonderzoek 

gestart met het oog op verdere inventarisatie van o.a. de 

loopkever- en spinnenfauna. Resultaten hiervan zijn nog 

niet bekend. 

Toevallige waarnemingen geven alvast aan dat wellicht 

nog tal van bijzondere soorten aanwezig zijn. Zo werd 

tijdens inventarisaties op het terrein de Hoornaarroofvlieg 

(Asilus crabroniformis) waargenomen, een zeldzame 

roofvlieg van heideterreinen.  

Verder werd ook Groene weide-uil (Calamia tridens) 

waargenomen, een zeldzame en sterk achteruitgaande 

soort van (hei)schrale graslanden; als waardplant worden vnl. allerlei grassen gebruikt. 

Wat mieren betreft werden enkele koepelnesten van de Behaarde bosmier (Formica rubra) 

vastgesteld (zie kaart 2.21 in bijlage 3). 

 

Foto 2.7: Hoornaarroofvlieg (Asilus craroniformis), een zeldzame roofvlieg van heideterreinen. (Foto: G. Laurijssens) 

 

Foto 2.6: Groene weide-uil (Calamia 

tridens), een kwetsbare soort van 

heischrale graslanden. (Foto: G. 

Laurijssens) 
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2.4 Knelpunten voor natuurbehoud en -herstel 
Om dit hoofdstuk af te sluiten worden enkele (potentiële) knelpunten opgelijst die uit de 

inventarisatiefase naar voor kwamen. Ten eerste gaat het om mogelijke knelpunten tussen 

de aanwezige ecologische waarden enerzijds en het militair gebruik en het gebruik door 

derden (landbouw, recreatie, …) anderzijds. Daarnaast worden ook enkele knelpunten m.b.t. 

de toestand van de flora en fauna aangehaald. 

2.4.1 Militair gebruik 

Het strikt militaire gebruik van het militair vliegveld te Weelde beperkt zich tot enkele 

occasionele oefeningen per jaar. De oefeningen zijn van die aard dat ze de natuurwaarden 

geenszins in gevaar brengen. 

2.4.2 Gebruik door derden 

2.4.2.1 Recreatief medegebruik: vliegactiviteiten 

De vliegactiviteiten zorgen enerzijds voor een zekere verstoring. Anderzijds beperken de 

vliegactiviteiten in grote mate ook andere vormen van recreatief medegebruik en de hiermee 

gepaard gaande verstoring.  

De vliegactiviteit is momenteel beperkt tot de weekends en de schoolverloven, waardoor 

buiten de grotere vakantieperiodes de verstoring beperkt blijft tot twee dagen per week. 

Uitbreiding van de vliegactiviteiten is echter niet gewenst. 

Het maaibeheer dat wordt uitgevoerd i.f.v. de vliegactiviteiten is niet altijd het meest 

geschikt voor het behoud van de natuurwaarden. Op de door de vliegclub gemaaide delen 

wordt het maaisel veelal niet of onvoldoende afgevoerd. Vanaf 2009 zullen de bermen langs 

de hoofdpistes zeer frequent gemaaid worden i.f.v. de zweefvliegactiviteiten van de 

luchtkadetten. Te frequent maaien kan nadelig zijn voor het behoud van bepaalde 

natuurwaarden. 

2.4.2.2 Ongewenst recreatief medegebruik 

Ongewenste recreatie treedt vnl. op onder de vorm van wildcrossen, m.n. in het afgelegen 

perceel 17 (‘pijpenkop’) dat als ‘crossparcours’ dienst doet. Er is geen controle omwille van 

het afgelegen karakter. 

2.4.2.3 Andere 

Andere recreatieve activiteiten beperken zich tot de jaarlijkse oogstfeesten en een 

jeugdkamp. De  zuidelijke uitloper wordt tevens gebruikt voor autorijlessen. Deze activiteiten 

brengen relatief weinig hinder met zich mee en vormen niet direct een knelpunt voor het 

natuurbehoud op het militair domein. 

2.4.3 Toestand van de fauna en flora 

2.4.3.1 Vergrassing en verbossing 

In enkele heidepercelen treedt vergrassing en verbossing op. Verbossing treedt vnl. op in de 

smalle heidestroken tussen de bosrand en de betonbanen van de zuidoostelijke uitlopers van 

het vliegveld. In het kader van LIFE-project Danah werd reeds een groot deel van verboste 

heidevegetaties terug vrijgesteld. Daarnaast treedt verbossing op in percelen 10f en 11b in 

het kader van boscompensatie. Daar deze boscompensatie omwille van militaire redenen niet 
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kan doorgaan wordt verdere verbossing van deze percelen tegengegaan. Vergrassing met 

Bochtige smele treedt vnl. op in de heidevegetaties centraal op het domein.  

2.4.3.2 Verruiging van bermen 

De bermen langs de betonpistes worden jaarlijks meermaals gemaaid. Hierbij wordt het 

maaisel echter niet of niet grondig afgevoerd waardoor op heel wat plaatsen een sterke 

verruiging van bermen voorkomt met opslag van bramen, rietgras, enz. In functie van het 

behoud van heide en (hei)schrale vegetaties naast de pistes is het van belang dat maaisel na 

de maaibeurt ook wordt afgevoerd. 

2.4.3.3 Exoten in de bosbestanden 

Wat exoten betreft komt vooral Amerikaanse eik voor in de bosbestanden. Slechts op enkele 

plaatsen komt nog Amerikaanse vogelkers voor als ondergroei. Op de meeste plaatsen is 

deze soort reeds grotendeels bestreden.  

2.4.3.4 Gelijkjarigheid bosbestanden 

Het merendeel van de bosbestanden bestaat uit eenvormige en gelijkjarige 

naaldhoutaanplanten  van Grove den. De gelijkjarigheid zorgt voor weinig structuurrijke 

bosbestanden.  Over het algemeen kan worden aangenomen dat de biodiversiteit aan fauna 

in structuurarme, gelijkjarige bestanden veel lager is dan in structuurrijke, ongelijkjarige 

bestanden. Een aangepast beheer is nodig om deze gelijkjarigheid te doorbreken.  

2.4.3.5 Waterhuishouding (vennen) 

Het ven in bestand 6g blijkt volledig droog te vallen in de zomer. Dit is ongunstig voor de 

ontwikkeling van de beoogde venvegetaties. De nabijgelegen drainagegracht van de 

vliegpiste zorgt waarschijnlijk voor een versnelde verdroging. Verondiepen of opstuwen van 

deze gracht is mogelijk noodzakelijk. Verdere opvolging van de waterpeilen (in het ven en in 

de gracht) is wenselijk. 

 

Foto 2.8: Diepe drainagegracht in bestand 6i die zorgt voor afwatering naar de Geeneindeloop. (Foto: G. Laurijssens) 
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2.5 Potenties voor natuurbehoud en -herstel 

2.5.1.1 Omvang van het gebied  

Met een oppervlakte van meer dan 300 ha kan het militair domein tot de - naar Vlaamse 

normen - grotere ‘natuurgebieden’ gerekend worden. Samen met de omliggende 

gemeentebossen vormt het een nog groter aaneengesloten natuur- en bosgebied. Tesamen 

met o.a. het nabijgelegen Turnhouts vennengebied maakt het gebied onderdeel uit van een 

waardevol complex van natuur- en bosgebieden in de ruime omgeving. 

De omvang van het terrein biedt tevens goede kansen om – bij herstel en behoud van de 

natuurkwaliteit – duurzame en levensvatbare populaties van karakteristieke en bedreigde 

soorten in stand te houden. 

2.5.1.2 Gradiënten  

De in het gebied aanwezige abiotische gradiënten (vnl. reliëf) maken dat waardevolle 

overgangssituaties van drogere naar vochtigere natuurtypes kunnen ontwikkeld worden. Het 

natuurbeheer kan hierop inspelen om dergelijke gradiëntsituaties te behouden en te 

herstellen. 

Door de omvang van het terrein zijn er ook overgangssituaties mogelijk tussen schrale en 

ruigere vegetaties en gradiënten van gesloten bos naar een open vegetatie. Aangepast 

beheer dat hierop inspeelt, kan de diversiteit in het gebied gevoelig versterken.  

2.5.1.3 Soortenrijkdom en bedreigde soorten 

Op het militair domein zijn nog tal van kwetsbare en bedreigde soorten aanwezig, met name 

soorten van schrale, voedselarme biotopen zoals heischraal grasland, duingrasland en droge 

heide. Voor de verschillende onderzochte soortengroepen zijn telkens meerdere Rode 

lijstsoorten aanwezig. Enkele aanwezige soorten zijn zo zeldzaam en/of bedreigd dat ze nog 

maar in een handvol andere gebieden in Vlaanderen voorkomen of gevonden zijn. 

2.5.1.4 Mogelijkheden voor herstel van heide en heischrale graslanden 

In het gebied zijn goede potenties aanwezig voor herstel van heide, heischraal grasland en 

duingrasland. Met een aangepast kap-, maai- en plagbeheer zijn verruigde, vergraste of 

verboste zones relatief makkelijk te herstellen tot een open heidevegetatie. Door de zeer 

zandige ondergrond kunnen aangerijkte zones (voormalige bemeste akkers) relatief snel 

verschraald worden tot waardevolle vegetaties. 

De aanwezige boszones betreffen veelal relatief jong naaldbos dat hoofdzakelijk ontstaan is 

door bebossing van heide. Dit maakt dat hier naar alle waarschijnlijkheid nog een geschikte 

zaadvoorraad van heidesoorten aanwezig is en dat waar gewenst heidevegetaties hersteld 

kunnen worden. 
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3 BEHEERDOELSTELLINGEN 

3.1 Doelstellingen m.b.t. de militaire functie 
Het gebruik van het vliegveld van Weelde voor militaire doeleinden is meestal beperkt tot 

enkele grond- en luchtoefeningen per jaar. De militaire functie primeert evenwel boven de 

andere doelstellingen. 

Omwille van de functie als vliegveld is de vliegveiligheid een belangrijke doelstelling. 

Hiervoor is het van belang dat de zone rond de landingsbanen open blijft en geen 

boomopslag kan optreden. Bosontwikkeling is hier niet mogelijk. De ontwikkeling van grote 

open waters is eveneens ongewenst omwille van de mogelijke aantrek van (grotere) vogels 

en het hiermee gepaard gaande risico op birdstrikes. 

Omwille van de vliegveiligheid en het militaire karakter is het tevens gewenst om 

onbevoegden buiten het terrein te houden. Hiertoe dienen de mogelijke toegangen beter te 

worden afgesloten. Alle poorten en barelen dienen gesloten te worden. 

3.2 Doelstellingen m.b.t. de ecologische functie 

3.2.1 Algemeen 

Het militair domein heeft een belangrijke ecologische functie, die samen met de militaire 

functie voorrang heeft op de andere functies. Om de ecologische waarden op het vliegveld 

duurzaam te behouden, te herstellen en te ontwikkelen, worden in dit hoofdstuk een aantal 

doelstellingen vooropgesteld. De belangrijkste doelstellingen worden hieronder samengevat: 

� Natuurbeheer en -herstel dienen zich vooral te richten op natuurwaarden waarvoor 

het gebied op Vlaams en Europees niveau belangrijk is (cfr. Natura 2000 

instandhoudingsdoelstellingen). Het gaat hierbij vooral om fauna en flora van open 

schrale biotopen: heide, stuifduinen, duingrasland en heischraal grasland. Ook de 

ontwikkeling van structuurrijke bossen (lange termijn-doel 9190) is van belang. 

Hierbij wordt gestreefd naar: 

� behoud en herstel van de aanwezige habitattypen 

� verbeteren van de kwaliteit van de verschillende habitats door een aangepast 

beheer 

� uitbreiding van de oppervlakte van de waardevolle habitats op potentierijke 

plaatsen 

� Behoud en herstel van geschikte milieucondities (abiotiek). De typische 

natuurwaarden kunnen enkel voorkomen als aan de juiste milieuvereisten of 

standplaatsfactoren (o.a. voedselrijkdom, waterhuishouding) voldaan is en negatieve 

invloeden hierop worden vermeden en waar nodig hersteld.  

� Behoud en herstel van duurzame, leefbare populaties van doelsoorten.  Voor de 

overleving van soorten in een gebied is een minimum oppervlakte aan geschikt 

habitat noodzakelijk en mogen populaties niet te geïsoleerd voorkomen.  

� Aandacht voor ruimtelijke gradiënten en structuurvariatie. Ruimtelijke variatie met 

geleidelijke overgangen van bos naar heide, nat-droog gradiënten, afwisseling in 

successiestadia, enz. zorgen voor een verhoging van de natuurwaarden.  
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3.2.2 Instandhoudingsdoelstellingen (Natura 2000) 

3.2.2.1 Habitatrichtlijn  

Het militair vliegveld te Weelde maakt integraal deel uit van het Habitatrichtlijngebied 

‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ (BE 2100017), wat wettelijk inhoudt dat de 

aanwezige habitats moeten beschermd worden. Binnen het militair domein wordt gestreefd 

naar behoud en ontwikkeling van volgende habitattypen: 

� Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen (2330) 

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

� Droge Europese heide (4030) 

� Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (6230) 

� Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur (9190) 

3.2.2.2 Vogelrichtlijn  

Het vliegveld behoort tevens tot het Vogelrichtlijngebied ‘Arendonk, Merksplas, Oud-

Turnhout, Ravels en Turnhout’ (BE 2101538). In het kader van de vogelrichtlijn zijn de heide 

en vennen in het gebied wettelijk beschermd. Soorten van de bijlage I van de Vogelrichtlijn 

die op het militair domein te Weelde worden aangetroffen, zijn:  

� Boomleeuwerik  

� Nachtzwaluw 

� Wespendief  

� Zwarte Specht 

3.2.2.3 Gewestelijke instandhoudingsdoelen (G-IHD) 

De G-IHD’s (Paelinckx et al. 2009b) vermelden het gewestelijk belang van de verschillende 

SBZ’s in Vlaanderen. Het gewestelijk belang van bovenvermeld Habitatrichtlijngebied voor de 

aanwezige en nagestreefde habitattypen op het militair domein wordt weergegeven in tabel 

3.1.  

Habitat Belang SBZ binnen Vlaanderen 

2330 Belangrijk 

4010 Zeer belangrijk 

4030 Zeer belangrijk of belangrijk * 

6230 Essentieel 

9190 Zeer belangrijk 

Tabel 3.1: Relatief belang van het SBZ binnen Vlaanderen voor de op het militair vliegveld aanwezige habitattypen. * 

Oppervlakte habitat ≤ 2% van het totaal binnen de habitatrichtlijngebieden, maar met indicatie voor hoge kwaliteit 

(verder te onderzoeken in de S-IHD). 

Gezien het gewestelijke belang wordt op het militair domein de hoogste prioriteit gegeven 

aan behoud en ontwikkeling van de heischrale graslanden (6230). Dit habitattype wordt 

bovendien door Europa aangeduid als prioritair. 

3.2.2.4 Instandhoudingsdoelen SBZ (S-IHD) 

Meer gedetailleerde instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau zullen worden 

opgemaakt in de nabije toekomst. Deze S-IHD zullen bepalend zijn voor de verdere 

inspanningen die dienen geleverd te worden voor het beheer, herstel en ontwikkeling van de 

hierboven vermelde habitattypen. 
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3.2.2.5 Staat van instandhouding 

Er wordt gestreefd naar een gunstige staat van instandhouding van de aanwezige habitats 

(cfr. Heutz & Paelinckx (2005)). Hierbij zijn zowel de kwaliteit (soorten, structuur) als de 

kwantiteit (aanwezige oppervlakte) van belang.  

� Habitatkwaliteit 

De aanwezige karakteristieke soorten en vegetatiestructuren zeggen iets over de kwaliteit 

van de toestand van het habitat (cfr. Heutz & Paelinckx 2005; T’jollyn et al. 2009). Doel is 

om via een aangepast herstelbeheer gedegradeerde habitats in gunstige staat te herstellen. 

� Habitatkwantiteit 

Ook de oppervlakte van de aanwezige habitats is van wezenlijk belang: een bepaalde 

minimumoppervlakte is nodig om bepaalde kritische soorten en levensgemeenschappen in 

stand te houden. Er wordt minimaal gestreefd naar een een voldoende grote (en 

aangesloten) oppervlakte van de verschillende doelhabitats (over de gebiedsgrenzen van het 

militair domein heen). 

Heutz & Paelinckx (2005) en T’jollyn et al. (2009) geven specifieke richtcijfers voor de 

benodigde minimumoppervlakte voor een goede staat van instandhouding van de 

verschillende aanwezige habitats (zie Tabel 3.1). De cijfers zijn gebaseerd op Bal et al. 

(2001) en geven in feite de minimale benodigde oppervlakte weer voor het behoud van resp. 

75 % (A - goed), 50 % (B - voldoende) en <50 % (C – ongunstig) van het potentieel aantal 

voortplantende faunadoelsoorten voor de verschillende habitattypen. 

 
 Staat van Instandhouding 

Habitattype A B C 

Stuifduin en 

pionierbegroeiingen 

2330 > 75 ha 15-75 ha < 15 ha 

Natte heide 4010 > 75 ha 5-75 ha < 5 ha 

Droge heide 4030 > 50 ha 5-50 ha < 5 ha 

Heischraal grasland 6230 > 30 ha 0,5-30 ha < 0,5 ha 

Oud eikenbos 9190 > 50 ha 15-50 ha < 15 ha 

Tabel 3.1: Minimale oppervlakte voor een goede (A), voldoende (B) of ongunstige (C) staat van instandhouding voor de 

aanwezige habitattypen. In het kader van de instandhoudingsdoelstellingen worden de vermelde waarden gehanteerd 

voor inschatting van het oppervlaktecriterium voor de staat van instandhouding van de verschillende habitats. 

De actuele oppervlakte van de aanwezige habitats (zowel binnen het militair domein als in de 

directe omgeving) voldoet niet aan de benodigde minimumoppervlakte nodig voor een goede 

instandhouding van de doelhabitats (zie ook § 2.3.2.2). Doel is een uitbreiding van de 
doelhabitats volgens de aanwezige potenties.  

3.2.3 Behoud, herstel en ontwikkeling van open schrale biotopen: droge 
en vochtige heide, duingraslanden en heischrale graslanden  

Gezien de zeldzaamheid en status (bedreiging) – zowel op Vlaams als Europees niveau - van 

de karakteristieke heidegebonden fauna en flora (en conform de Europese 

instandhoudingsdoelstellingen – zie boven) wordt de nadruk gelegd op behoud, herstel en 

ontwikkeling van open, schrale ‘heidebiotopen’: droge en vochtige heide, duingraslanden en 

heischrale graslanden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:  

� Het tegengaan van vergrassing en verbossing: De heide zoals we die bij ons kennen 

is een halfnatuurlijk vegetatietype. Na verloop van tijd zal een open heide van nature 

spontaan evolueren tot bos. Onder invloed van de jarenlange hoge atmosferische 
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depositie van vermestende stoffen treedt vaak vergrassing van de heidevegetaties 

op. Ook omwille van het gebruik als vliegveld is het behoud van de open heide 

noodzakelijk.  

� Een volgehouden verschralingsbeheer voor onderhoud en ontwikkeling van 

(hei)schrale graslanden.  

� Heideherstel in relatief jonge naaldhoutbestanden met hoge potenties voor herstel 

van open schrale biotopen. 

3.2.4 Behoud en herstel van geschikte milieucondities  

Het beheer dient hiervoor in eerste instantie uit te gaan van het behoud en herstel van 

geschikte milieucondities:  

� Behoud en herstel schrale, voedselarme condities: De karakteristieke fauna en flora 

van het heidemilieu is aangepast aan voedselarme milieucondities. Bij een te sterke 

toename van de voedselrijkdom worden de typische soorten verdrongen door 

soorten die beter zijn aangepast aan een grotere voedselrijkdom.  

� Herstel waterhuishouding: De hoogte en dynamiek van het grondwaterpeil bepalen in 

grote mate de mogelijkheden voor behoud en herstel van grondwaterafhankelijke 

vegetaties (bv. vochtige heide). Onnatuurlijke drainage en ontrekkingen van 

grondwater dienen te worden vermeden. In dit kader verdienen de 

afwateringsgrachten aan de noordwestkant en de noordoostkant van het terrein 

verder onderzoek naar de impact op de (grond)waterstanden op het terrein. 

� Behoud (micro)reliëf: Bij ingrepen op het terrein dient het aanwezige (micro)reliëf zo 

veel mogelijk behouden te blijven.  

3.2.5 Behoud en herstel van leefbare populaties van doelsoorten 

Er wordt gestreefd naar populaties van voldoende omvang (individuen of broedkoppels) om 

deze op lange termijn in stand te houden. Gezien het specifieke ruimtebeslag van soorten is 

voor een duurzame overleving en het functioneren van levensgemeenschappen tevens een 

voldoende grote oppervlakte aan geschikt habitat noodzakelijk. 

� Leefbare populaties en minimum oppervlakte duurzaam leefgebied 

Men spreekt van duurzame of leefbare populaties van een soort indien de populatie 

voldoende groot is zodat de uitsterfkans erg klein is (bv. 5% in 100 jaar; Bergers & Opdam 

1996). Elke levensgemeenschap heeft een bepaalde minimumoppervlakte nodig om te 

functioneren. Het streven naar heideterreinen met hun volledige faunagemeenschap is enkel 

bereikbaar in voldoende uitgestrekte heideterreinen. Hiervoor zijn voldoende grote 

oppervlaktes nodig (minimaal 500 ha – Bal et al. 2001). 

Het bepalen van de minimale oppervlakte die een soort of soortengemeenschap nodig heeft 

om te overleven is geen eenduidige zaak. Tabel 3.2 in § 3.2.2.4 vermeldt richtwaarden voor 
de benodigde oppervlakte voor de aanwezigheid van resp. 75%,  50% en <50% van het 

potentiële aantal voortplantende fauna-doelsoorten voor verschillende natuurdoeltypen.  

Tabel 3.4 geeft richtwaarden voor de minimum oppervlaktevereisten van enkele specifieke 

doelsoorten. Vogels blijken hierbij het meest kritisch. Doel is om de oppervlakteveristen van 

de vooropgestelde doelsoorten na te streven. Voor (heide)soorten met grotere 

oppervlaktevereisten, zoals bv. Klapekster of Duinpieper, wordt de opbouw van een 

duurzame populatie op het militair domein niet mogelijk geacht. 
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Doelsoort Min. oppervlakte (ha) 

Nachtzwaluw 300 1,2  - 750 3  

Boomleeuwerik 100 1 - 750 3 

Boompieper 100 1 - 750 3 

Tabel 3.2: Minimaal vereiste oppervlakte leefgebied voor de instandhouding van duurzame populaties van een aantal 

doelsoorten. (1= Pouwels et al. 2002, 2= De Jong et al. 2002, 3= Broekmeyer & Steingröver 2001) 

� Verbinden van geïsoleerde populaties en habitats 

Ook de mate van isolatie of connectiviteit is van belang voor de leefbaarheid van populaties. 

Populaties in een groot aaneengesloten gebied hebben de grootste overlevingskans. Indien 

geschikte habitatplekken niet groot genoeg zijn om een op zich staande populatie te 

herbergen, dienen maatregelen getroffen worden om een netwerkpopulatie of metapopulatie 

in stand te houden. Duurzame bescherming van biodiversiteit vraagt bij toenemende 

versnippering om grotere aantallen individuen, en dus om meer oppervlakte leefgebied met 

geschikte levensvoorwaarden voor elk van deze individuen. Bij het beheer wordt aandacht 

besteed aan het verbinden van populaties en habitatplekken (ook over de domeingrenzen 

heen). Dit kan door het maken van corridors tussen verschillende habitatplekken. 

3.2.6 Aandacht voor gradiënten en habitatheterogeniteit 

Een voldoende afwisseling binnen en tussen natuurtypen komt de soortenrijkdom van een 

gebied ten goede. Er wordt gestreefd naar voldoende variatie in de heidevegetaties met een 

afwisseling tussen droge en vochtige heide, jonge en oude structuurrijke heide, boomopslag, 

struweel, schrale graslanden en stuifduinen. De heterogeniteit kan het resultaat zijn van 

variaties in het fysisch milieu (zoals bv. ruimtelijke gradiënten van droge naar natte 

omstandigheden of de variatie in buffercapaciteit van de bodem), maar ook het gevoerde 

beheer kan in belangrijke mate bijdragen tot een grotere heterogeniteit.  

Naast gevarieerde bosranden met geleidelijke overgangen van bos naar heide dient te 

worden gestreefd naar een grote variatie in successiestadia om voldoende afwisseling in de 

heide te behouden. Heide dient daarom regelmatig verjongd te worden en teruggezet te 

worden tot een vroeger successiestadium. Het is deze afwisseling die een grote rijkdom aan 

typische soorten garandeert. Kleinschalig en gefaseerd werken verhoogt de 

habitatheterogeniteit. 

3.2.7 Ontwikkeling van inheemse, structuurrijke bosbestanden 

3.2.7.1 Exotenbeheer 

In de bosbestanden wordt gestreefd naar een soortensamenstelling bestaande uit 

(hoofdzakelijk) inheemse soorten. Overeenkomstig de gebiedsvisie dient het aandeel exoten 

systematisch te worden teruggedrongen. Op het militair domein betreft het voornamelijk 

Amerikaanse eiken. 

3.2.7.2 Versterken structuurvariatie, ongelijkjarigheid en mogelijkheden tot 
spontane ontwikkeling 

De huidige homogene en vaak dichte en gelijkjarige naaldhoutbestanden dienen geleidelijk 

omgevormd te worden tot gemengde, structuurrijke en meer open bosbestanden met 

voldoende leeftijdsvariatie. Wanneer na omvorming een goede uitgangspositie werd 

gecreëerd, is er ruimte voor een verdere spontane ontwikkeling van de bosbestanden. 

De Grove dennenbestanden op het militair domein zullen hiertoe worden gedund zodat ook 

andere inheemse soorten zoals berk, Wilde lijsterbes, Sporkehout en Zomereik kansen 
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krijgen om door te groeien. Op korte termijn ligt de nadruk op de omvorming naar meer 

open en structuurrijke bosbestanden. Op (middel-)lange termijn wordt gestreefd naar 

gemengd loofhout. 

3.2.7.3 Verhogen aandeel dood hout en oude bomen 

Een aangepast bosbeheer dient te zorgen voor het vergroten van het aandeel dood hout en 

oude bomen. Oude bomen (eik, beuk, den) worden zo veel mogelijk gevrijwaard bij 

exploitatie en mogen verder hun natuurlijke levenscyclus doormaken. Verhogen van de 

hoeveelheid dood hout gebeurt bij voorkeur via spontane processen. 

3.2.8 Ontwikkeling van gevariëerde bosranden en mantel-zoomvegetaties 

Er wordt gestreefd naar de ontwikkeling van meer gevarieerde, structuurrijke bosranden met 

inhammen en een meer geleidelijke overgang van het centrale open (heide)gedeelte naar de 

omliggende bossen.  

Verschillende doelsoorten zijn afhankelijk van een meer geleidelijk overgang van bos naar 

heide (o.a. Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Gekraagde roodstaart, Levendbarende hagedis, 

Bruine eikenpage en tal van andere invertebraten). 

3.2.9 Natuurstreefbeeld en doelsoorten 

3.2.9.1 Natuurstreefbeeld 

Kaart 3.1 in bijlage 3 geeft het streefbeeld voor 2030 (einde beheerplanperiode) weer voor 

het vliegveld te Weelde.  

Behoud en herstel van open schrale biotopen centraal in het gebied zijn prioritair. Op een 

aantal plaatsen wordt ontbossing voorzien i.f.v. het herstel van heide en open 

pioniersvegetaties. De kaart maakt geen onderscheid tussen heischraal grasland en heide of 

duingraslandvegetaties. In realiteit kunnen deze verschillende typen met mekaar in complex 

voorkomen.  

Voor de aanwezige bossen wordt gestreefd naar structuurrijk, ijl, gemengd bos. Overal wordt 

gestreefd naar gevarieerde, onregelmatige bosranden. Er wordt gestreefd naar geleidelijke 

en halfopen overgangen van open naar gesloten sfeer. De belangrijkste streefdoelen zijn: 

� Behoud, herstel en uitbreiding van heide- en heischrale habitats op potentierijke 

plaatsen. 

� Optimaliseren van faunagericht akkerbeheer i.f.v. doelsoorten (vogels en 

invertebraten). 

� Versterken van heidebiotopen in bosmatrix ten zuiden van de vliegpiste (langs 

betonbanen). 

� Omvorming van bosbestanden naar inheems, ongelijkjarige gemengde bossen. 

3.2.9.2 Doelsoorten 

Onderstaande lijst geeft een niet exhaustieve lijst van doelsoorten weer die in het gebied 

voorkomen en waarvan het beheer tracht rekening te houden met de specifieke vereisten: 

� Kommavlinder 

� Bruine eikenpage 

� Nachtzwaluw 

� Boomleeuwerik 

� Boompieper 

� Veldleeuwerik 

� Zwarte specht 

� Liggende vleugeltjesbloem 

� Veldkrekel 

� … 
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3.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie 
De economische functie van het militair domein wordt uitsluitend vervuld via een beperkte 

houtproductie in het kader van het gevoerde natuur- en bosbeheer en is ondergeschikt aan 

de militaire en ecologische functie.  

Het merendeel van de Grove dennenbestanden is van middeloude leeftijd en wordt via 

reguliere dunningen omgevormd naar gemengd bos. Bestanden met Amerikaanse eik zullen 

worden gekapt en direct omgevormd naar loofbos met inheemse loofbomen. Dit garandeert 

een aflevering van een zeker houtvolume gedurende de komende jaren. Het beheer voorziet 

tevens in de creatie van een aantal mantel- en zoomvegetaties, het vrijstellen van verboste 

heide, bestrijding van Amerikaanse vogelkers, enz. om de natuurwaarde de verhogen. De 

houtopbrengst zal economisch worden verhandeld. Houtopbrengst bekomen door hakhout 

wordt in eerste instantie ter beschikking gesteld voor gebruik door de militaire beheerders 

van het gebied. In tweede instantie kan deze te koop aangeboden worden via openbare 

verkoop of schriftelijke bieding. 

De gerealiseerde inkomsten worden in een apart fonds gestort, dat kan aangewend worden 

voor de financiering van andere natuurbeheersmaatregelen in het gebied 

3.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve 
functie 

3.4.1 Toegankelijkheid 

Het vliegveld te Weelde is in zijn geheel niet toegankelijk voor onbevoegden, tenzij voor 

eenmalige vergunde activiteiten zolang deze de vliegveiligheid niet in het gedrang brengen. 

Toegang is enkel mogelijk mits voorafgaande toelating van het Militair Commando Provincie 

Antwerpen. Doel is de beperkte toegankelijkheid te bestendigen en te garanderen. 

3.4.2 Educatie & sensibilisatie 

Het militair vliegveld zal geen educatieve functie i.f.v. het natuurbehoud vervullen. 

Bestaande informatieborden aan de randen van het terrein worden wel behouden. Op 

informatieborden wordt steeds de ontoegankelijkheid van het terrein duidelijk vermeld. 

3.4.3 Recreatie 

De huidige recreatieve activiteiten kunnen behouden blijven. De recreatieve vliegactiviteiten 

zijn beperkt tot de weekends en de schoolvakanties. Verhoging van de vliegintensiteit is 

echter niet gewenst.  

Aanvragen voor recreatieve activiteiten op het vliegveld dienen steeds afgetoetst te worden 

aan de impact op de militaire en ecologische functie. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van 

enkele richtlijnen een afwegingskader voor de toelating van recreatieve activiteiten 

weergegeven. 

3.5 Beheerdoelstellingen m.b.t. de cultuurhistorische functie 
De specifieke topografie van het gebied met de aanwezige hoger gelegen zandgronden in 

samenhang met de omliggende vennen maken dat enkele zones een hoge potentiële 

archeologische waarde hebben (o.a. omgeving Withoefse Bergen). 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. 
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Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de planning en uitvoering van 

beheermaatregelen. 

3.6 Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie 

3.6.1 Wetenschappelijk onderzoek & natuurstudie  

Verder onderzoek naar het voorkomen van fauna en flora op het vliegveld is mogelijk en 

wenselijk. Onderzoek kan gebeuren door zowel professionele wetenschappelijke instellingen 

in het kader van specifieke opdrachten als door gekwalificeerde vrijwilligers.  

Deze wetenschappelijke doelstellingen blijven ondergeschikt aan de militaire doelen en staan 

ten dienste van de ecologische doelen. Daarom is enkel onderzoek mogelijk na toestemming 

van de militaire overheid. Bijkomende voorwaarde is dat de resultaten (jaarlijks) worden 

gerapporteerd en overgemaakt aan de militaire overheid en de beheerder. Het ANB kan 

instaan voor de coördinatie hiervan.  

In het geval van geplande beheerwerken die sterk ingrijpen op de bodemstructuur (bv. 

plaggen) binnen zones die door het VIOE werden aangeduid als potentieel archeologisch 

waardevol, is verkennend archeologische onderzoek aangewezen. Hiertoe dient contact 

opgenomen te worden met het VIOE voor wetenschappelijk advies.  

3.6.2 Monitoring 

Ook monitoring is een belangrijke wetenschappelijke doelstelling. In het monitoringplan bij 

dit geïntegreerd beheerplan wordt de wetenschappelijke opvolging voorzien van een aantal 

habitats, kwetsbare soorten en de grondwaterpeilen in het gebied. De opvolging moet 

toelaten de effecten van het gevoerde beheer en de toestand en evolutie van de aanwezige 

natuurwaarden in functie van vooropgestelde doelen objectiever te kunnen beoordelen. 

3.7 Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende 
functie 

3.7.1 Waterhuishouding 

Het vliegveld is een belangrijk lokaal infiltratiegebied, dat in directe verbinding staat met zijn 

hydrologische omgeving (o.a. het Moer en de valleien van de Noordermark en het Merkske – 

zie o.a. De Blust 1988). In optimale omstandigheden kan de omgeving profiteren van de rol 

van het vliegveld als leverancier van een behoorlijk hoeveelheid schoon water. Het vliegveld 

is dan ook van belang voor natuurbescherming in de omgeving als leverancier van schoon 

water. Doel is om deze functie als buffer en leverancier van goed water – zowel kwalitatief 

als kwantitatief – te optimaliseren binnen de krijtlijnen van de militaire en ecologische 

doelen.  

3.7.2 Bemesting 

Het verbeteren van de waterkwaliteit is één van de prioriteiten van het Europese en het 

Vlaamse milieubeleid. Het beschermen van het oppervlakte- en grondwater tegen de 

verontreiniging met nitraten is daar een voorbeeld van. Bemesting dient beperkt te blijven 

om de uitspoeling van nitraten naar het grondwater tegen te gaan. Op het vliegveld te 

Weelde zijn enkele percelen in gebruik volgens de principes van de biologische landbouw en 

hier wordt enkel een beperkte organische bemesting toegepast.  
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4 BEHEERMAATREGELEN 

In dit hoofdstuk worden de gewenste beheermaatregelen i.f.v. de vooropgestelde 

doelstellingen nader besproken. Voor een overzicht van de gewenste beheermaatregelen per 

beheereenheid (bestand) wordt verwezen naar tabel 5 in bijlage 1.  

Conform de aanbevelingen m.b.t. de opmaak van een natuurbeheerplan (Meeuwis & 

Willeghems 2004) wordt een onderscheid gemaakt tussen eenmalige inrichtings- en 

beheermaatregelen en reguliere beheermaatregelen. Inrichtingsmaatregelen zijn ingrepen 

die natuurherstel of natuurinrichting tot doel hebben en slechts 1 keer dienen te gebeuren. 

Deze maatregelen beogen het realiseren van een geschikte uitgangssituatie voor de 

ontwikkeling van of de omvorming naar het gewenste doeltype. Reguliere 

beheermaatregelen zijn terugkerende beheermaatregelen op langere termijn. In de meeste 

gevallen betreft het onderhoudsmaatregelen die in staan voor de instandhouding van het 

beoogde natuur(doel)type. Maar ook maatregelen die een geleidelijke omvorming beogen en 

herhaaldelijk dienen te gebeuren vallen hieronder.  

Kaart 4.1 in bijlage 3 geeft een overzicht van de belangrijkste geplande 

inrichtingsmaatregelen op het domein. Kaart 4.2 in bijlage 3 geeft een overzicht van de 

reguliere beheermaatregelen nodig voor het onderhoud van of de omvorming naar het 

gewenste natuurdoeltype.  

Een indicatieve timing van de maatregelen (uitvoeringsprogramma) wordt weergegeven in 

hoofdstuk 5 (zie tabel 4 in bijlage 1). 

4.1 Beperkingen en randvoorwaarden m.b.t. het toepassen 
van beheermaatregelen 

Het huidige militaire gebruik legt een aantal beperkingen en randvoorwaarden op m.b.t. de 

maatregelen die toegepast kunnen worden bij het natuur- en bosbeheer binnen het militair 

domein: 

� Permanente of langdurige begrazing met gedomesticeerde grazers is niet mogelijk 

rondom de start- en taxibaan, omwille van de vliegveiligheid (met een minimum 

afstand van 250 m aan weerszijde van de landingsbanen).  

� Rondom de startbaan dient boomopslag voorkomen te worden, eveneens in functie 

van de vliegveiligheid. In functie van operationele doelstellingen dient de centrale 

open ruimte minimaal 500 m (‘dropping zone’) breed te zijn.  

� Het maaien in de landingszones (graspistes en bermen) voor zweefvliegtuigen 

gebeurt in functie van de vliegveiligheid. Tijdstip en frequentie van maaien wordt 

beoordeeld en bepaald door de lokale vliegverantwoordelijke. 

� Bebossing (in functie van boscompensatie) is niet mogelijk in de zone rondom de 

vliegpiste (betonbanen) en de graspistes. 

� Brandbeheer wordt omwille van de relatief kleine oppervlakte van het militair domein 

en het mogelijke brandgevaar niet toegestaan door de militair overheid. 

4.2 Natuurbeheer  
In deze paragraaf komen de natuurbeheermaatregelen aan bod. Het betreft maatregelen 

voor herstel en beheer van natuurwaarden met een open karakter zoals droge en vochtige 

heide, duingraslanden, (heischrale) graslanden, vennen en kleinschalige akkers. Ook 
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hydrologische herstelmaatregelen worden hier beschreven aangezien op het militair domein 

vooral de open natuur(doel)typen afhankelijk zijn van een gunstige waterhuishouding. De 

bosbeheermaatregelen worden besproken in § 4.3. 

4.2.1 Maaibeheer (graslanden en bermen) 

Maaibeheer is voornamelijk gericht op het verwijderen van biomassa, met het oog op het 

verschralen van de vegetatie of het in stand houden van reeds goed ontwikkelde schrale 

vegetatietypen. Het is dan ook uiterst belangrijk dat het maaisel steeds wordt afgevoerd. 

Maaien wordt voornamelijk toegepast in de beheereenheden met (hei)schraal grasland, bij 

de verschraling van de voormalige landbouwgronden en bij het bermbeheer langs de 

landings- en taxibanen. Daarnaast kan maaien kan ook ingezet worden bij het heidebeheer 

(zie § 4.2.2 en 4.2.3). 

Het maaien kan gebeuren met bosmaaier, maaibalk of landbouwmachines, afhankelijk van 

de aanwezige vegetatie, de terreingesteldheid en de te maaien oppervlakte. In de meeste 

gevallen gaat het om relatief grote te maaien oppervlaktes (rondom de landingsbanen) en 

kunnen grotere landbouwmachines ingezet worden. 

4.2.1.1 Maaibeheer graslanden 

Het maaibeheer wordt uitgevoerd door de 3 verschillende hoofdgebruikers van het terrein. 

De aanwezige vliegclubs (VZA en KAC) zijn verantwoordelijk voor het maaibeheer binnen hun 

concessiegebied. Het betreft de percelen 5c, 6b en 6e (totaal ca. 14 ha). De zone 

waarbinnen de luchtkadetten opereren (zuidelijke piste) wordt gemaaid door Defensie. Het 

betreft de bestanden 12b en 14a (totaal ca. 20 ha). Het maaibeheer elders op het domein is 

voor rekening van ANB. Het betreft de percelen 2h, 5a, 6f, 6j, 7b, 7d, 7i, 10e, 10f, 11a, 

11b, 12a en een deel van 13a en 16a (totaal ca. 67 ha). 

Maaifrequentie 

Een actief beheer in de vorm van maaien en afvoeren is nodig om de aanwezige schrale en 

minder schrale graslanden verder te verschralen of om verruiging en vervilting te 

voorkomen. Jaarlijks wordt één tot tweemaal gemaaid. De gewenste maaifrequentie is vooral 

afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem en de toestand van de vegetatie.  

� De schralere graslanden, al dan niet met elementen van heischrale grasland en/of 

soortenrijk struisgrasland, vergen een regulier beheer dat voorziet in één maaibeurt 

per jaar, bij voorkeur in de nazomer (september). Het betreft de bestanden 5a, 5c, 

7m, 10e, 10a, 11a, 12b en het noordelijk deel van 13a (totaal ca. 35 ha). 

� De verschraling van de aanwezige ruigere en productievere graslanden, vaak met 

een landbouwverleden (voormalige maïsakkers) vereist een intensiever 

verschralings-beheer: deze graslanden worden tweemaal per jaar gemaaid. Het 

betreft de bestanden 2h, 6b, 6e, 6f, 6j, 7b, 7d, 7i, 10f, 11b en een deel van 16a 

(totaal ca. 40 ha). Op termijn, als een gunstige vegetatiestructuur en soortenrijkdom 

is bereikt, kan de maaifrequentie verminderd worden. 

Gefaseerd maaibeheer 

In functie van de faunadiversiteit wordt gestreefd naar structuurrijke graslanden met een 

afwisseling van schralere en ruigere zones. Dit vereist een gefaseerd maaibeheer. Vooral 

voor de aanwezige entomofauna is dit van groot belang. Heel wat bijen, wespen, vlinders en 

andere ongewervelden zijn afhankelijk van de aanwezige bloemen en kruiden voor de 

voorziening in hun voedselbehoefte. Integraal maaien van alle graslanden op korte tijd kan 

bv. de nectarvoorziening van deze levensgemeenschappen ernstig in het gedrang brengen. 
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Een praktische randvoorwaarde blijft echter dat het maaibeheer op middelgrote tot grote 

schaal kan plaatsvinden. Om toch enigszins tegemoet te komen aan de noodzaak van 

gefaseerd maaien worden jaarlijks 2 maaibeurten voorzien. De reeds goed ontwikkelde 

heischrale graslanden worden pas bij de 2de beurt gemaaid. De eerste maaibeurt gebeurt 

best in eind juni-begin juli, de tweede maaibeurt in september. Bij de eerste maaibeurt van 

de voedselrijkere graslanden wordt bovendien een deel van het grasland gespaard. Als 

richtlijn wordt aangegeven om ongeveer 1/5 van de te maaien oppervlakte niet te maaien. 

Bij de 2de maaibeurt wordt wel alles gemaaid. Niet alle zones zullen dan even sterk 

verschralen waardoor een afwisseling van ruigere en schralere vegetaties kan ontstaan. 

Volgens dit huidige maaischema dient jaarlijks ca. 107 ha grasland gemaaid te worden.  

Tijdstip maaien Oppervlakte Bestanden 

Eind juni-begin juli 32 ha 2h, 6b, 6e, 6f, 6j, 7b, 7d, 7i, 10f, 11b, 16a  

September 75 ha 5a, 7m, 10e, 10a, 11a, 12b, 5c, 2h, 6b, 6e, 6f, 6j, 

7b, 7d, 7i, 10f, 11b, 13a, 16a 

TOTAAL 107 ha 

Tabel 4.1: Overzicht tijdstip en te maaien oppervlakte voor de graslanden op het militair domein van Weelde. 

Met een aangepast en flexibel maaibeheer kan de nodige ruimtelijke variatie bewerkstelligd 

worden (het hoeven niet steeds dezelfde zones te zijn die worden uitgespaard). Doel is om 

te komen tot een overwegend schrale vegetatie met afwisseling van ruigere ‘eilanden’. Als 

streefcijfer wordt een aandeel van ca. 20 tot (maximaal) 30% ruigere zones vooropgesteld. 

Deze ruigere zones worden voornamelijk verwezenlijkt in de randzone van de centrale open 

vlakte en langs de uitlopers van het vliegveld. In de centrale zone in het concessiegebied van 

luchtkadetten en vliegclubs wordt naar een overwegend schrale vegetatie gestreefd (mede 

omwille van vliegveiligheid - percelen 12 en 14, en bestanden 5c, 6b en 6e). Tesamen met 

het faunagerichte akkerbeheer (zie § 4.2.4) moet dit gefaseerde maaibeheer instaan voor 
het behoud en de ontwikkeling van een voldoende gevarieerde vegetatiestructuur met een 

voldoende aanbod aan nectarplanten. 

Het maaibeheer wordt (tenmiste) 5-jaarlijks geëvalueerd waarbij het maaischema wordt 

aangepast al naargelang het al dan niet bereiken van de vooropgestelde doelen.  

4.2.1.2 Bermbeheer 

In functie van de vliegveiligheid worden de bermen rondom de landingsbanen op regelmatige 

basis gemaaid. De bermen van de zuidelijke landingsbaan (concessie luchtkadetten) worden 

gemaaid over een breedte van ca. 10m. Deze breedte is nodig/gewenst om de veiligheid te 

garanderen van de zweefvliegers die per motorvliegtuig in de lucht getrokken worden. Elders 

op het terrein worden de bermen gemaaid over een breedte van ca. 2 tot 5 m.  

Uiterst belangrijk is het afvoeren van het maaisel na elke maaibeurt om vergrassing of 

verruiging te voorkomen. De praktische uitvoering van het bermbeheer langsheen de 

noordelijke landingsbaan valt onder de verantwoordelijkheid van de vliegclubs. Het 

bermbeheer langs de zuidelijk piste en uitlopers gebeurt door Defensie (luchtkadetten). 

4.2.1.3 Maaibeheer in functie van de vliegveiligheid 

In enkele deelzones kan het maaibeheer afwijken van de hierboven beschreven richtlijnen 

i.f.v. een ecologisch maaibeheer. In de concessiezones van de vliegclubs en de luchtkadetten 

(resp. bestanden 5c, 6b, 6e en 12b, 14a) worden tijdstip en frequentie van maaien vooral 

bepaald i.f.v. de vliegactiviteiten (behoud van een voldoende korte vegetatie). Dit wordt 

beoordeeld door de lokale vliegverantwoordelijke. Omwille van het frequente maaibeheer 

van (delen van) deze zones kunnen dwergstruiken niet tot ontwikkeling komen en wordt hier 

gestreefd naar heischraal grasland. Dit geldt eveneens voor het bermbeheer (§ 4.2.1.2). 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd natuur- en bosbeheerplan voor het militair domein van Weelde 63

 

4.2.2 Heideherstel (inrichtingsmaatregelen) 

4.2.2.1 Ontbossing gevolgd door plaggen (= ca. 17 ha)  

Op het militair domein worden een aantal ontbossingen voorzien in het kader van 

heideherstel (ca. 17 ha). Afhankelijk van uitgangssituatie en de aanwezige ondergroei is 

aanvullend ingrijpen nodig om heideherstel te realiseren. In veruit de meeste gevallen is het 

aangewezen om na het vellen van de bomen ook te plaggen. Op plaatsen waar geen 

ondergroei aanwezig is, volstaat het afschrapen van de strooisellaag. Verwijderen van de 

strooisellaag kan dan best gebeuren voor het vellen van de bomen.  

Bij deze inrichtingsmaatregelen wordt steeds rekening gehouden met volgende 

structuurbepalende aspecten:  

� Bij plaggen is het belangrijk dat het aanwezige microreliëf zo veel mogelijk blijft 

behouden. 

� Op plekken waar herstel van open (stuivend) zand wordt beoogd is ontstronken 

noodzakelijk. Waar geen stuivend zand wordt beoogd kunnen enkele stronken 

behouden blijven en een extra biotoop vormen voor o.a. wespen, bijen, korstmossen 

en paddenstoelen die op dood hout groeien. 

� Enkele (dikkere, oudere) bomen worden best gespaard en kunnen als waardevolle 

structuurelementen behouden blijven. 

Voor een overzicht van de vooropgestelde ontbossingen i.f.v. heideherstel wordt verwezen 

naar paragraaf § 4.3.2.4. 

4.2.2.2 Eventueel opvolgingsbeheer na ontbossing 

Na de omvorming tot open heide wordt de vegetatieontwikkeling in de omgevormde zones 4 

jaar nauwgezet opgevolgd. Indien nodig (als het gewenste heideherstel niet of moeizaam 

optreedt) wordt een gepast vervolgbeheer voorzien onder de vorm van kappen, maaien of 

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 (zie § 4.2.3). 

4.2.3 Regulier heidebeheer 

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. Onder natuurlijke omstandigheden verloopt deze successie 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 of andere 

verstoringen zorgen voor een zekere dynamiek die de successie sterk kan vertragen. 

Wanneer onvoldoende natuurlijke dynamiek aanwezig is kan een actief cyclisch beheer voor 

de nodige dynamiek zorgen.  

De atmosferische depositie van verzurende en vermestende componenten zorgt 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 is.  
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Een regulier heidebeheer bestaat dus in hoofdzaak uit het regelmatig 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. Na de uitvoering van een reeks 

gerichte inrichting- en herstelmaatregelen kan een regelmatig heidebeheer instaan voor het 

behoud van de aanwezige biotopen. Dit regulier heidebeheer gebeurt bij voorkeur 

kleinschalig en gefaseerd in ruimte en tijd zodat een structuurrijke mozaïek met 

verschillende successiestadia wordt bekomen.  

Brandbeheer worden hier niet verder besproken omdat ze omwille van militaire en andere 

redenen niet zullen worden toegepast binnen het militair domein (zie § 4.1.).  

4.2.3.1 Kappen van boomopslag 

Kappen van boomopslag kan in alle open terreindelen toegepast worden. Zonder beheer 

zullen de heidebiotopen spontaan verbossen. Om dit tegen te gaan dient opslag regelmatig 

gekapt of verwijderd te worden. In veruit de meeste gevallen gaat het om opslag van berk 

en/of Grove den. Plaatselijk kan boomopslag evenwel in belangrijke mate bijdragen tot de 

voor fauna noodzakelijke structuurvariatie. Lokaal kan boomopslag tot op zekere hoogte 

getolereerd worden, afhankelijk van de beheerdoelstellingen en de locatie op het terrein.  

� In regel wordt gestreefd naar een verbossingsgraad van de bestanden van maximaal 

5%. In functie van faunavereisten kan plaatselijk boomopslag worden getolereerd tot 

maximaal ca. 30%. 

� In functie van de vliegveiligheid wordt elke vorm van boomopslag bestreden in de 

centrale open zone met de vliegpistes (breedte open zone minimaal 500m i.f.v. 

vliegveiligheid en dropping zone).   

Het kappen van boomopslag maakt onderdeel uit van een dynamisch heidebeheer waarbij 

kleinschalig en gefaseerd wordt gewerkt, zodanig dat steeds verschillende stadia van 

boomopslag  aanwezig zijn.  

4.2.3.2 Kleinschalig en gefaseerd maaien van heidevegetaties 

Maaibeheer kan ook ingezet worden voor het onderhoud van de aanwezige heidevegetaties. 

Het maakt deel uit van een dynamisch heidebeheer waarbij kleinschalig en gefaseerd wordt 

gewerkt, zodanig dat steeds verschillende leeftijdsstadia aanwezig zijn. Het maaien van 

heidevegetaties gebeurt voornamelijk met het oog op de verjonging van de begroeiing, maar 

het kan ook ingezet worden om vergrassing en verruiging tegen te gaan.  

Maaien van droge heide is vnl. 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) verhindert evenwel de uitbreiding van dwergstuiken en leidt tot 

begroeiingen die meer aansluiten bij heischrale graslanden. 

Het tijdstip van maaien is van belang. Voor de verjonging van Struikhei wordt het best vroeg 

in het voorjaar gemaaid; de hergroei kan dan hetzelfde jaar starten. 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 en de bovengrondse afvoer van biomassa en 

reservestoffen maximaal is.  

� De optimale periode voor het maaien van Pijpenstrootje is eind juli – augustus.  
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� Voor het terugdringen van Bochtige smele wordt best al in juni – begin juli gemaaid.  

� Maaien van (te) oude struikheidevegetaties dient alleszins te worden vermeden, 

zeker op plaatsen waar reeds grassen tussen de heide aanwezig zijn, aangezien geen 

regeneratie moeilijk optreedt en dit in veel gevallen vergrassing in de hand werkt. 

4.2.3.3 Kleinschalig plaggen en/of 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 

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 ontstaan opnieuw geschikte omstandigheden voor de kieming van heide- 

en andere pioniersoorten uit de aanwezige zaadbank. 

Plaggen is bij uitstek de meest efficiënte en meest toegepaste maatregel voor herstel van 

sterk vergraste heide. Het is van belang dat de bovenliggende humuslagen integraal 

verwijderd worden, tot op of net boven de minerale bodem. De frequentie van deze 

maatregel bedraagt in de meeste gevallen meer dan 20 jaar. In de regel wordt binnen de 

planperiode op eenzelfde plek dus maar één keer geplagd.  

Bij machinaal plaggen dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan het vrijwaren 

van het micro-reliëf 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 (i.f.v. de fauna). 

Plaggen wordt op het terrein ingezet na ontbossing in functie van heideherstel. Elders kan 

plaggen lokaal en kleinschalig ingezet worden om vergrassing te bestrijden en 

pioniersvegetaties te creëren. Driejaarlijks wordt 1 ha geplagd verspreid over het terrein in 

kleine vlekken. 

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 en kan als alternatief voor plaggen 

ingezet worden. 

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 de voorkeur op chopperen. 

Door chopperen worden minder nutriënten uit het systeem verwijderd, waardoor de 

resultaten minder duurzaam zijn als bij plaggen (grotere kans op snelle hervergrassing). 

Chopperen en plaggen kunnen afwisselend en kleinschalig ingezet worden voor het 

onderhoud van de heidevegetaties. 

4.2.3.4 Begrazingsbeheer 

Voorlopig wordt nergens op het terrein begrazing ingezet. Indien nodig of gewenst kan 

begrazing in de toekomst beperkt ingezet worden voor het onderhoudsbeheer van 

heidevegetaties of als vervolgbeheer na ontbossing i.f.v. heideherstel (zie § 4.2.2.2). 

Stootbegrazing kan ingezet worden met het oog op het terugdringen van vergrassing. 

Permanente of langdurige begrazing met gedomesticeerde grazers is niet mogelijk rondom 

de start- en taxibaan, omwille van de vliegveiligheid (met een minimum afstand van 250 m 

aan weerszijde van de landingsbanen – zie § 4.1).  
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4.2.4 Faunagericht akkerbeheer  

Op het terrein zullen 3 bestanden worden beakkerd, vnl. ten bate van de aanwezige 

waardevolle fauna (vogels, ongewervelden). Het betreft de bestanden 6d, 7e en (een deel 

van) 16a. In totaal bedraagt de beakkerde oppervlakte ca. 10 ha. In bestand 6e wordt het 

huidige akkerbeheer verlaten in functie van de in 2008 gewijzigde concessie voor de 

zweefvliegclubs. In plaats hiervan wordt een gelijkaardige oppervlakte in akkerbeheer 

genomen in bestand 16a.  

Het betreft een extensief en biologisch akkerbeheer met het oog op het behoud en het 

versterken van mineraalrijkere plekken binnen het heidebiotoop. Er wordt geen gebruik 

gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en bemesting blijft beperkt tot het voor de 

teelt noodzakelijke minimum. Hierbij wordt benadrukt dat deze vorm van akkerbeheer op 

geen enkele wijze vergelijkbaar is met akkers in de huidige intensieve agrarische sector, die 

gekenmerkt worden door een hypertroof (N- en P- verzadigd) milieu, een zeer intensief 

gebruik en een bijgevolg zeer lage biodiversiteit. 

 

Figuur 4.1: Situering van de percelen waar een faunagericht akkerbeheer zal worden gevoerd. 

De akkers worden ondiep geploegd (diepte ca. 25 cm) en hoofdzakelijk bemest met 

gebiedseigen gecomposteerd maaisel of plagresten. De mogelijkheid dient onderzocht te 

worden of gebiedseigen beheerresten vermengd kunnen worden met schaapsmest afkomstig 

van schaapskudden uit nabijgelegen natuurgebieden (in functie van een evenwichtigere 

bemesting).  

Ieder jaar wordt op één van de akkers niet geteeld en blijft deze een jaar braak liggen. 

Vermits ook een langdurige braaklegging interessant is voor de fauna wordt een 

akkerrandenbeheer voorzien waarbij de randen van de akkerpercelen (ca. 3 – 5 m) slechts af 

en toe (om de 4-6 jaar) mee geploegd en beteeld worden en dus gedurende meerdere jaren 

braak kunnen blijven liggen. De braaklegging gebeurt voornamelijk met het oog op de 
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ontwikkeling van kruidenrijke vegetaties, waar tal van insectensoorten van kunnen 

profiteren. Het verhoogde nectaraanbod is gunstig voor o.m. de bedreigde Kommavlinder en 

ook Veldkrekel profiteert van kleinschalige beakkering op de heide (Vogels & Smits 2009).  

Voor de teelt is het aangewezen om zomergraan te telen i.p.v. wintergraan. Hierbij biedt het 

vrij open gewas in het voorjaar de nodige broedgelegenheid aan bepaalde vogelsoorten (bv. 

Veldleeuwerik). Bruikbare teelten zijn o.a. rogge, gerst of spelt. Rogge stelt weinig eisen aan 

de bodem en groeit ook op arme zandbodems goed. Op de Stabrechtse heide worden akkers 

vnl. ingezaaid met ‘Triticale’, een kruising tussen tarwe (Triticum sp.) en rogge (Secale 

secale) (Vogels & Smits 2009).  

De teelt dient ook afgestemd te zijn op de vliegveiligheid. Indien blijkt dat een bepaalde teelt 

te veel duiven aantrek, kan de teelt aangepast worden. Dit is ook in overeenstemming met 

de ecologische doelstellingen aangezien hier niet gemikt wordt op het aantrekken van 

duiven, maar zangvogels (gorzen, leeuwerikken, e.d.). 

Na de oogst zijn geen bemesting, grondbewerking of sproeien toegestaan. In principe 

gebeurt na de oogst helemaal niets, zodat de graanstoppelvelden onbewerkt de winter 

ingaan en blijven liggen tot het bemesten en opnieuw inzaaien van het graan in het (vroege) 

voorjaar, vanaf ca. 15 maart. De stoppelvelden zijn ’s winters van belang voor 

overwinterende zaadetende vogelsoorten als leeuwerikken en gorzen.   

Het faunagerichte akkerbeheer heeft de bedoeling bij te dragen aan een grotere 

heterogeniteit en biodiversiteit op het terrein. Er wordt gestreefd naar een afwisseling tussen 

heide, akker, schraal en kruidenrijk grasland. Deze afwisseling van biotopen kan bijdragen 

tot een groter voedselaanbod op het terrein (zaden, insecten en meer nectarplanten in de 

zomer, graankorrels in de winter) waar tal van soorten van kunnen profiteren. Hierbij dient 

opgemerkt dat de voorgestelde beakkering een experimenteel karakter heeft en de 

effectiviteit ervan dient geëvalueerd te worden. Indien nodig kan op basis van eigen 

ervaringen en buitenlandse bevindingen (bv. Stabrechtse heide) het akkerbeheer in de 

toekomst bijgestuurd worden. 

4.2.5 Venherstel en -beheer 

De aanwezigheid van vennen op het militair domein beperkt zich tot de bestanden 6g en 

11e. Elders op het domein worden geen vennen hersteld. Onderhoudsbeheer kan bestaan uit 

het kleinschalig plaggen en/of maaien van de venoevers bij een ongunstige 

vegetatieontwikkeling.  

Het ven in bestand 6g dat recent werd hersteld in het kader van het LIFE-project DANAH 

droogt volledig en vaak langdurig uit in de zomer. Dit is ongunstig voor de beoogde 

vengemeenschappen. Een voorlopig onderhoudsbeheer bestaat uit het jaarlijks maaien van 

de venoevers tijdens de droogvalperiode, dit om het ven en de randzone open te houden en 

vegetatiesuccessie tegen te gaan. Hydrologische herstelmaatregelen (zie § 4.2.6) kunnen 
zorgen voor herstel van het waterhoudend karakter van het ven. Bij herstel van voldoende 

natuurlijke dynamiek is het beschreven onderhoudsbeheer niet meer of minder frequent 

nodig.  

Voor het vennetje in bestand 11e bestaat het beheer uit het plaggen van de venoevers, met 

behoud van de aanwezige vochtige heiderestanten. Nadien kan een kleinschalig plag- of 

maaibeheer van de venoevers instaan voor onderhoud van de vegetatie. Uitheemse 

waterplanten worden verwijderd uit het ven. 
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4.2.6 Hydrologische herstelmaatregelen 

In functie van het voorkomen van ongewenste drainage dient de drainerende werking van de 

afwateringsgrachten van het vliegveld verder bestudeerd te worden. Met name het effect van 

de westelijke afwateringsgracht(en) in bestand 6i op het binnen het LIFE-project herstelde 

ven, dient nader bekeken te worden. Hiertoe zullen de waterpeilen opgevolgd worden via 

peilschalen en/of peilbuizen (zie § 6.3.1), zowel van het ven als de gracht.  

De afwateringsgrachten in bestand 6i kunnen heringericht worden met o.a. de plaatsing van 

een (of meerdere) regelbare stuw(en). Ook op de gracht parallel met de N132 (bestand 6k) 

kunnen regelbare stuwen geplaatst worden. De herinrichting gebeurt met het oog op het 

tegengaan van drainage en het realiseren van een grotere waterbergingscapaciteit van de 

gracht. Dit kan best gebeuren in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij21 (VLM). 

4.2.7 Soortgerichte beheermaatregelen 

4.2.7.1 Algemene faunagerichte beheerrichtlijnen 

4.2.7.1.1 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 nectarme 

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.  

Bestaande nectarrijke plekken in de heide (bramen) dienen behouden te blijven. Voor het 

behoud van deze plekken kan het nodig zijn dat ze soms mee worden afgezet met het 

bosrandbeheer of hakhoutbeheer. 

4.2.7.1.2 Belang van structuurbepalende elementen 

Tal van soorten (o.a. 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, zandloopkevers, enz.) 

hebben ook nood aan de aanwezigheid van voldoende open (stuif)zand. 

4.2.7.1.3 Kleinschalig werken i.f.v. structuurvariatie 

Grootschalige beheermaatregelen kunnen ongunstig zijn voor aanwezige populaties van 

fauna bepaalde faunasoorten. Vooral minder algemene en lokaal voorkomende soorten 

kunnen hierdoor verdwijnen. Een uniform beheer over een grote oppervlakte zorgt evenmin 

voor de nodige structuurvariatie. Kleinschalig werken geniet de voorkeur. 

4.2.7.2 Kommavlinder 

Kommavlinders zijn vooral te vinden in pioniersvegetaties van droge heide en op droge 

schrale graslanden op zandgronden. De waardplanten van de vlinders zijn vnl. kleine 

polletjes van schapengras, maar ook andere zwenkgrassen en buntgras worden soms 

gebruikt. De meest geschikte eiafzetplaatsen zijn polletjes op een warme en luwe plek, vaak 

aan de rand van een stukje open zand, of in een kleine holte op een kale bodem. De vlinders 

hebben een grote nectarbehoefte en zijn vaak nectardrinkend aan te treffen (Bos et al. 2006, 

                                                

21 Contact VLM: Filip Debrabandere, filip.debrabandere@vlm.be, Cardijnlaan 1 2200 Herentals, Tel: 014 25 84 03,  Fax: 014 
25 83 99 
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Maes & Van Dijck 1999). Op het militair domein foerageren de vlinders voornamelijk op het 

aanwezige Slangenkruid langsheen de betonbanen en op Jacobskruiskruid in de ruigere 

terreingedeelten.  

De Kommavlinder heeft nood aan de combinatie van open, schrale zandige stukken met 

Schapengras en ruigere vegetaties met een belangrijk aandeel nectarplanten. Een geschikt 

beheer moet ervoor zorgen dat korte en schrale graslandvegetaties en pioniersvegetaties 

behouden blijven. D.m.v. een kleinschalig en gediversifieerd beheer kan de afwisseling van 

schralere en ruigere, bloemrijke vegetaties in stand worden gehouden of ontwikkeld worden. 

Deze omstandigheden kunnen worden behouden of gecreëerd door een gefaseerd 

maaibeheer, aangevuld met kleinschalig plaggen. In dichtgegroeide vegetaties kunnen weer 

open plekken gecreëerd worden door gedeelten te plaggen. Indien er voldoende begrazing 

door konijnen gebeurt, kunnen deze situaties lange tijd behouden worden zonder beheer. 

Op verschillende plaatsen moeten ruige bloemrijke plaatsen met o.a. kruiskruiden en distels 

behouden blijven of ontwikkeld worden zodat de vlinders voldoende nectar kunnen vinden. 

Bij het gefaseerd maaibeheer kunnen dan bepaalde plekken minder frequent gemaaid 

worden. 

4.2.7.3 Bruine eikenpage 

Het leefgebied van de Bruine eikenpage bestaat uit bosranden, open bospaden, 

eikenhakhout of jonge eikenaanplant. De soort heeft nood aan de aanwezigheid van (1) 

jonge, kleine (zomer)eikjes als waardplant, (2) voldoende nectarplanten zoals braam of 

Sporkehout en (3) voldoende zonbeschenen en beschutte plekjes. In geschikte bosranden 

zijn doorgaans oudere (hogere) eiken, voldoende eikenopslag en braamstruwelen te vinden. 

Waardplanten en nectarplanten moeten in de onmiddellijke nabijheid van elkaar aanwezig 

zijn voor deze weinig mobiele soort (Laurijssens 2005, Bos et al. 2006). 

 

 

Foto 4.1: Opslag van braam en Zomereik in de bermen vormen het ideale habitat voor de Bruine eikenpage. (Foto: G. 

Laurijssens) 
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Voor het behoud van geschikt leefgebied voor de soort is een kleinschalig bosbeheer 

noodzakelijk waarbij in bestanden met jonge eiken een hakhoutbeheer kan worden 

toegepast. Door (delen van) de bestanden regelmatig terug te zetten verjongen ze en blijven 

ze laag. Daarnaast is een geschikt bosrandbeheer noodzakelijk met de ontwikkeling van 

gevarieerde bosranden met een mantel- en zoomvegetatie. Juist daarin groeien vaak veel 

jonge eikjes, bramen en Sporkehout. Het regelmatig terugzetten van de bosranden via een 

hakhoutbeheer is nodig voor het behoud van voldoende geschikte waardplanten. Het 

vrijstellen van braamstruwelen kan zorgen voor geschikte foerageermogelijkheden voor deze 

vlinders. In bosranden waar nectarplanten ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn kan het 

laten liggen van maaisel of takken de groei van bramen bevorderen. 

4.3 Bosbeheer 

4.3.1 Bosverjonging 

Bij het beheer van de bosbestanden op het vliegveld van Weelde, wordt, in de mate van het 

mogelijke, uitgegaan van natuurlijke processen. Dit houdt in dat wordt gekozen om 

maximaal gebruik te maken van de natuurlijke verjonging. Voorwaarden hiervoor zijn:  

� de bestrijding van agressieve exoten (o.a. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse 

eik); 

� voldoende lichtinval op de bodem, te bereiken met behulp van dunningen; 

� het vrijstellen van potentiële en gewenste zaadbomen tijdens dunningen. 

In bestanden waar de natuurlijke verjonging uitblijft of onvoldoende blijkt (maximaal 5 jaar 

na de dunning) kan geopteerd worden voor kunstmatige verjonging van 

standplaatsgeschikte soorten. Er wordt verwacht dat de verjonging traag zal verlopen 

omwille van de arme zandgronden.  

Wildschade door ree en konijn kan voor problemen zorgen. Waar nodig, wordt de verjonging 

afgerasterd ter bescherming van vraat.  

In de homogene Amerikaanse eikenbestanden 8d en 9k wordt na de eindkap kunstmatige 

verjonging voorzien omwille van het ontbreken van (voldoende) gewenste zaadbomen in de 

nabije omgeving. De boompjes worden aangeplant in een dicht plantverband. Op 

middellange termijn wordt natuurlijke verjonging van onder andere Ruwe berk en Spork 

verwacht. Als dusdanig kan het doel van inheems gemengde bestanden bereikt worden. 

4.3.2 Bosomvorming 

Er wordt gestreefd naar inheems gemengde ongelijkjarige bestanden. Dit houdt in 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). Bestanden die hier nog niet aan 

voldoen worden omgevormd. Op lange termijn streeft het bosbeheer naar minimaal 80% 

inheems gemengde bestanden. De basisprincipes bij de omvormingen zijn: 

� bevoordelen van inheemse boomsoorten door selectieve dunningen; 

� verwijderen van exoten door selectieve dunningen;  

� stimuleren van natuurlijke verjonging. 
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Grove den zal een belangrijk aandeel behouden in de nagestreefde inheemse gemengde 

bestanden. Op lange termijn streeft het bosbeheer naar minstens 30% inheems loofhout in 

elk bestand.  

Ongelijkjarige bestanden worden bereikt door middel van selectieve en variabele 

hoogdunningen. Sommige delen van het bestand worden sterk gedund, andere delen niet. 

Door natuurlijke verjonging en het doorgroeien van exemplaren van de nevenetage kan de 

ongelijkjarigheid nog verhoogd worden.  

4.3.2.1 Omvorming van homogene exotenbestanden ( = ca. 4,5 ha ) 

Het gaat hier in hoofdzaak om homogene bestanden van Amerikaanse eik. Voor de 

bestanden 8d en 9k wordt een eindkap voorzien binnen de termijn van dit beheerplan 

waarna het bestand wordt opgeplant met inlandse Zomereik. Bijkomende natuurlijke 

verjonging van Ruwe berk, Spork en Wilde lijsterbes wordt verwacht. Zo wordt 3,9 ha gekapt 

en kunstmatig verjongd.  

Bestand 9g is een homogeen bestand van Amerikaanse eik dat bestaat uit 2 gescheiden 

delen die omsloten zijn door het structuurrijke bestand 9f, een bestand van Grove den met 

een goed ontwikkelde nevenetage en struiklaag. Bestand 9g wordt gekapt en wordt een 

tijdelijke open plek die spontaan kan ontwikkelen.  

Bestand 10b is een homogeen bestand van Amerikaanse eik, waar reeds een (weliswaar 

beperkte) inheemse struiklaag aanwezig is en waar, naast de dominante Amerikaans eik, 

reeds bijmenging van inheemse boomsoorten zoals Ruwe berk en Zomereik aanwezig is. 

Voor dit bestand wordt de eindkap voorzien met behoud van de reeds aanwezige inheemse 

boomsoorten, waarna het bestand natuurlijk kan verjongen en spontaan kan ontwikkelen.  

Bij de bestanden die de kans krijgen spontaan te ontwikkelen, wordt na 5 jaar geëvalueerd 

of de verjonging succesvol is. Indien dit niet zo blijkt te zijn, wordt Zomereik aangeplant in 

een dicht plantverband. Afrastering ter preventie van wildvraat moet gebeuren.  

4.3.2.2 Omvorming van exoot/inheems gemengde bestanden (= ca. 13 ha) 

Op het vliegveld van Weelde zijn de bestanden 6i, 7k en 8c exoot/inheems gemengde 

bestanden. Amerikaanse eik is nadrukkelijk aanwezig, maar inheemse soorten maken reeds 

een (al dan niet groot) deel uit van het grondvlak.  

In de bestanden 6i en 7k wordt bij opeenvolgende selectieve hoogdunningen steeds 

voorkeur gegeven aan inheemse boomsoorten. In eerste instantie wordt inheems loofhout 

verkozen, in tweede instantie Grove den. Op (middel-)lange termijn kan als dusdanig het 

doel van gemengd inheemse bestanden bereikt worden. Een voorwaarde hiervoor is de 

controle van de verjonging van Amerikaanse eik. Individueel verspreide Amerikaanse eiken 

die in inheemse loofhoutbestanden staan en slecht bereikbaar zijn voor de exploitant worden 

geringd.  

In bestand 8c worden alle Amerikaanse eiken gekapt tijdens de eerste omlooptijd, aangezien 

dit bestand mee instaan voor de verjonging van het aanliggende bestand 9g (zie § 4.3.2.1) 
Hier gebeurt dus een individuele eindkap van Amerikaanse eik, waardoor tijdelijke open 

plekken ontstaan, die spontaan kunnen ontwikkelen. Na de eerste omlooptijd wordt beheerd 

door middel van selectieve hoogdunningen (zie § 4.3.4.2).  

4.3.2.3 Omvorming van inheemse homogene naaldhoutbestanden (= ca. 54 ha ) 

De bestanden 3b, 4b, 6c, 7h, 7l, 9c, 9f, 9j, 10c, 11d, 15f, 16d, 16f en 18b zijn inheemse 

bestanden van Grove den. Verspreid komen Zomereik en Ruwe berk voor in de boomlaag 
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en/of nevenetage. In de struiklaag komt ondermeer Wilde lijsterbes, Ruwe berk en 

Sporkehout voor. Via selectieve hoogdunningen worden inheemse boomsoorten vrijgesteld 

en worden er betere lichtcondities gecreëerd voor de aanwezige inheemse soorten. Zo kan 

het aandeel inheems loofhout toenemen in de boomlaag en kunnen inheemse soorten 

doorgroeien naar de bovenetage, waardoor de bestanden op lange termijn omgevormd 

worden naar inheems gemengde bestanden met een dominantie van loofhout. Om 

ongelijkjarige bestanden te bekomen wordt gedund in groepen, waardoor variatie in leeftijd 

en structuur bekomen worden. In de eerste omlooptijd zullen de eventueel aanwezige exoten 

verwijderd worden. Grove den blijft een belangrijk aandeel vertegenwoordigen in deze 

bestanden.  

4.3.2.4 Omvormingen in functie van heideherstel (= ca. 17 ha) 

In de randen van de bestanden 3b, 4b, 6c, 9c, 9f, 9g, 9j, 9k, 10b, 11d, 15f, 16d, 16e en 

16f wordt een deel omgevormd naar heide en/of heischraal grasland. De bosranden worden 

gekapt en geplagd in functie van het vergroten van de open heidehabitats. Hiervoor wordt de 

bosrand gemiddeld ca. 30 m teruggezet met een variatie tussen 10 en 60 m. Dit komt neer 

op een netto ontbossing van ongeveer 17 ha over heel het domein (ruwe schatting op basis 

van de streefbeeldkaart). In het aanliggende bosbestand wordt een rafelige bosrand 

gecreëerd (zie § 4.3.9). Waardevolle (loof)bomen blijven behouden.  

In bestand 6c wordt de bosrand verder teruggezet, mede omwille van militaire operationele 

doelstellingen (een open ‘dropping zone’ van minimaal 500m breed). Hier moet de bosrand 

minimaal 75 m worden teruggezet, met een variatie tussen 75 en 100 m. Dit betekent een 

ontbossing van ca. 4,3 ha. 

In bestand 11d wordt een corridor gecreëerd van het ven in bestand 11e naar de 

nabijgelegen vennen buiten het militaire domein. De breedte van deze corridor zal gemiddeld 

ca. 60 m bedragen en variëren tussen 30 en 100 m.  

4.3.2.5 Halfopen vegetaties (= ca. 3 ha) 

De bestanden 7g en 10d zijn verlaten maïsakkers die in 2000 opgeplant werden met 

Zomereik. Deze aanplanten zijn echter niet succesvol, de Zomereikjes groeien amper. Deze 

bestanden worden halfopen vegetaties, wat inhoudt dat naar een stand-still gestreefd wordt, 

aangezien ze nu reeds te beschouwen zijn als halfopen. Deze bestanden worden beheerd 

met een omlooptijd van 8 jaar, met een facultatief beheer om de 4 jaar. Tijdens dit beheer 

wordt gekapt zowel in de opslag als in de volwassen bomen, zodat steeds een gemiddelde 

overschermingsgraad van 50% behouden blijft. Het gedeelte van de bestanden naast de 

betonbaan wordt open gehouden door middel van maaibeheer, tesamen met de aanliggende 

bermen.  

4.3.2.6 Eventueel startbeheer  

Waar nodig krijgen de bosbestanden een startbeheer waarbij de eventueel aanwezige exoten 

zoals Amerikaanse vogelkers gekapt worden. Daarna kunnen de bestanden verder spontaan 

ontwikkelen of worden ze opgenomen in het reguliere dunningsbeheer. Een startbeheer 

wordt voorzien voor bestand 7c. Op de meeste andere plaatsen is Amerikaanse vogelkers 

reeds afdoende bestreden.   

4.3.3 Bebossingswerken  

Bestand 15e (1,13 ha) zal spontaan kunnen ontwikkelen naar bos. Bij onvoldoende 

natuurlijke verjonging zal kunstmatig worden verjongd. (Indien nodig kan dit als 
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boscompensatie in rekening gebracht worden.) Overige bebossingswerken zullen niet 

gebeuren gedurende de termijn van dit beheerplan.  

4.3.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.3.4.1 Algemeen 

In alle bosbestanden op het vliegveld van Weelde wordt gestreefd naar structuurrijke, 

ongelijkjarige en gemengde inheemse bestanden met een goed ontwikkelde bosrand. In de 

momenteel homogene Grove dennenbestanden wordt Grove den behouden, het aandeel aan 

inheems loofhout zal toenemen tot minstens 30% op korte termijn. Op lange termijn wordt 

gestreefd naar inheemse bossen gedomineerd door loofhout. In alle bestanden worden 

bomen met een hoge natuurwaarde positief geselecteerd. Voor de hoeveelheid dood hout 

wordt een percentage van 4% van het bestandsgrondvlak nagestreefd, zoals vooropgesteld 

wordt in de beheervisie voor openbare bossen (Buysse et al. 2001).   

De omlooptijd wordt op 8 jaar gesteld. Facultatieve dunningen worden voorzien om de 4 

jaar. Er wordt niet gewerkt met bedrijfstijden, aangezien gestreefd wordt naar ongelijkjarige, 

inheems gemengde bestanden die natuurlijk verjongen. De bedrijfsvorm blijft hooghout.  

De planning van de bosbehandelings- en verplegingswerken wordt weergegeven in de 

kaptabel (§ 4.3.5). Er wordt met 1 reeks gewerkt, waarbij de timing verschilt met de 
kapregeling van de omliggende gemeentebossen (Uitgebreid bosbeheerplan Ravels – 

Geudens et al. in voorbereiding), om enige fasering te verwezenlijken.  

4.3.4.2 Dunningen (= ca. 67 ha) 

De voorziene dunningskappen zijn opgenomen in de kapregeling (§ 4.3.5). De dunningen 
gebeuren in 1 reeks met een oppervlakte van ca. 67 ha. De bosbehandeling is gebaseerd op 

variabele en selectieve hoogdunningen. Met de term variabele hoogdunningen wordt 

aangeduid dat de dunningintensiteit niet overal gelijk is over het bestand, m.a.w. bepaalde 

zones kunnen sterker gedund worden in vergelijking met andere zones. Binnen één bestand 

wordt in groepen gewerkt, waardoor variatie in leeftijdsstructuur wordt bekomen doordat 

sommige groepen nog kunnen doorgroeien, terwijl andere reeds gedeeltelijk gekapt zijn. De 

term selectieve hoogdunning houdt in dat tijdens de dunning de gewenste boomsoorten 

steeds de voorkeur krijgen boven andere boomsoorten (en dus niet worden gekapt). De 

selectiecriteria die hier gehanteerd worden zijn de volgende: 

� Voorrang aan inheemse loofboomsoorten; 

� Bomen met hoge natuurwaarden worden behouden;  

� Exoten worden niet behouden, ongeacht hun kwaliteit. 

4.3.4.3 Eindkap (= ca. 4 ha) 

Naast de voorzien eindkappen i.fv. heideherstel (zie § 4.3.2.3) wordt ook in een aantal 
exotenbestanden een eindkap toegepast. De bestanden 8d, 9k, 9g en 10b zijn homogene 

bestanden van Amerikaanse eik waarvoor een eindap wordt voorzien. De bestanden 8d en 9k 

worden na eindkap kunstmatig verjongd met Zomereik in een dicht plantverband. De 

bestanden 9g en 10b kunnen na eindkap natuurlijk verjongen. Indien na 5 jaar blijkt dat 

deze verjonging niet succesvol is, wordt kunstmatig verjongd. De verjongingen moeten 

worden afgerasterd.  
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4.3.4.4 Exotenbeheer 

Overeenkomstig de beheerdoelstellingen wordt het aandeel exoten systematisch 

teruggedrongen gedurende de planperiode. De belangrijkste exoot op het vliegveld van 

Weelde is Amerikaanse eik. Amerikaanse vogelkers is slechts sporadisch aanwezig in de 

bosbestanden, doordat in het verleden reeds een intensieve bestrijding gebeurd is.  

� Amerikaanse eik is verspreid over het terrein in meerdere bestanden aanwezig. In 

gemengde bosbestanden worden Amerikaanse eiken systematisch benadeeld bij 

dunningen. Voor bestanden met een volledige dominantie van Amerikaanse eik wordt 

een volledige eindkap voorzien, waarbij de weinige inheemse soorten behouden 

blijven. Daarna wordt aangeplant met Zomereik (8d en 9k). De bestanden 9g en 

10b zijn ook homogene Amerikaanse eikenbestanden, maar in de nabije omgeving 

van deze bestanden en in de bestanden zelf zijn geschikte zaadbomen aanwezig. 

Deze bestanden worden bijgevolg natuurlijk verjongd.  

� Amerikaanse vogelkers is dankzij eerdere bestrijdingsmaatregelen nagenoeg 

verdwenen uit de bosbestanden. Op enkele plaatsen is mogelijk nog een beperkte 

nazorg noodzakelijk. Bij het terug verschijnen van de soort dient deze onmiddellijk 

bestreden te worden. Bij lage dichtheden zoals op dit militair domein is manueel 

uittrekken van zaailingen de beste optie. Het volledige militaire domein wordt 

gedurende de hele termijn van het beheerplan regelmatig gecontroleerd op het 

voorkomen van Amerikaanse vogelkers.  

4.3.4.5 Hakhoutbeheer 

In een beperkt aantal bestanden, m.n. in 2c, 2d en 7a zal (deels) een hakhoutbeheer 

worden toegepast. De aanwezige hogere, oudere bomen worden behouden. Wellicht zijn de 

bomen in een deel van bestand 2d (op de taluds) reeds te oud voor het instellen van een 

hakhoutbeheer. Daarom wordt een beperkt aantal eiken op de meest westelijke gelegen 

talud gekapt, om lichtinval te verbeteren en bladval op de nabijgelegen schrale vegetatie 

met korstmossen te verminderen (zie § 4.3.10.1).  

4.3.4.6 Overige werken 

Bestand 6k is een smalle boord met vnl. uitheems loofhout (hoofdzakelijk Amerikaanse 

eiken), die het militair domein scheidt van de aanliggende weg, de N132. In dit bestand 

wordt enkel gecontroleerd in functie van de veiligheid. Zieke of oude bomen die een gevaar 

vormen voor de veiligheid worden geveld. Deze veiligheidskappingen worden voorzien om de 

8 jaar, facultatief om de 4 jaar. 

Bestand 7j bestaat uit een dreefstructuur met 2 rijen zware Amerikaanse eik met enkele 

Zomereiken en Tamme kastanjes. Dit bestand wordt voorlopig in zijn huidige toestand 

behouden, zware Amerikaanse eiken kunnen een grote natuurwaarde hebben wat betreft 

vleermuizen en ongewervelden. Indien uit onderzoek naar vleermuizen en ongewervelden 

blijkt dat deze Amerikaanse eiken geen waarde hebben voor deze soortengroepen of indien 

de Amerikaanse eiken sterk verjongen in de aanliggende bestanden, worden deze 

Amerikaanse eiken toch gekapt. Deze dreefbomen kunnen op stam sterven.  

4.3.5 Kapregeling 

De kapregeling wordt mee opgenomen in het uitvoeringsprogramma (Hoofdstuk 5).  
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4.3.6 Bosexploitatie 

Het vliegveld van Weelde beschikt over een uitgebreid verhard netwerk van asfaltwegen (de 

taxi- en startbanen en bijhorende uitlopers). Dit netwerk kan eenvoudig gebruikt worden 

voor de bosexploitatie. Daarnaast kunnen ook een aantal oude brandgangen gebruikt 

worden.  

In alle bestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni. Deze schoontijd kan altijd 

worden aangepast door de boswachter en/of regiobeheerder ter bescherming van specifieke 

natuurwaarden.  

Holle of kwijnende bomen worden niet meegenomen tijdens de hamering, tenzij zij een 

gevaar vormen voor de militaire doelstellingen of voor de exploitatie.  

4.3.7 Brandpreventie 

Specifieke werken tegen bosbranden worden niet uitgevoerd. Dankzij het verharde 

wegennetwerk zijn de bosbestanden goed bereikbaar in geval van brand.  

Door de omvorming van homogene naaldhoutbestanden naar gemengde loofhoutbestanden 

zal de brandgevoeligheid van de bossen kleiner worden. Door het terugzetten van de 

bosranden in functie van het verbinden en vergroten van open heidehabitats, verkleint de 

kans op het overslaan van branden naar andere bestanden.  

4.3.8 Open plekken 

Enkel de open plekken in de bossfeer worden hier besproken. In bestand 11c ligt een ven, 

dat aan het verbossen en dichtgroeien is. De bosrand wordt teruggezet en er wordt een 

corridor gevormd in bestand 11d naar de vennen in de aanliggende gemeentebossen.  

In de bestanden waar nog exoten voorkomen, kunnen tijdelijke open plekken ontstaan door 

het vellen van deze exoten. Deze tijdelijke open plekken kunnen spontaan ontwikkelen.  

4.3.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

Bosranden zijn vanuit ecologisch standpunt erg belangrijk omdat zij een geleidelijke gradiënt 

bezitten van lage naar hoge bedekking, van licht naar donker en van warm naar koel. 

Dergelijk goed ontwikkelde mantels en zomen zijn zeer belangrijk voor zowel planten als 

dieren. Mantel- en zoomvegetaties bieden:  

� een gunstige micro-klimatologische invloed inzake o.m. bodem- en luchtvochtigheid 

en –temperatuur (windwerking);  

� een veilige nest-, schuil- of slaapplaats voor vogels en andere dieren;  

� een overwinteringplaats voor heel wat ongewervelden; 

� voedselplanten voor verschillende soorten.  

Zowel bosgebonden als heidegebonden planten- en diersoorten halen hun voordeel uit 

dergelijke mantel- en zoomvegetaties. Er wordt gestreefd naar een golvende grenslijn tussen 

struik- en kruidlaag en tussen struik- en boomlaag, zodat de verticale structuurvariatie 

toeneemt. De horizontale structuurvariatie kan verhoogd worden door het creëren van een 

min of meer golvende bosrand met onregelmatige inhammen.  

In principe wordt voor het vliegveld overal gestreefd naar een geleidelijke overgang tussen 

de open heide en de bossen. Op plaatsen waar dergelijke bosovergangen reeds aanwezig 
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zijn, krijgen ze een aangepast beheer dat hun behoud, herstel of uitbreiding moet 

verzekeren. Elders worden nieuwe bosranden gecreëerd.  

In feite kunnen 2 types van bosovergangen worden onderscheiden. Beide zijn ecologisch erg 

belangrijk en worden verspreid over het terrein afwisselend of gecombineerd nagestreefd.  

Enderzijds worden brede, ijle en halfopen overganszones tussen open heide en bos 

nagestreefd. Dergelijke overganszones bestaan uit ijl bos met open plekken met heide of 

heide met verspreide bomengroepen en boomopslag. Dergelijke overgangszones worden 

gecreeëerd en onderhouden door kleinschalig en gefaseerd kappen, plaggen en maaien. 

Dergelijke overgangen zijn vnl. geschikt voor soorten als Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en 

Boompieper. 

De aanleg van ‘klassieke’ bosranden met een mantel- en zoomvegetatie anderzijds, gebeurt 

door de bomen en struiken over een breedte van ongeveer 5 – 25m (Stortelder et al. 1999) 

in het aangrenzende bosbestand gedeeltelijk en progressief te kappen, waarna de bosrand 

zich spontaan opnieuw kan ontwikkelen. Deze zoom kan bestaan uit heide of ruigtekruiden. 

In het eerste geval kan het onderhoud van de zoom mee opgenomen worden in het regulier 

heidebeheer; zomen met ruigtekruiden vergen een aangepast gefaseerd maaibeheer (2-3 

jaarlijks maaien). Onderhoud van de mantel gebeurt door een regelmatig hakhoutbeheer. De 

omlooptijd bedraagt 8 jaar. Waar mogelijk gebeurt het bosrandbeheer gefaseerd (in tijd en 

ruimte), zodanig dat steeds verschillende successiestadia aanwezig zijn. Het geheel aan 

bosranden wordt ingedeeld in 2 stukken, waarvan elke 4 jaar een deel gekapt wordt. Zo 

kunnen de verschillende successiestadia aanwezig zijn. Na het terugzetten van de bosrand, 

zullen de vegetaties zich opnieuw spontaan ontwikkelen. Belangrijk is dat er tijdens elke 

omlooptijd delen van de bosrand volledig open zijn. Plaatselijk kan takhout in de bosrand 

achterblijven om de ontwikkeling van braamstruwelen te bevorderen (Stortelder et al. 1999). 

Na het kappen kunnen de bosranden zich opnieuw spontaan ontwikkelen. Op termijn kan 

opslag van onder meer Zomereik, berk, Spork en Wilde lijsterbes verwacht worden in de 

bosrand als hakhoutelement. Op de vochtige plaatsen kan Zwarte els en wilg verwacht 

worden.  

4.3.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en flora 

4.3.10.1 Flora 

Met het vooropgestelde bosbeheer wordt gestreefd naar meer ongelijkjarige, gemengde 

bossen die gedomineerd worden door inheemse boomsoorten. Dit beheer zou moeten leiden 

tot een uitbreiding van de reeds aanwezige oud bosplanten (o.a. Wilde kamperfoelie en 

Hulst).  

In bestand 2d is een waardevolle maar beperkt ontwikkelde korstmosvegetatie aanwezig. Op 

de naastliggende taluds (rond de loodsen) worden enkele hogere eiken gekapt om 

beschaduwing en bladval te verminderen.   

4.1.10.2. Fauna 

De bosranden zijn bijzonder waardevol voor soorten als Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. 

Ook heel wat insecten kunnen profiteren van deze gradiëntrijke overgangssituaties.  

Voor de typische bosvogels zoals onder andere Matkop, Zwarte specht en Kleine bonte 

specht wordt gestreefd naar structuurverrijking van de bosbestanden. Het bosbeheer richt 

zich op een verhoogd aanbod van oude bomen en dood hout, een sterkere gelaagdheid, 

ongelijkjarigheid en een gevarieerde boomsoortensamenstelling waardoor de bosbestanden 

gunstiger worden voor bovenstaande bosvogels.  
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4.3.11 Dood hout en oude bomen  

Om het aandeel dood hout te verhogen dient zo veel mogelijk dood hout in het bos te 

worden gelaten: 

� Bij dunningen worden geen dode, stervende of kwijnende bomen verwijderd;  

� In de inheems gemengde bestanden worden de exoten die slecht bereikbaar zijn 

voor de exploitatie geringd tijdens het startbeheer; 

� Bij windval blijft een aandeel van de gevallen of geknakte bomen liggen, zodat ook 

het aandeel liggend dood hout verhoogt; 

� Inheemse loofboomsoorten worden verkozen om door te groeien en op stam te 

sterven. Indien het aantal inheemse loofbomen echter te klein is in een bestand, 

kunnen zware Grove dennen gekozen worden om door te groeien.  

Om het aandeel oude bomen te verhogen zal een fractie van de bomen nooit geoogst worden 

(richtlijn: minimaal 10 bomen per hectare). Deze bomen kunnen uitgroeien tot ze hun 

fysische leeftijd bereiken en ze uiteindelijk spontaan afsterven. Aanwezige grotere bomen 

worden hiertoe onttrokken aan de kapregeling. Ook bomen die al holten bezitten of aanzet 

tot holten vertonen kunnen hiervoor geselecteerd worden.  

Bestand 7j is een dreef van zware Amerikaanse eik. Dit bestand blijft voorlopig behouden en 

zal een belangrijk bestand worden voor oud en dood hout. De dreefbomen kunnen op stam 

sterven.  

Kwijnende of dode bomen die een gevaar vormen voor de militaire doelstellingen, voor de 

exploitatie of voor de veiligheid worden wel gehamerd. Na het kappen kunnen ze, indien 

mogelijk, blijven liggen in het bos.  

Door de bovenstaande maatregelen wordt gestreefd naar een volume dood hout van 4% 

binnen de termijn van dit beheerplan, zodat het in de beheervisie voor openbare bossen 

(Buysse et al. 2001) vooropgestelde richtcijfer gehaald wordt.  

4.4 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid 
en recreatie  

4.4.1 Toegankelijkheid 

Het vliegveld te Weelde is, uitgezonderd de doorsteekweg ten zuiden van het vliegveld, niet 

toegankelijk voor onbevoegden. Toegang kan worden verleend voor eenmalige activiteiten 

zolang de vliegveiligheid niet in het gedrang komt.  

De beperkte toegankelijkheid kan bestendigd worden door enkele maatregelen voor het 

afsluiten van de toegangswegen en het opstellen van richtlijnen met betrekking tot het 

toelaten van recreatieve activiteiten (§4.5.2). Barelen en poorten dienen altijd gesloten te 
worden. 

Alle toegangswegen zullen worden voorzien van barelen of een poort. Op informatieborden 

dient steeds de ontoegankelijkheid van het terrein duidelijk vermeld te worden. De 

toegangsweg vanaf de N132 (Geeneinde) aan de noordkant van het gebied vormt de 

hoofdingang.  
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4.4.2 Recreatie 

De huidige vergunde recreatieve activiteiten (vliegactiviteiten, organisatie jeugdkamp en 

oogstfeesten) kunnen behouden blijven mits aan de nodige voorwaarden is voldaan. De 

vliegactiviteiten zijn beperkt tot de weekends en de schoolvakanties. Verhoging van de 

vliegintensiteit is niet gewenst.  

Aanvragen voor recreatieve activiteiten op het vliegveld dienen steeds afgetoetst te worden 

aan de impact op de militaire en ecologische functie van het terrein. In onderstaande 

kadertekst wordt aan de hand van enkele richtlijnen een afwegingskader voor de toelating 

van recreatieve activiteiten weergegeven. 

 

4.5 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. jacht  
De noodzaak van de jacht op het terrein dient onderzocht en geëvalueerd te worden door 

ANB. Beheer van reewild kan nodig geacht worden al naargelang de noodwendigheden. De 

invloed van reewild is een belangrijk aspect bij de verjonging van loofhout (vraatschade). 

Het onder controle houden van de reeënpopulatie zal enkel kunnen verlopen via een officiële 

aanbesteding van het grootwildbeheer met aangepaste jachtvoorwaarden, afgestemd op de 

AFWEGINGSKADER VOOR HET TOELATEN VAN RECREATIEVE ACTIVITEITEN 

1. Periode/tijdstip 

�Activiteiten permanente concessionarissen 

Vliegactiviteiten: 

Activiteiten op de centrale zone rondom de vliegpiste kunnen niet worden toegestaan 

tijdens de periode van vliegactiviteit, zijnde: 

o weekends, vanaf vrijdagavond 16h tot zondagavond 

o alle schoolverloven, incl. juli-augustus 

Activiteiten andere concessionarissen: 

Activiteiten op de centrale zone rondom de vliegpiste kunnen niet worden toegestaan 

wanneer er activiteiten van permanente concessionarissen plaatsvinden. 

� Broedseizoen 

Activiteiten kunnen niet plaatsvinden gedurende het broedseizoen: mei-juni 

2. Impact op flora en fauna 

Elke aanvraag wordt getoetst aan de mogelijk schadelijke impact op de bijzondere 

natuurwaarden aanwezig op het militair domein. Tijdens het broedseizoen worden 

activiteiten sowieso niet toegestaan. Het Militair Commando Provincie Antwerpen vraagt 

voor elke aanvraag advies aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het ANB geeft 

een niet bindend advies binnen een termijn van 4 weken na melding door het Militair 

Commando Provincie Antwerpen. De belangrijkste beoordelingscriteria hierbij zijn:  

o verstoring van kwetsbare vegetaties [zie habitatkaart (§ 2.3.2.2)] 

o verstoring broedvogels, trekvogels of pleisteraars 

De door ANB opgemaakte prioriteitenkaart vormt een belangrijk basisdocument voor de 

opmaak van deze beoordeling. 
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militaire noodwendigheden binnen het domein. Maatregelen zullen dus enkel moeten worden 

toegepast wanneer er zich overtallen of ziekten in de populatie voordoen. De noodzaak tot 

gedeeltelijk afschot, onder meer op basis van schade in het kader van bosverjonging, zal 

steeds voorafgaandelijk moeten worden vastgesteld door ANB. 

Bestrijding van konijnen kan in het geval van ernstige schade. Konijnen kunnen echter in 

belangrijke mate mee zorgen voor het openhouden van de schrale graslanden, enerzijds 

door hun graasgedrag en anderzijds door hun graafactiviteiten. 

4.6 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de 
wetenschappelijke functie 

4.6.1 Wetenschappelijk onderzoek 

De wetenschappelijke functie die het terrein kan vervullen staat hoofdzakelijk ten dienste 

van de ecologische functie. Resultaten van natuurstudie-activiteiten dienen jaarlijks te 

worden gerapporteerd en overgemaakt aan de militaire overheid. Het ANB staat in voor de 

coördinatie hiervan.  

In het geval van geplande beheerwerken die sterk ingrijpen op de bodemstructuur (bv. 

plaggen) binnen zones die door het VIOE werden aangeduid als potentieel archeologisch 

waardevol, is verkennend archeologische onderzoek aangewezen. Hiertoe dient contact 

opgenomen te worden met het VIOE voor wetenschappelijk advies.  

4.6.2 Monitoring 

Voor de maatregelen en richtlijnen i.v.m. wetenschappelijke monitoring  wordt verwezen 

naar het monitoringsplan bij dit geïntegreerd beheerplan (hoofdstuk 6).  

4.7 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de 
milieubeschermende functie 

4.7.1 Waterhuishouding 

In functie van het herstellen of optimaliseren van de doorlevering van infiltrerend regenwater 

(stroomgebied Merkske) en het voorkomen van piekdebieten in het Gels loopke zijn er 

mogelijkheden voor een herinrichting van de bestaande afwatering van de startbaan waarbij 

de bestaande afvoergrachten een bufferfunctie krijgen. Hiervoor kan samengewerkt worden 

met de Vlaamse Landmaatschappij22 (VLM). 

4.7.2 Bemesting 

Bemesting dient beperkt te blijven om de uitspoeling van nitraten naar het grondwater tegen 

te gaan. Hiervoor dienen strengere bemestingsnormen gehanteerd te worden. Enkel de 

biologische akkers kunnen worden bemest. Hiervoor worden in eerste instantie beheerresten 

afkomstig uit het gebied gebruikt, zodat geen invoer van nutriënten plaatsvindt. 

                                                

22 Contactpersoon VLM: Filip Debrabandere, filip.debrabandere@vlm.be, Tel: 014 25 84 03, Vlaamse Landmaatschappij, 

Cardijnlaan 1,  2200 Herentals 
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4.8 Uitwendig beheer 
Opdat de beheermaatregelen die uitgevoerd worden op het vliegveld, optimaal zouden 

kunnen renderen, is het wenselijk dat het natuur- en bosbeheer op het militair domein en de 

omliggende gemeentebossen in de mate van het mogelijke op elkaar wordt afgestemd. Voor 

de omliggende gemeentebossen wordt momenteel een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt 

(Geudens et al. in voorbereiding).  

4.8.1 Beheer van de aangrenzende bosranden 

De aanwezige bosrand rondom de open zones van het vliegveld is op een aantal plaatsen 

ook de grens van het militair domein. Het beheer van deze bosranden behoort dan ook toe 

aan de beheerders van deze omliggende bosbestanden. De actuele bosranden worden 

gekenmerkt door hun recht karakter met een abrupte overgans tussen bos en open terrein. 

Een meer ecologische beheer met de ontwikkeling van gevarieerde en gegolfde bosranden 

met een meer geleidelijke overgang van bos naar open terrein kunnen een enorme 

meerwaarde betekenen voor tal van soorten aanwezig op het militair domein. Het uitgebreid 

bosbeheerplan van de omliggende gemeentebossen voorziet reeds in de creatie van 

bosranden (Geudens et al. in voorbereiding). 

4.8.2 Exotenbeheer 

Een van de prioritaire beheerdoelstellingen is de bijstrijding van (invasieve) exoten, m.n. 

Amerikaanse vogelkers, Pontische rododendron. Om te voorkomen dat deze soorten zich 

opnieuw uitbreiden in het militair domein vanuit zaadbronnen in de omliggende bosdomeinen 

is het nodig dat ook in de omliggende gemeentebossen een gedegen exotenbeheer gevoerd 

wordt.  
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5 Uitvoeringsprogramma 

Het uitvoeringsprogramma van de gewenste beheermaatreglen is weergegeven in tabel 4 in 

bijlage 1. De kaptabel is opgenomen in het uitvoeringsprogramma.  

Per bestand zijn de huidige oppervlakte, hoofdboomsoorten (voor de bosbestanden) en het 

doeltype opgegeven. Het betreft het doeltype op lange termijn, dat voor sommige bestanden 

niet bereikt zal worden binnen de planperiode. Bij een geplande omvorming van bos naar 

heide wordt eveneens de doeloppervlakte voor heideherstel opgegeven. Het betreft hier 

eerder ruwe schattingen op basis van de streefbeeldkaart.  

De timing van de beheermaatregelen zoals aangegeven in dit uitvoeringsprogramma moet 

als richtinggevend beschouwd worden. De uitvoer van het beheer dient flexibel te zijn en kan 

aangepast worden naargelang de noden op het terrein en budgettaire mogelijkheden. De 

planning kan ook bijgesteld worden op basis van opgedane praktijkervaringen en eventuele 

nieuwe inzichten.  

De belangrijkste inrichtingsmaatregelen (vnl. heideherstel) zullen volgens de planning 

worden uitgevoerd in 2012, met uitzondering van heideherstel in bestand 6c dat sneller 

moet gebeuren omwille van militaire doeleinden (uitbreiding droppingzone). De 

eerstvolgende dunningskappingen worden voorzien voor 2015. 
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6 Monitoring 

6.1 Algemene doelstellingen en opzet monitoring 
Monitoring is het herhaald en gestandaardiseerd meten of beschrijven van parameters om 

met die verzamelde gegevens na te gaan in hoeverre vooruitgang werd geboekt bij het 

realiseren van doelen of normen (Kuijken et al. 2001, De Cock et al. 2008). Voorafgaand aan 

het opstellen van een monitoringplan, is het noodzakelijk dat de algemene doelstellingen van 

de monitoring vastgesteld worden. Hoofddoel van de monitoring bestaat erin om de toestand 

van bepaalde soorten, vegetaties of structuren op te meten, te beschrijven, 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. Zowel abiotische (o.a. 

grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit) als biotische (o.a. vegetatie-samenstelling, 

vegetatiestructuur, flora en fauna) parameters worden opgevolgd.  

Volgens Demeulenaere et al. (2002) kunnen 4 hiërarchische monitoringniveaus 

onderscheiden worden: 

� Een 1:1-verhouding waarbij de monitoringresultaten vooral bruikbaar zijn voor het 

gebied waarvoor de gegevens ingezameld zijn. 

� 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. 

� 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. 

� 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 voorliggende monitoringplan voor het militair domein van Weelde beperkt zich in eerste 

instantie tot het eerste niveau. Hoewel sommige van de beschreven monitoringsmethoden 

ingeschakeld kunnen worden in de monitoring op een hoger hiërarchisch niveau (bv. 

opvolging grondwaterpeilen) vergt dit voor de opvolging van andere variabelen een andere 

aanpak, aangepast aan het betreffende schaalniveau. Binnen dit eerste niveau zal het 

monitoringplan zich concentreren op vijf aspecten:  

� Documenteren van uitgevoerde beheermaatregelen 

� Monitoring van de abiotiek:  

� Opvolgen van waterpeilen 

� Opvolgen van waterkwaliteit 

� Monitoring van specifieke beheermaatregelen:  

� Heideherstel d.m.v. ontbossen en plaggen 

� Venherstel 

� Maaien in functie van behoud en ontwikkeling van (hei)schrale graslanden 

� Monitoring van de algemene basiskwaliteit van de vegetatie:  

� Opvolgen van N2000-habitattypen en hun staat van instandhouding 

� Soortgerichte monitoring 

� Multi-soortenmonitoring 

� Opvolgen van doel- en aandachtsoorten 

� Territoriumkartering bijzondere broedvogels 

� Telroutes voor het opvolgen van dagvlinders  
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Opdat de monitoring op een correcte manier zou uitgevoerd worden en dat ze bruikbare 

resultaten zou opleveren, moet zij gebaseerd zijn op gestandardiseerde en goed omschreven 

meetmethodes. De uitvoerders moeten hierto over de noodzakelijke deskundigheid, ervaring 

en eventuele soortenkennis beschikkken.  

Voor de uitvoering kan in sommige gevallen met vrijwilligers gewerkt worden. Hierbij is het 

uiteraard belangrijk dat de monitoring volgens de juiste methoden wordt uitgevoerd en de 

gegevens correct geïnterpreteerd en gerapporteerd worden. De monitoringsresultaten 

worden jaarlijks gerapporteerd, zowel aan ANB als aan Defensie. ANB staat in voor de 

coördinatie hiervan. Voor een correcte en betrouwbare uitvoering van de monitoring is het 

aangewezen om eventueel een opleiding te voorzien, waarbij de gebruikte methodes worden 

uitgelegd en het belang van de juiste methode wordt benadrukt.  

6.2 Documenteren van uitgevoerde beheermaatregelen 
Jaarlijks worden tal van natuur- en bosbeheermaatregelen uitgevoerd op het militair domein. 

Het nauwkeurig noteren en bijhouden van wat waar gebeurt, is noodzakelijk om de 

beheergeschiedenis van het terrein te documenteren en vormt de basis voor de opvolging en 

evaluatie van het gevoerde beheer. Zo kan voor elke beheereenheid de relatie gelegd 

worden tussen o.a. beheer, vegetatie en abiotiek. Het documenteren van locatiespecifieke 

maatregelen kan best gebeuren in een GIS-omgeving. 

6.3 Monitoring van de abiotiek 

6.3.1 Ecohydrologische monitoring: opvolgen van waterpeilen 

Ecohydrologische monitoring betekent voornamelijk waterpeilen meten. Het opmeten en 

opvolgen van (grond)waterstanden gebeurt aan de hand van een meetnet van piëzometers, 

peilbuizen en/of peilschalen.   

De inplanting van de meetpunten moet weloverwogen gebeuren en hangt af van de (eco-) 

hydrologische situatie en de eventuele vraagstelling, maar ook praktische overwegingen 

zoals toegankelijkheid, e.d. spelen een rol. De meetpunten worden best geconcentreerd op 

plaatsen met specifieke vragen of problemen. Op het militair domein worden peilbuizen in 

eerste instantie geplaatst op plaatsen waar herstelkansen van grondwaterafhankelijke 

vegetatietypen beter dienen ingeschat te kunnen worden (o.a de vennen in bestand 6g en 

11e) en een gunstige hydrologische toestand essentieel is. 

De frequentie van meten is om de 14 dagen (2 maal per maand). De peilen kunnen 

eventueel ook geautomatiseerd opgemeten worden d.m.v. dataloggers/divers, waarbij de 

meetfrequentie hoger is en grondwaterschommelingen nauwkeuriger kunnen worden 

opgevolgd. Voor uitgebreide informatie en praktische richtlijnen voor de plaatsing van 

peilbuizen en piëzometers wordt verwijzen naar Van Daele (2003).  

Het opmeten van waterpeilen vergt een volgehouden monitoring. Peilmetingen leveren pas 

nuttige informatie op als er regelmatig, langdurig en nauwkeurig gemeten wordt. We denken 

hierbij al gauw aan 10 jaar en langer. Een volgehouden inspanning vormt een soort van 

‘levensverzekering’ voor een natuurgebied. Immers, waterpeilen veranderen in de loop der 

tijd, en dit onder invloed van allerhande interne of externe factoren (bv. 

grondwateronttrekking door drinkwatermaatschappijen, landbouw of industrie). 

Peilveranderingen onder invloed van gewijzigde drainage of onttrekkingen zijn alleen op een 

objectieve manier vast te stellen met behulp van lange tijdreeksen van waterpeilmetingen.  

Omdat de vegetatie enigszins na-ijlt op de veranderingen in de waterhuishouding, kunnen 

problemen opgemerkt worden, nog voor de effecten op de vegetatie zichtbaar zijn. 
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Op enkele plaatsen zullen in de nabije toekomst piëzometers en peilschalen worden 

geplaatst door het INBO. De verdere opvolging van de peilen gebeurt door het ANB.  In 

functie van toekomstige ontwikkelingen en vragen kunnen eventueel bijkomende 

meetpunten worden geplaatst. Kaart 6.1 Geeft een overzicht van de voorziene locaties voor  

het plaatsen van piëzometers (en/of peilschalen) op het militair domein. 

De peildata worden opgenomen in de door het INBO beheerde WATINA databank. De 

meetgegevens worden jaarlijks opgestuurd naar het  INBO, t.a.v. Piet De Becker: 

Piet De Becker 

Kliniekstraat 25 

1070 Brussel 

piet.debecker@inbo.be 

 

6.3.2 Monitoring van de waterkwaliteit 

Naast de dynamiek van grond- en oppervlaktewater is ook de kwaliteit of de chemische 

samenstelling ervan een belangrijke standplaatsfactor en sterk bepalend in het voorkomen 

en de ontwikkeling van (grond)waterafhankelijke doelvegetaties. De kwaliteit van grond- en 

oppervlaktewater kan worden beschreven op basis van volgende variabelen:  

� Zuurgraad & buffering (resp. pH en HCO3) 

� Conductiviteit 

� Nutiënten: nitraat- en ammoniumstikstof (resp. NO3-N en NH4-N) en fosfaat-fosfor 

(PO4-P) 

� Sulfaat (SO4) 

� Basische kationen: Ca, Mg, Na, K 

De kwaliteit van het grondwater wordt bepaald d.m.v. stalen uit de piëzometers. Staalname 

kan om het even wanneer in het jaar gebeuren. Staalname tijdens of direct na een periode 

met veel regenval wordt best vermeden. Aangeraden wordt om zowel in de winter/voorjaar 

als in de (na)zomer (augustus-september; 

diepste waterstanden) te bemonsteren. pH en 

conductiviteit kunnen met een veldset op het 

terrein gemeten worden. Een volledige 

standaardanalyse dient uitgevoerd in het 

laboratorium, o.m. omwille van de hogere 

nauwkeurigheid. Tabel 6.1 geeft een overzicht 

van hydrochemische variabelen die 

bemonsterd worden bij een standaardanalyse. 

Van elke peilbuis wordt ten minste eenmaal de 

volledige set hydrologische variabelen 

bemeten. Deze metingen worden dan 

beschouwd als referentiesituatie waarmee 

latere metingen vergeleken kunnen worden. 

Een volledige analyse laat ook toe het 

bemonsterde grondwater te typeren. De 

verhoudingen van de belangrijkste aanwezige 

kationen (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) en anionen 

(HCO3
-, Cl-, SO4

2-) geven een indicatie van de herkomst. 

Niet al deze hydrochemische variabelen dienen jaarlijks opgemeten te worden. Het opmeten 

van de hele set is duur, in de praktijk wellicht niet haalbaar en niet steeds vereist om tot een 

correcte diagnose te komen. In eerste instantie kan uitgegaan worden van de conductiviteit 

Code  Variabele eenheid 

EC elektrische 

conductiviteit 

µS/cm 

pH zuurtegraad  

HCO3 waterstofcarbonaat mg/l 

PO4-P orthofosfaat mg/l 

NO3-N  nitraat-stikstof mg/l 

NO2-N nitriet-stikstof mg/l 

NH4-N ammonium-stikstof mg/l 

SO4 sulfaat mg/l 

Cl chloride mg/l 

Na natrium mg/l 

K kalium mg/l 

Ca calcium mg/l 

Mg magnesium mg/l 

Fe (tot.) ijzer mg/l 

Tabel 6.1: Overzicht van hydrochemische variabelen 

bemonsterd in een standaardanalyse. 
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van het grond- of oppervlaktewater. De conductiviteit of geleidbaarheid (in µS/cm) is een 
maat voor de hoeveelheid opgeloste mineralen in het (grond)water. Verhoogde 

conductiviteitswaarden kunnen wijzen op verhoogde nutriëntconcentraties (bv. door 

versnelde mineralisatie tengevolge van te lage zomerwaterstanden of door insijpeling van 

aangerijkt water) of op een vorm van vervuiling (bv. sulfaten). Wanneer sterk verhoogde 

conductiviteitswaarden worden opgetekend, is het aan te bevelen de volledige set aan 

hydrochemische variabelen te meten om de vermoedelijke oorzaken te kunnen achterhalen.  

6.4 Monitoring van specifieke beheermaatregelen  
Het betreft hier de opvolging van locatiespecifieke beheermaatregelen. Het succes van 

specifieke beheer- en inrichtingsmaatregelen zal in de eerste plaats worden beoordeeld op 

basis van vegetatieherstel en –ontwikkeling na de herstelmaatregel. Monitoring van de 

vegetatieontwikkeling gebeurt d.m.v. vegetatieopnamen in permanente kwadraten (PQ’s). 

Aanvullend op de vegetatieopnamen kan in sommige gevallen een faunagerichte monitoring 

nuttig zijn voor de evaluatie van specifieke inrichtingsmaatregelen (bv. monitoring van 

libellen na venherstel). 

Bij deze beheermonitoring gaat de aandacht vooral uit naar de opvolging van volgende 

belangrijke inrichtings- en omvormingsmaatregelen: 

� Plagwerken (na ontbossing) i.f.v. heideherstel 

� Venherstel 

� Maaibeheer i.f.v. de ontwikkeling van heischrale graslanden 

Deze beheermonitoring gebeurt in eerste instantie vrij intensief, tot op het moment dat een 

uitspraak kan worden gedaan 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 van de vegetatie (zie § 6.5). 

 

 

Permanente kwadraten (PQ’s) 

Om de evolutie van de vegetatie in functie van het beoogde natuurstreefbeeld te kunnen 

inschatten, zijn vegetatieopnames met vaste oppervlakte en locatie het meest geschikt. 

Enkel informatie over de volledigheid (voorkomende soorten) van het betreffende 

natuurtype is niet voldoende, ook de samenstelling (abundantie) is van belang. 

Vegetatieopnamen hebben op dat vlak een hoge informatiewaarde. Wanneer bijvoorbeeld 

ongewenste vergrassing met Pijpenstrootje stelselmatig toeneemt, kan dit worden 

gedocumenteerd en gesignaleerd. Het beheer kan dan worden aangepast. Het opvolgen 

van beheereffecten zal effectiever blijken wanneer meer series van permanente 

kwadraten kunnen worden geëvalueerd. De monitoring door het gebruik van permanente 

kwadraten zal moeten duidelijk maken of het toegepaste beheer in overeenstemming is 

met de beheerdoelstellingen. 

Bij het maken van opnamen worden de aanwezige soorten genoteerd en hun abundantie 

ingeschat. Dit kan gebeuren aan de hand van de schalen van Londo, Tansley of de 

vereenvoudigde beheermonitoringschaal zoals vooropgesteld in Demeulenaere et al. 2002 

(tabel 6.2). De schalen houden rekening met bedekking en aantal individuen per soort 

op een niveau dat relevant is voor het vaststellen van vegetatieveranderingen in de tijd. 

Belangrijk is wel dat opnamen steeds op dezelfde manier gebeuren (en dus telkens 

dezelfde schaal gebruikt wordt). 
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6.4.1 Monitoring van plagwerken i.f.v. heideherstel 

Op plagplekken wordt het succes ingeschat door de opvolging van vegetatieherstel en –

ontwikkeling na plaggen. Dit gebeurt minimaal de eerste 5 jaar na uitvoering van de 

plagwerken (of tot het doeltype bereikt is). Opvolging gebeurt d.m.v. PQ’s. Per plagplek 

worden 1 tot 3 permanente proefvlakken gelegd (minimaal 1). Het opvolgen van 

vegetatieherstel in de grotere plagplekken krijgt daarbij prioriteit.  

Opnamevlakken moeten voldoende groot zijn om globale veranderingen gemakkelijk te 

kunnen detecteren en zeer lokale veranderingen niet te sterk te laten doorwegen. Hoe 

groter de proefvlakken, hoe beter de verschuivingen in de aantallen per soort kunnen 

aangetoond worden. Bij te kleine PQ’s is de kans groot dat de verschuivingen juist buiten 

het PQ vallen. Proefvlakken mogen ook niet te groot zijn, omdat het aantal toevallige 

soorten toeneemt met de oppervlakte en dit zorgt voor een afvlakking van het 

gemiddelde. De vooropgestelde vorm en grootte is enigszins afhankelijk van het 

biotooptype (naar De Cock et al. 2008): 

� Heide: 16m², vierkant (4 x 4 m) 

� Venoevers: 16m², rechthoekig (2 x 8 m of 1 x 16 m) 

� Grasland: 16 m², vierkant (4 x 4 m) 

 

Symbool Omschrijving Bedekking Aantalsschatting 

D Dominant > 75% irrelevant 

H Halfbedekkend 50 – 75% irrelevant 

K Kwartbedekkend 25 – 50% irrelevant 

B Bedekkend 5 – 25 % irrelevant 

A Abundant < 5 % > 1001 

F Frequent < 5 % 101 – 1001 

V Verspreid < 5 % 11 – 100 

S Schaars < 5 % 4 – 10 

ZS Zeer schaars < 5 % 1 – 3 

P Plaatselijk: planten groeiend in aaneengesloten 

vlekken (éénsoortig of gemengd) waarvan de 

begrenzing zich op minder dan ¼ van de oppervlakte 

van het proefvlak concentreert. 

Tabel 6.2: Vereenvoudigde beheermonitoringsschaal voor het maken van vegetatieopnamen (volgens Demeulenaere 

et al. 2002). 

Elk PQ wordt gemarkeerd door het plaatsen van 2 paaltjes op 2 diagonaal 

tegenoverstaande hoekpunten van het proefvlak. Deze manier van werken vergt een 

minimum aan infrastructuur en verzekert de juiste herlocatie bij de volgende opname. De 

markeringspaaltjes worden best zo onopvallend mogelijk geplaatst, maar moeten 

uiteraard nadien wel makkelijk terug te vinden zijn (voor het maken van de volgende 

opname, maar ook tijdens beheerwerken). Per beheereenheid met eenvormig beheer 

worden 1-3 PQ’s voorzien, afhankelijk van de grootte van de beheereenheid en de 

beschikbare tijd en middelen. 
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6.4.2 Monitoring van venherstel 

Vegetatieherstel – Om het succes van venherstel te kunnen beoordelen wordt de 

ontwikkeling van de vegetatie in het herstelde ven in bestand 6g jaarlijks opgevolgd d.m.v. 

door 1 tot 3 PQ’s in de oeverzone (rechthoekige proefvlakken van 16m²). Na het plaggen 

van de venoevers in bestand 11e wordt hier één PQ gelegd. Opvolging gebeurt minimaal de 

eerste 5 jaar na uitvoering van de plagwerken (of tot het doeltype bereikt is). 

Libellen – Aanvullende op de opvolging van de vegetatie kan ook het effect van het 

venherstel op de invertebratenfauna worden geëvalueerd. Als representatieve en ‘haalbare’ 

groep worden hiervoor de libellen opgevolgd. Rond het herstelde ven wordt gedurende 

(minimaal) 5 jaar een vaste route gelopen die zich op ca. 2,5 m van de waterrand bevindt. 

Deze route wordt minstens 3 maal per jaar gelopen; optimaal wordt 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. Bij het lopen van de routes worden alle 

aanwezige libellensoorten genoteerd. Daarnaast wordt per soort een zo exact mogelijk 

aantal geschat. Indien tekenen van voortplanting  (larvehuidjes, pas uitgeslopen dieren, 

parende dieren (‘tandem’) of eiafzettende vrouwtjes) worden waargenomen, wordt dit 

eveneens genoteerd. Op die manier kan ingeschat worden of de waargenomen soorten 

zwervers zijn of behoren tot een lokale populatie. Deze monitoring gebeurt best bij zonnig of 

lichtbewolkt weer, bij zachte temperaturen en weinig wind. Er wordt niet geteld bij te sterke 

wind en/of temperaturen minder dan 17 °C. (Van Olmen & Vanacker 2000, De Cock et al. 

2008). 

6.4.3 Monitoring van maaibeheer graslanden 

De graslanden op het vliegveld worden gemaaid met het oog op het behoud en ontwikkeling 

van (hei)schrale graslanden. In functie van het gevoerde verschralingsbeheer wordt de 

vegetatieontwikkeling in elk bestand opgevolgd door 1 tot 3 proefvlakkken (PQ’s) die 

jaarlijks worden opgevolgd.  

6.5 Monitoring van de algemene basiskwaliteit van de 
vegetatie (met nadruk op de N2000 habitattypen en hun 
lokale staat van instandhouding) 

Het opvolgen en evalueren van de basiskwaliteit van de vegetatie situeert zich eerder op 

gebiedsniveau (i.t.t. beheermonitoring = locatiespecifiek) en heeft de bedoeling ‘de vinger 

aan de pols houden’ wat betreft de toestand van de aanwezige vegetatie- en habitattypen. 

Deze monitoring richt zich in eerste instantie op de Europese doelstellingen, met name de 

aanwezigheid van Europese habitattypen en hun lokale staat van instandhouding. Indien 

blijkt dat habitats kwantitatief of kwalitatief achteruitgaan, dient het beheer desgevallend 

bijgesteld te worden.  

6.5.1 Vegetatiekartering en bepaling van de lokale staat van 
instandhouding (LSVI) 

Het referentiebeeld (hier in de betekenis van uitgangspunt) voor de basiskwaliteit van de 

aanwezige biotopen wordt gevormd door de meest recente versie van de Biologische 

Waarderingskaart en de Habitatkaart (Paelinckx et al. 2009a). Belangrijkste doelstellingen 

zijn het behoud en uitbreiding van de aanwezige habitats evenals het verbeteren van hun 

lokale staat van instandhouding.   

Om dit op te volgen is een regelmatige vegetatiekartering van het gebied noodzakelijk, 

minimaal om de 5 tot 10 jaar. Hierbij wordt de vegetatie in kaart gebracht volgens de 
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typering van de BWK en de Europese habitattypen. Voor de kartering van de habitattypen 

wordt eerst nagegaan of een vegetatie al dan niet habitatwaardig is. Dit gebeurt volgens de 

door het INBO opgemaakte  habitatsleutel (De Saeger et al. 2008). Indien de vegetatie in 

voldoende mate voldoet aan de kenmerken van een habitattype, wordt vervolgens de staat 

van instandhouding bepaald met behulp van de door het INBO opgemaakte 

beoordelingsmatrices (T’jollyn et al. 2009). Deze werden opgemaakt per Natura 2000-

habitat. De tabellen bestaan uit een algemene beschrijving van indicatoren die de LSVI 

bepalen en een scoresysteem op basis van deze indicatoren waarmee de staat van 

instandhouding beoordeeld kan worden. Als dusdanig wordt bepaald of een gekarteerde 

habitateenheid zich in een gunstige (goed of voldoende) of ongunstige (slechte) staat van 

instandhouding bevindt. Op basis van de staat van instandhouding van alle habitateenheden, 

kan de staat van instandhouding per habitat op gebiedsniveau geëvalueerd worden. 

6.5.2 Monitoring van habitattypen en LSVI d.m.v. een steekproefopzet 

De ervaring leert dat het in kaart brengen van complexe en gevarieerde vegetatiepatronen in 

meer of minder mate onderhevig kan zijn aan interpretatieverschillen van individuele 

karteerders. Daarom kan aanvullend een meer objectieve steekproefopzet waardevol zijn om 

de evolutie van de kwantiteit en kwaliteit van de aanwezige vegetaties op te volgen.  

Hiertoe is een uitgebreid en gebiedsdekkend meetnet met een groot aantal meetpunten 

noodzakelijk.  Er kan bv. een denkbeeldig raster met een maasbreedte van 50 of 100 m over 

het gebied gelegd worden waarbij de snijpunten van het raster dan de meetpunten zijn. 

Indien een systematisch raster van vaste meetpunten niet haalbaar is, kan gekozen worden 

voor het uitzetten van een aantal trajecten waarop om de 50 of 100 meter een meting wordt 

uitgevoerd (vergelijkbaar met punt-transecttellingen). 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. 

Sowieso zal een groot aantal punten noodzakelijk zijn om indicatief te zijn. Om een 

statistisch onderbouwde evaluatie van alle aanwezige habitats mogelijk te maken is 

voorafgaandelijk een inschatting van het benodigde aantal steekproefpunten aangewezen, op 

basis van aanwezige oppervlakte aan verschillende habitats, gewenste onderscheidend 

vemogen, e.d. Dit dient te gebeuren door een statisticus.  

Op elk meetpunt wordt het lokaal aanwezige vegetatietype toegekend (BWK-code en 

habitattype 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.  
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6.6 Soortgerichte monitoring 
Het voorkomen van een aantal soorten (indicator-, doel- en/of aandachtsoorten) zal op 

geregelde tijdstippen worden opgevolgd. In eerste instantie moet dit een beter beeld geven 

over de toestand en evolutie van de doel- en aandachtsoorten op zich. In tweede instantie 

vertelt de aanwezigheid van bepaalde (indicator)soorten ook wat meer over de kwaliteit en 

toestand van de natuur in het gebied of van specifieke natuurtypen in het gebied (en kan de 

link gelegd worden met gevoerde beheer).  

6.6.1 Multi-soortenmonitoring 

Voor de soortgerichte monitoring wordt gebruik gemaakt van een multi-soortenbenadering 

waarbij een beperkte set van indicatieve soorten uit verschillende soortengroepen worden 

opgevolgd (Van Dyck et al. 2001). De multi-soortenbenadering richt zich vnl. op de 

informatie-inhoud van soorten. Er wordt gebruik gemaakt van een set van soorten uit 

verschillende taxonomische groepen die samen drager zijn van meer en vooral 

complementaire informatie.  

Voor een dergelijke multi-soortenbenadering kan gebruik gemaakt worden van de multi-

soortenlijsten (fauna) opgemaakt door De Cock et al. (2008), die bedoeld zijn voor het 

opvolgen en evalueren van de kwaliteit van specifieke natuur(doel)typen. Minimaal dient de 

aan- of aanwezigheid van de soorten uit de multi-soortengroepen (per doeltype) jaarlijks 

opgevolgd worden. Bij voorkeur worden echter meer precieze aantalsgegevens verzameld 

bv. aan de hand van territoriumkartering (broedvogels) of telroutes (ongewervelden). 

Uit eerste ervaringen met het gebruik van deze lijsten blijkt echter dat het jaarlijks 

gedetailleerd opvolgen van alle vermelde soorten een arbeidsintensieve aangelegenheid is en 

enige specialistische soortenkennis vereist is. Indien de jaarlijkse opvolging van de multi-

soortengroepen als te tijdrovend wordt ingeschat, kan men zich beperken tot een minder 

frequente opvolging (bv. 3 tot 5 jaarlijks) van de multisoortengroepen of tot de opvolging 

van een beperkt aantal gebiedsspecifieke doel- en aandachtsoorten (zie § 6.6.1.2), 
weliswaar met een verlies van informatieinhoud wat betreft de kwaliteit van specifieke 

natuurtypen). 

6.6.2 Monitoring van doel- en aandachtsoorten 

Voor de soortgerichte monitoring werd op vraag van ANB een praktische en ‘haalbare’ 

soortenlijst van op te volgen doel- en aandachtsoorten opgesteld, op maat van het gebied. 

De lijst beperkt zich tot enkele zeer goed herkenbare en karakteristieke soorten voor de 

beoogde natuurdoeltypes, aangevuld met specifieke doelsoorten (vaak Rode Lijst- soorten), 

habitatrichtlijnsoorten of andere specifieke aandachtsoorten. Deze lijst wordt samengesteld 

op basis van volgende criteria: 

� Een op te volgen soort moet typisch zijn voor 1 of hooguit enkele vegetatietypes; 

� De soort moet goed herkenbaar zijn; 

� De soort moet vindbaar zijn (zonder speciale vangsttechnieken, geen verborgen 

levensstijl).  

� De soort mag niet té zeldzaam en niet té algemeen zijn.  

� De aanwezigheid van de soort moet een indicatie geven over de kwaliteit van zijn 

leefgebied, maar de hele ecologie hoeft niet noodzakelijk reeds begrepen te zijn  

� Doelsoorten uit het beheerplan (veelal Rode Lijst-soorten) 

� Soorten die op de Bijlage van een Europese habitatrichtlijn staan worden hoe dan 

ook toegevoegd. 
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Op basis van deze criteria wordt onderstaande lijst bekomen. De lijst is hoofdzakelijk beperkt 

tot enkele vogels, libellen, dagvlinders, sprinkhanen en hogere planten. Hoewel het niet 

opvolgen van alle faunasoorten uit de multi-soortenlijsten opgesteld door De Cock et al. 

(2008) wellicht een zeker verlies van informatie-inhoud betekent (i.f.v. de evaluatie van de 

kwaliteit van specifieke natuurtypen), wordt wel nog steeds heel wat informatie vergaard 

over de aanwezigheid van specifieke en belangrijke habitataspecten van de soorten die wel 

worden opgevolgd.  Volgende soorten zullen jaarlijks opgevolgd worden: 

� Boomleeuwerik 

� Boompieper 

� Nachtzwaluw 

� Roodborsttapuit 

� Gekraagde 

roodstaart 

� Veldleeuwerik 

� Wulp 

� Graspieper 

� Kommavlinder 

� Bruine eikenpage 

� Veldkrekel 

 

Minimaal dient jaarlijks de aan- of afwezigheid van deze soorten vastgesteld te worden. Het 

is echter aan te bevelen een meer gedetaileerde inschatting van de talrijkheid te bekomen. 

Voor broedvogels is een nauwkeurig inschatting van het aantal broedparen mogelijk via 

territoriumkartering (zie § 6.6.3). Voor andere soortengroepen zoals bv. dagvlinders is het 
lopen van een vaste monitoringroute aangewezen (zie § 6.6.4).  

Deze lijst kan desgevallend aangevuld worden met andere aandachtsoorten, afhankelijk van 

beschikbare tijd en middelen. 

Specifiek voor de doelsoorten van het faunagerichte akkerbeheer op het terrein worden 

jaarlijks de akkers en akkerranden bemonsterd op de aanwezigheid en aantallen van 

Veldkrekel en Kommavlinders (uitstippelen van route langs de akkerranden – zie ook § 
6.6.4). In de wintermaanden (december – februari) worden de akkers maandelijks éénmaal 

doorlopen en wordt het aantal overwinterende vogelsoorten geteld. 

6.6.3 Territoriumkartering bijzondere broedvogels 

Jaarlijks wordt een selectie van karakterisiteke broedvogelsoorten opgevolgd aan de hand 

van territoriumkartering. Tijdens verschillende bezoekrondes in het voorjaar (april – juni) 

worden waarnemingen die wijzen op de aanwezigheid van een territorium of de 

aanwezigheid van nest ingetekend op een gedetailleerde luchtfoto. Op die manier kunnen 

territoria worden afgebakend en wordt informatie verkregen over het aantal en de 

verspreiding van de getelde broedvogels. Territoriumkartering wordt beschouwd als de 

meest universele en betrouwbare methode (Hustings et al. 1985). Voor een meer 

uitgebreide beschrijving van deze methode wordt verwezen naar Van Dijk (2004) of 

Vermeersch et al. (2000). 

Volgende soorten worden jaarlijks geteld: Boomleeuwerik, Boompieper, Roodborsttapuit, 

Nachtzwaluw, Gekraagde roodstaart, Veldleeuwerik, Graspieper, Wulp.  

6.6.4 Telroutes voor opvolgen van dagvlinders of andere ongewervelden 

Bij insecten is het meestal onmogelijk om de grootte van een populatie precies vast te 

stellen. Om toch een idee van de evolutie van de aantallen te krijgen, worden aantal geteld 

op vooraf bepaalde, vaste telroutes. Hierbij worden verspreid in het gebied enkele telroutes 

gelopen van minimaal 100- 200m, waarbij alle soorten die worden waargenomen binnen een 

denkbeeldige kooi rondom de waarnemer (10 m voor en 5m aan weerszijden van de 

waarnemer) geteld worden. Voor het opvolgen van de populaties van Bruine eikenpage en 

Kommavlinder is het aangewezen om één of meerdere monitoringsroute uit te stippelen. De 

routes worden minimaal twee maal per seizoen gelopen tijdens de hoofdvliegperiode van de 

betreffende soorten (respectievelijk half juni-begin juli en half juli-half augustus). 
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6.6.5 Intekenen van doelsoorten op kaart 

Naast eventuele telroutes die een indicatie geven van de talrijkheid van een soort in een 

gebied, is het ook van belang de ruimtelijke verspreiding van soorten op te volgen. Een 

eenvoudige methode om de verspreiding van soorten in het gebied op te volgen, is het 

regelmatig in kaart te brengen van vindplaatsen. Dit gebeurt door in het juiste seizoen 

gericht naar bepaalde soorten op zoek te gaan in het gebied, en alle waarnemingen zo 

precies mogelijk op kaart te zetten. Dit laat toe om de kern van de popluatie te bepalen, 

veranderingen op te merken, en relaties te ontdekken met de toestand van de vegetaties of 

met het gevoerde beheer (Vanreusel 2009).  

Hoewel het hier niet gaat om monitoring in de zuivere zin van het woord, levert het vaak wel 

interessante informatie op. Waarnemingen op deze manier verzameld mogen niet altijd 

zomaar met elkaar vergeleken worden over jaren heen. In sommige jaren wordt misschien 

meer gezocht, in andere jaren minder, of de weersomstandigheden zijn zeer verschillend.  
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7 Kostenraming 

Een kostenraming voor de gehele planperiode (20 jaar) is een moeilijke oefening. Enerzijds 

is het niet mogelijk om eventuele toekomstige prijsevoluties van beheeringrepen in rekening 

te brengen. Daarnaast wordt een flexibel beheer nagestreefd waarbij kan ingespeeld worden 

op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe beheerinzichten. Omwille van deze onzekerheden wordt 

enkel een kostprijs geschat voor de belangrijkste geplande beheermaatregelen die in de loop 

van de planperiode zullen worden uitgevoerd. 

7.1 Uitgaven 

Hieronder wordt een raming gemaakt van de kostprijs van de belangrijkste geplande 

beheermaatregelen in dit beheerplan. Voor de kostenraming wordt uitgegaan van de 

kostprijs van recente beheeringrepen op het terrein of gelijkaardige ingrepen in 

natuurterreinen in dezelfde regio (provincie Antwerpen).  Dit om zo veel mogelijk rekening te 

houden met regio-specifieke prijsverschillen. Er werd geen rekening gehouden met eventuele 

prijsevoluties, technische ontwikkelingen, e.d. Ook personeelskosten voor toezicht en 

veiligheid worden niet in rekening gebracht. 

7.1.1 Uitgaven natuurbeheer 

7.1.1.1 Maaibeheer 

Jaarlijks worden de aanwezige graslanden één tot tweemaal per jaar gemaaid. Volgens het 

vooropgesteld schema van gefaseerd maaien dient jaarlijks zo’n 107 ha gemaaid te worden 

(totaal over twee maaibeurten). Tegen een gemiddelde eenheidsprijs van 150 €/ha komt dit 

neer op een jaarlijkse kost van 16.000 Euro. Het totale kostenplaatje over de gehele 

planperiode bedraagt dan zo’n 321.000 €. Hier werd geen rekening gehouden met eventuele 

kleinschalige maaiwerken binnen het reguliere heidebeheer. 

De eenheidsprijs werd geraamd op basis van eerder uitbestede maaiwerken. Deze 

eenheidsprijs is redelijk laag t.o.v. gelijkaardige prijzen in andere gebieden, mede door de 

gemakkelijke bereikbaarheid van de bestanden. De prijs werd berekend voor alle te maaien 

graslanden; de jaarlijkse en totale kostprijs voor het ANB zal lager liggen aangezien in de 

concessiezones het maaibeheer wordt uitgevoerd door de concessiehouders en/of defensie. 

Afhankelijk van de mate van verschraling kan het maairegime aangepast worden en kan de 

jaarlijks te maaien oppervlakte op termijn dalen.  

7.1.1.2 Plaggen 

In totaal wordt voor ca. 17 ha plagbeheer voorzien als inrichtingsmaatregelen (plaggen na 

ontbossing in functie van heideherstel). Rekening houdend met een gemiddelde 

eenheidsprijs van 6000 €/ha betekent dit een kost van 102.000 €.  

Voor het onderhoudsbeheer wordt om de drie jaar één hectare geplagd. Gedurende de 

gehele beheerplanperiode betekent dit een driejaarlijks kost van 6000 €. Over de gehele 

planperiode komt dit neer op 36.000 €. 

In sommige bestanden kan eventueel geopteerd worden voor chopperen i.p.v. plaggen, wat 

de kostprijs enigszins kan drukken (ca. 2000 €/ha). Plaggen na ontbossing in functie van 

heideherstel kan duurder worden indien vooraf ook ontstronking noodzakelijk/gewenst is. 

Verwijderen van stronken kost gemiddeld zo’n 20 tot 25 euro per stronk. 
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7.1.2 Uitgaven bosbeheer 

7.1.2.1 Aanplantingen 

Voor de meeste te bebossen bestanden wordt gerekend op natuurlijke verjonging. Enkel 

voor de bestanden 8d en 9k  (samen ca. 2,5 ha) wordt kunstmatige verjonging voorzien. 

Gelet op een gemiddelde eenheidsprijs van ca. 3000 €/ha voor het aanplanten van Zomereik 

wordt de totale kostprijs geraamd op ca. 7500 €. In deze kostprijs zijn enkel aankoop van 

plantsoen en plantkosten inbegrepen. 

7.2 Inkomsten 

7.2.1 Houtverkoop 

Het schatten van toekomstige inkomsten van houtverkoop uit dunningen, eindkappen en 

hakhoutbeheer is eveneens een moeilijk gegeven. Ten eerste zijn geen gedetailleerde 

dendrometrische gegevens voorhanden voor de verschillende bosbestanden. Bovendien 

kunnen de houtprijzen heel sterk variëren en hangt veel af van de omstandigheden, m.n. 

hoe sterk telkens gedund zal worden. Die hier bekomen inkomstenschattingen zijn 

gebaseerd op ruwe, veralgemeende gegevens en dienen met de nodige omzichtigheid 

geïnterpreteerd te worden. 

7.2.1.1 Eindkap 

In totaal wordt een eindkap voorzien voor ca. 17 ha in functie van heideherstel. Het betreft 

in hoofdzaak Grove dennenbestanden. Uitgaande van een gemiddeld houtvolume van ca. 

200 m3/ha (op basis van de opgemeten proefvlakken in de Grove dennenbestanden – zie § 
2.3.1.3.4.3) en een gemiddelde prijs van 25 €/m3 bedraagt de opbrengst hiervan ca. 85.000 

€. In het kader van bosomvorming worden bovendien enkele bestanden met Amerikaanse 

eik gekapt (totaal= 4,3 ha). Uitgaande van een gemiddeld houtvolume van 165 m³/ha en 

een gemiddelde verkoopprijs van 25 €/m3 bedraagt de geraamde opbrengst hiervan ca 

18.000 €. De totale opbrengst voor de voorziene einkappen worden aldus geraamd op ca. 

103.000 €. 

7.2.1.2 Dunningen 

Op het militair domein is over een oppervlakte van ca. 67 ha een regulier dunningsbeheer 

gepland. We gaan uit van een gemiddelde oogst van 5 m³ per ha per jaar voor alle bostypes. 

Er wordt niet jaarlijks overal geoogst maar om de 8 jaar (of facultatief om de 4 jaar) waarbij 

dan telkens 8 maal (of 4 maal) het jaarlijks gemiddelde wordt weggenomen. Aan een 

ingeschatte prijs van ca. 25 € per m3 betekent de oogst van 3500 m3 een totale inkomst van 

ca. 167.500 € in de komende 20 jaar. 

7.2.1.3 Hakhout- en/of bosrandbeheer  

Hakhoutbeheer zal toegepast worden in de bestanden 2c, 2d en 7a (totaal 1,5 ha). 

Daarnaast wordt het creëren en onderhouden van bosranden (hakhoutbeheer en 

kleinschalige kapwerken met cyclus van 8 jaar) voorzien over een totale lengte van ca. 6 km. 

We gaan uit van een gemiddelde breedte van 15 m. Omdat hierbij een govende bosrand 

wordt nagestreefd gaan we er vanuit dat deze effectief gerealiseerd wordt over ca. 2/3 van 

de oppervlakte. In totaal gaat het dan over een oppervlakte van ca. 6 ha bosrandbeheer.  

Uitgaande van een (zeer ruw) geschatte oogst van ca. 5m3 per ha per jaar en een opbrengst 

van gemiddeld 10 €/m3 wordt de opbrengst geraamd op ca. 6.000 €. 
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7.3 Saldo 

Tabel 7.1 geeft een overzicht van de geschatte uitgaven en inkomsten voor de totale 

planperiode evenals het resulterende saldo. Die hier weergegeven inkomsten- en 

uitgavenschattingen zijn gebaseerd op ruwe, veralgemeende gegevens en dienen met de 

nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 

 

Uitgaven € 

Maaien - 321.000 

Plagwerken - 138.000 

Aanplantingen (kunstmatige verjonging) - 7500 

Inkomsten € 

Eindkappen + 103.000 

Reguliere dunningen  + 167.500 

Hakhout- en bosrandbeheer  + 6.000 

  Saldo - 190.000 

Tabel 7.1: Geraamde inkomsten en uitgaven voor de belangrijkste beheermaatregelen gedurende de gehele 

beheerplanperiode voor het militait domein van Weelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd natuur- en bosbeheerplan voor het militair domein van Weelde 95

 

Literatuurlijst 

Adriaens, T. & Maes, D. (2004). Voorlopige verspreidingsatlas van lieveheersbeestjes in 

vlaanderen. Jeugdbond Voor Natuurstudie En Milieubescherming. Gent, Belgium. 71 pp. 

Adriaens, T. (in prep.). Voorlopige Rode Lijst van de Belgische lieveheersbeestjes 

(Coccinellinae, Chilocorinae, Epilachninae). Ongepubliceere eerste poging tot opmaak 

Rode Lijst. 

Bal, D., Beije, H., Fellinger, M., Haveman, R., van Opstal, A. & Van Zadelhoff, F. (2001). 

Handboek Natuurdoeltypen. Tweede, geheel herziene editie. Expertisecentrum LNV. 

Wageningen. 

Bauwens, D. & Claus, K. (1996) Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen. De 

Wielewaal, Turnhout. 

Bos, F., Bosveld, M., Groenendijk, D., van Swaay, C. Wynhoff, I., De Vlinderstichting, (2006). 

De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming. Nederlandse fauna 7. 

Leiden. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European 

Invertebrate Survey - Nederland. 

Broekmeyer, M. & Steingröver, E. (2001). Handboek Robuuste Verbindingen; ecologische 

randvoorwaarden. Alterra, Research Insituut voor de Groene Ruimte. Wageningen. 

Criel, D., Lefevre, A., Van Den Berge, K., Van Gompel, J., Verhagen, R. (1994). Rode lijst 

van de zoogdieren in Vlaanderen. AMINAL, Brussel. 

De Blust, G. (1988). Ecohydrologisch onderzoek van het Merkse stroomgebied. 

Eenecohydrologisch onderzoek ten dienste van het natuurbeschermingsbeleid. 

Decleer, K. (Ed.) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel 

van de Noordzee : habitattypen : dier- en plantensoorten. Mededelingen van het 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007(1). Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek. Brussel, Belgium. ISBN 978-90-403-0267-1. 584 pp. 

Decleer, K., Devriese, H., Hofmans, K., Lock, K., Barenburg, B. & Maes, D. (2000). 

Voorlopige atlas en 'rode lijst' van de sprinkhanen en krekels van België (Insecta, 

Orthoptera). SALTABEL i.s.m. IN en KBIN, Brussel. 

De Cock, R., Hoffmann, M., Maes, D., De Blust, G. (2008). Begeleiding en opvolging van de 

beheermonitoring van de Vlaamse Natuurreservaten : vademecum deel 1 en 2 : concept 

beheermonitoring en methodiek met technische bijlagen en 

multisoortenlijsten.[INBO.R.2008.7]. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek, 2008(7). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Brussel, Belgium.  

De Jong, J., van Apeldoorn, R., Bink, F., Jonkers, D., Mabelis, A., de Molenaar, J., Sierdsema, 

H., Stumpel, A. & Verboom, B. (2002). Fauna en terreinkenmerken van bos. Een studie 

naar de relatie tussen terreinkenmerken en de geschiktheid van bos als habitat voor een 

aantal diersoorten. Alterra, Research Institute voor de Groene Ruimte. Wageningen. 

De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos B. (2001). PNV-kaart uitgewerkt voor 

project VLINA C97/06 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', studie uitgevoerd voor 

rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams 

Impulsprogramma Natuurontwikkeling in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd 

voor natuurbehoud.  

De Keersmaeker, L., Van De Kerckhove, P., Baeté, H., Walleyn, R., Christiaens, B., Esprit, 

M., Vandekerkhove, K. (2005). Monitoringprogramma integrale bosreservaten: 

inhoudelijk programma en basishandleiding. Monitoringrapport. Instituut voor Bosbouw 

en Wildbeheer: Wildbeheer. 97 pp. 

De Knijf G. (2006). De Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen. In: De Knijf G., Anselin A., 

Goffart P. & Tailly M. (eds.) De libellen (Odonata) van België: verspreiding - evolutie - 

habitats. Libellenwerkgroep Gomphus ism Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 

Brussel. 241-257. 

Demeulenaere, E., Schollen, K., Vandomme, V. (2002). Een hiërarchisch monitoringssysteem 

voor beheersevaluatie van natuurreservaten in vlaanderen. Rapporten van het instituut 



 

 
96 Geïntegreerd natuur- en bosbeheerplan voor het militair domein van Weelde www.inbo.be

 

voor natuurbehoud, 2002. Instituut voor Natuurbehoud. Brussel, Belgium. ISBN 90-403-

0166-2. 141 pp. 

De Saeger, S.; Paelinckx, D.; Demolder, H.; Denys, L.; Packet, J.; Thomaes, A.; 

Vandekerkhove, K. (2008). Sleutel voor het karteren van NATURA2000 habitattypen in 

Vlaanderen, grotendeels vertrekkende van de karteringseenheden van de Biologische 

Waarderingskaart, versie 5. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek, 2008(23). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel: Belgium. 

Desender, K., Dekoninck, W., Maes, D., Crevecoeur, L., Dufrêne, M., Jacobs, M., Lambrechts, 

J., Pollet, M., Stassen, E., Thys, N. (2008). Een nieuwe verspreidingsatlas van de 

loopkevers en zandloopkevers (Carabidae) in België. [INBO.R.2008.13]. Rapporten van 

het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2008(13). Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek. Brussel, Belgium. 184 pp. 

Devos, K., Anselin, A., Vermeersch, G. (2004). Een nieuwe rode lijst van de broedvogels in 

Vlaanderen (2004). In: Vermeersch, G. et al. (2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels 

: 2000-2002. Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud, 23. pp. 60-75 

Geudens, G., Wijns, K., Waumans, F., Vandenbroeck, S. & Loose S. (in voorbereiding) 

Uitgebreid bosbeheerplan gemeentebossen Ravels. Haskoning Belgium bvba, Mechelen. 

Haest, R. (1985). Invloed van het Weichsel-Glaciaal op de geomorfologie van de 

Noorderkempen. Onuitgegeven Doctoraatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven. 

Heutz, G., Paelinckx, D. (Ed.) (2005). Natura 2000 habitats : doelen en staat van 

instandhouding : versie 1.0 (ontwerp) onderzoeksverslag. Verslag van het Instituut voor 

Natuurbehoud, 2005(3). Instituut voor Natuurbehoud. Brussel, Belgium. 296 pp. 

Hustings, M.F.H., Kwak, R.G.M., Opdam, P.F.M., Reijnen, M.J.S.M. (1985). 

Vogelinventarisatie: achtergronden, richtlijnen en verslaglegging. Natuurbeheer in 

nederland, 3. Pudoc. Wageningen, The Netherlands. ISBN 90-220-0871-1. 495 pp. 

Kleukers, R., Krekels, R. (2004). Veldgids sprinkhanen en krekels. Stichting Uitgeverij van de 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Utrecht, The Netherlands.  

Kleukers, R., Van Nieukerken, E., Odé, B., Willemse, L., Van Wingerden, W. (1997). De 

sprinkhanen en krekels van Nederland (orthoptera). Nederlandse fauna. Nationaal 

Natuurhistorisch Museum. Leiden, The Netherlands; Utrecht, The Netherlands. ISBN 90-

5011-100-9. 415 pp. 

Kuijken, E., Boeye, D., De Bruyn, L., De Roo, K., Dumortier, M., Peyman, J., Schneiders, A., 

Van Straaten, D., Weyembergh, G. (2001). Natuurrapport 2001 : toestand van de 

natuur in Vlaanderen : cijfers voor het beleid. [IN.MED.18]. Mededeling van het Instituut 

voor Natuurbehoud, 18. Instituut voor Natuurbehoud. Brussel, Belgium. 365 pp. 

Laurijssens, G. (2005). Habitatkwaliteit, mobiliteit en ruimtegebruik bij de Bruine eikenpage 

(Satyrium ilicis) en de Eikenpage (Neozephyrus quercus). Onuitgegeven 

eindverhandeling. Universiteit Antwerpen, Departement Biologie. 

Maelfait, J.-P., Baert, L., Janssen, M. & Alderweireldt, M. (1998). A Red list for the spiders of 

Flanders. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 

Entomologie, 68, 131-142. 

Maes, D. & Van Dyck, H. (1999) Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en 

behoud. Stichting Leefmilieu i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse 

Vlinderwerkgroep, Antwerpen/Brussel, Belgium. ISBN 90-76429-02-2. 480 pp. 

Meeuwis, R. & Willeghems, P. (2004). Handleiding en aanbevelingen voor het opstellen van 

een erkenningsdossier/beheerplan. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling 

Natuur. 

Paelinckx, D., De Saeger, S., Oosterlynck, P., Demolder, H., Guelinckx, R., Leyssen, A., Van 

Hove, M., Weyembergh, G., Wils, C., Vriens, L., T'jollyn, F., Van Ormelingen, J., Bosch, 

H., Van de Maele, J., Erens, G., Adams, Y., De Knijf, G., Berten, B., Provoost, S., 

Thomaes, A., Vandekerkhove, K., Denys, L., Packet, J., Van Dam, G., Verheirstraeten, 

M. (2009a). Habitatkaart, versie 5.2. : indicatieve situering van de Natura 2000 habitats 

en de regionaal belangrijke biotopen. Integratie en bewerking van de Biologische 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd natuur- en bosbeheerplan voor het militair domein van Weelde 97

 

Waarderingskaart, versie 2. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 

2009(4). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel : Belgium. 92 pp. 

Paelinckx, D., Sannen, K., Goethals, V., Louette, G., Rutten, J., Hoffmann, M. (2009b). 

Gewestelijke doelstellingen voor de habitats en soorten van de Europese Habitat- en 

Vogelrichtlijn voor Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek, 2009. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel: Belgium.  

Pouwels, R., Jochem, R., Reijnen, M., Hensen, S. & van der Greft, J. (2002). Larch voor 

ruimtelijke ecologische beoordelingen van landschappen. Wageningen, Alterra, Research 

Instituut voor de Groene Ruimte. Altera-rapport 492. 

Stortelder, A.H.F., van Dort, K.W., Schaminée, J.H.J. & Smits, N.A.C. (1999). Beheer van 

bosranden. Stichting Uitgeverij KNNV. Utrecht. 

T’jollyn, F., Bosch, H., Demolder, H., De Saeger, S., Leyssen, A., Thomaes, A., Wouters, J. & 

Paelinckx, D., (2009). Matrices voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding 

voor de NATURA2000-habitattypen en de regionaal belangrijke biotopen”. Versie 2.0  

Van Daele, T. (2003). Coördinatie uitbouw grondwatermeetnet in vlaamse natuurreservaten 

i.f.v. Opmaak signaalkaart verdroging: bijlage: brochure hydrologische monitoring in 

natuurgebieden. Mina. Universiteit Gent. Gent, Belgium. 34 pp. 

Van Den Meersschaut, D., Vandekerkhove, K., Van De Kerckhove, P., Delbecque, F., Van 

Slycken, J. (2001). Selectie en evaluatie van indicatoren en uitwerking van een 

praktisch bruikbare methodologie voor de beoordeling van biodiversiteit in bossen. 

Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2001(009). 

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen : Belgium. 117 pp. 

Van Dijk, A.-J. (2004). Handleiding broedvogel monitoring project SOVON. Handleiding 

watervogelsprojecten. Sovon. Beek-Ubbergen, Netherlands. 46 pp. 

Van Dyck, H.. Maes, D.. Brichau, I. (2001). Toepassen van een multi-soortenbenadering bij 

planning en evaluatie in het vlaamse natuurbehoud. Universiteit Antwerpen. Wilrijk, 

Belgium. 90 pp. 

Van Landuyt, W., Vanhecke, L. & Hoste, I. (2006). Rode Lijst van de vaatplanten van 

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In : Van Landuyt W. et al. Atlas van 

de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. INBO en Nationale Plantentuin van 

België, Brussel. 

Van Olmen, M. & Vanacker, S. (2000). Hoe aandachtssoorten en grondwaterstanden 

opvolgen?: vademecum ter invulling van artikel 19, punten 4 en 5 van het besluit van 

de vlaamse regering houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning 

van natuurreservaten en van terreinbeherende v. Rapporten van het instituut voor 

natuurbehoud, 2000(03). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel : Belgium. 129 pp. 

Vanreusel, W. (2009). Monitoringhandleiding Natuurpunt. Module F5 – Populatiekartering 

insecten. Versie 19/5/2009. Natuurpunt Studie. 

Verdurmen, I. & Tys, D. (2007). CAI-III. De archeologische waarde van militaire 

heidedomeinen. Stand van zaken en richtlijnen voor toekomstig beheer.  VIOE-

Rapporten 03. Vlaams Instituur voor het Onroerend Erfgoed. Brussel, Belgium. 

Verkem, S.; De Maeseneer, J.; Vandendriessche, B.; Verbeylen, G.; Yskout, S. (2003). 

Zoogdieren in vlaanderen: ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002. Natuurpunt: 

Mechelen : Belgium. ISBN 90-77507-01-9. IV, 452 pp. 

Vermeersch, G., Anselin, A., Devos, K., Herremans, M., Stevens, J., Gabriëls, J., Van Der 

Krieken, B. (2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels : 2000-2002. Mededeling van het 

Instituut voor Natuurbehoud, 23. Instituut voor Natuurbehoud. Brussel, Belgium. 

Vogels, J. & Smits, J. (2009). Faunagericht beheer op de Strabrechtse heide. De 

Levende Natuur 110(3): 130-133. 

Weeda, E.J., Westra, R., Westra, C., Westra, T. (1999). Nederlandse oecologische flora: 

wilde planten en hun relaties. herdruk.  

Wouters, L.; Vandenberghe, N. (1994). Geologie van de kempen : een synthese. NIRAS. 

Brussel, Belgium. ISBN 2-87209-143-2. 208 pp. 

 



 

 
98 Geïntegreerd natuur- en bosbeheerplan voor het militair domein van Weelde www.inbo.be

 

Bijlage 1: Tabellen 

Tabel 1: Overzicht van permanente concessies op het militair domein van Weelde 

Tabel 2: Overzicht kadaster militair domein Weelde (kadasterpercelen in eigendom van het 

Ministerie van Defensie 

Tabel 3: Bestandstabel  

Tabel 4: Uitvoeringsprogramma 

Tabel 5: Maatregelentabel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd natuur- en bosbeheerplan voor het militair domein van Weelde 99

 

Tabel 1: Overzicht permanente concessies militair domein Weelde 

  Vergunning Aanvang Omschrijving activiteit 

 Ontplooien luchtactiviteiten  

1 Lucht Cadetten 

Periode: 

Alle weekends van 

april tot oktober 

Alle schoolverloven + 

1kamp van 14 dagen 

in mei of juni 

147065 Apr 1993 Opleidingen zweefvliegen, …. 

 

 

2 K.A.C. 

Kempische Aero Club 

Periode: 

Alle weekends vanaf 

vrijdag 1700u + 

erkende brugdagen 

Alle schoolverloven 

147064 Mei 93 Zweefvliegen telkens van 

zonsopgang tot 

zonsondergang 

3 Vlaamse Zweefvlieg 

Academie 

Periode: 

Alle weekends vanaf 

vrijdag 1700u + 

erkende brugdagen 

    Alle schoolverloven 

147063 Jul 93 Zweefvliegen telkens van 

zonsopgang tot 

zonsondergang 

 Gebruik wegennet Opm: installaties op startbaan zijn verboden  

4 KWB RAVELS 

 

126 486 Jul 90 MunDep gebruik wegen inrfa 

voor de organisatie van 

autorijlessen  

   Jul 96 Trgn windhonden 3x/week 

tss 0600u – 0900u (2 

personen ) 

   Apr 2003 Gebruik loods MunDep 

5 Fed Politie  

Periode: onbepaald –

enkel weekdagen – na 

goedkeuring Mil Comdo 

Prov Antwerpen 

148 392 Mei 2001 Escorte technieken 

6 CGSU  

Periode: onbepaald –

enkel weekdagen – na 

goedkeuring Mil Comdo 

Prov Antwerpen 

148 577 Jan 2002 Opleiding rijtechnieken + 

gebruik loods SSB 

18 Ministerie v Financiën 149616 Jun 06 Gebruik wegeninfra 

20 LMS International 149876 Mei 07 Gebruik wegeninfra 

 Jachtrecht  

7 Dhr Jansen 346 894 Apr 93 jagen 

  146 281 Apr 88 Aansluiting elec. 

Buitenverblijf 

 Huurhangaar + Stapelen Mat 

8 Landelijke Rijvereniging 149 133 Mar 04 Gebruik loods L3 stockeren 

Mat  
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9 Verhoeven Frans 145 990 Mei  86 Stapelen mat  

 Andere 

10 IVEKA 147 737 1997 Leggen elektrische  kabel 

  146 869 Jun 92 Ondergrondse 

hoogspanningslijn 

11 Provinciale 

electriciteitsdienst 

143 062 1969 Plaatsen bovengrondse HS 

lijn 

12 Distrigas Geen Feb 76 Pijpleiding Poppel- Weelde- 

Zandhoven (doorkruising Mil 

domein verbindingsweg 

vliegveld-MunDep) 

13 Belgacom 145 827 Jan 85 Leggen Tf kabel 

14 BE Geologische dienst 144 867 Jun 78 Boren peilputten 

15 Pidpa 144 613 Mar 77 Hoofdwaterleiding (kruisen 2 

taxibanen op vliegveld) 

16 Gemeente Ravels 

 

147 929 

archief 

Aug 02 Plaatsing Skate-ramp + 

basketbalring 

Opm afgelegen locatie  

(voormalige barakken LuCad 

(terrein is te koop 

aangeboden=/- 5000m2)  

  147 542 Sep 96 Afname : 

water (brandmonden i.g.v. 

brand) &  elec (ten voordele 

van het gemeentelijke 

ruiterterrein 

  149481  Aanleg Fietspad 

 Natuur 

17 Prof De Bondt A. 147 854 Mar 98 Bestuderen vogelpopulatie 

18 Natuurpunt 1410042  Monitoring vogels,insecten,.. 

 ANB   Beheer Mil Domein protocol 

akkoord 
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Tabel 2: Overzicht kadaster militair domein Weelde (kadasterpercelen in 

eigendom van het Ministerie van Defensie) 

(Deel)Gemeente  Perceelnr Sectie Grondnr Exp Macht Bisnr  Opp (ha) Opm. 

TURNHOUT A  81/R 12 A 81 R 12 0 14,35   

TURNHOUT A  83/ A 83 _ 0 0 0,53   

TURNHOUT A  84/B A 84 B 0 0 6,87   

TURNHOUT A  84/F A 84 F 0 0 15,06   

TURNHOUT A 168/B A 168 B 0 0 2,58   

TURNHOUT A 168/C A 168 C 0 0 2,19   

TURNHOUT A 168/D A 168 D 0 0 1,17   

TURNHOUT A 168/E A 168 E 0 0 8,20   

TURNHOUT A 169/A  4 A 169 A 4 0 3,16   

TURNHOUT A 169/A  7 A 169 A 7 0 2,22   

TURNHOUT A 169/B  7 A 169 B 7 0 0,75   

TURNHOUT A 169/C  7 A 169 C 7 0 0,73   

TURNHOUT A 169/D  7 A 169 D 7 0 1,53   

TURNHOUT A 169/E  6 A 169 E 6 0 0,01   

TURNHOUT A 169/E  7 A 169 E 7 0 1,81   

TURNHOUT A 169/F  6 A 169 F 6 0 0,38   

TURNHOUT A 169/F  7 A 169 F 7 0 2,61   

TURNHOUT A 169/F  8 A 169 F 8 0 0,00   

TURNHOUT A 169/G  6 A 169 G 6 0 0,00   

TURNHOUT A 169/G  7 A 169 G 7 0 3,40   

TURNHOUT A 169/H  6 A 169 H 6 0 0,00   

TURNHOUT A 169/H  7 A 169 H 7 0 1,74   

TURNHOUT A 169/K  6 A 169 K 6 0 0,96   

TURNHOUT A 169/K  7 A 169 K 7 0 0,90   

TURNHOUT A 169/L  7 A 169 L 7 0 0,57   

TURNHOUT A 169/M  

7 

A 169 M 7 0 0,19   

TURNHOUT A 169/N  7 A 169 N 7 0 1,11   

TURNHOUT A 169/P  7 A 169 P 7 0 1,74   

TURNHOUT A 169/R  7 A 169 R 7 0 7,75   

TURNHOUT A 169/S  7 A 169 S 7 0 0,14   

TURNHOUT A 169/T  7 A 169 T 7 0 0,07   

TURNHOUT A 169/V  7 A 169 V 7 0 0,00   

TURNHOUT A 169/W  

3 

A 169 W 3 0 6,69   

TURNHOUT A 169/W  

6 

A 169 W 6 0 0,77   

TURNHOUT A 169/W  

7 

A 169 W 7 0 2,30   

TURNHOUT A 169/X  3 A 169 X 3 0 0,98   

TURNHOUT A 169/X  6 A 169 X 6 0 3,15   

TURNHOUT A 169/X  7 A 169 X 7 0 1,25   

TURNHOUT A 169/Y  3 A 169 Y 3 0 1,12   

TURNHOUT A 169/Y  6 A 169 Y 6 0 0,76   

TURNHOUT A 169/Z  3 A 169 Z 3 0 3,36   

TURNHOUT A 169/Z  6 A 169 Z 6 0 2,02   
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RAVELS (WEELDE) D 202/F D 202 F 0 0 0,04   

RAVELS (WEELDE) D 688/C D 688 C 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 688/D D 688 D 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 688/E D 688 E 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 688/F D 688 F 0 0 0,01 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 701/C D 701 C 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 701/D D 701 D 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 710/B D 710 B 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 710/C D 710 C 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 710/D D 710 D 0 0 0,01 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 710/E D 710 E 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 710/F D 710 F 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 710/G D 710 G 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 711/E D 711 E 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 712/B D 712 B 0 0 0,01 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 712/C D 712 C 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 712/D D 712 D 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 726/B D 726 B 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 726/C D 726 C 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 726/D D 726 D 0 0 0,01 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 726/F D 726 F 0 0 6,91   

RAVELS (WEELDE) D 726/G D 726 G 0 0 0,00 pyloon 

RAVELS (WEELDE) D 730/A  2 D 730 A 2 0 4,95   

RAVELS (WEELDE) D 731/C  4 D 731 C 4 0 47,48   

RAVELS (WEELDE) D 732/D D 732 D 0 0 6,61   

RAVELS (WEELDE) D 732/K D 732 K 0 0 7,22   

RAVELS (WEELDE) D 732/L D 732 L 0 0 4,03   

RAVELS (WEELDE) D 732/M D 732 M 0 0 5,31   

RAVELS (WEELDE) D 733/H D 733 H 0 0 0,52   

RAVELS (WEELDE) D 736/H D 736 H 0 0 1,07   

RAVELS (WEELDE) D 736/K D 736 K 0 0 3,12   

RAVELS (WEELDE) D 736/L D 736 L 0 0 3,34   

RAVELS (WEELDE) D 737/D D 737 D 0 0 3,09   

RAVELS (WEELDE) D 737/E D 737 E 0 0 3,48   

RAVELS (WEELDE) D 737/F D 737 F 0 0 3,32   

RAVELS (WEELDE) D 737/G D 737 G 0 0 3,03   

RAVELS (WEELDE) D 737/H D 737 H 0 0 11,18   

RAVELS (WEELDE) D 738/B D 738 B 0 0 2,55   

RAVELS (WEELDE) D 738/C D 738 C 0 0 2,98   

RAVELS (WEELDE) D 739/B D 739 B 0 0 2,61   

RAVELS (WEELDE) D 739/C D 739 C 0 0 3,08   

RAVELS (WEELDE) D 740/02 D 740 _ 0 2 0,10   

RAVELS (WEELDE) D 740/E D 740 E 0 0 1,56   

RAVELS (WEELDE) D 740/F D 740 F 0 0 0,38   

RAVELS (WEELDE) D 741/C D 741 C 0 0 3,11   

RAVELS (WEELDE) D 741/L D 741 L 0 0 0,61   
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RAVELS (WEELDE) D 745/P D 745 P 0 0 0,11   

RAVELS (WEELDE) D 748/F D 748 F 0 0 0,07   

RAVELS (WEELDE) D 748/W D 748 W 0 0 1,19   

RAVELS (WEELDE) D 752/G  

2 

D 752 G 2 0 4,32   

RAVELS (WEELDE) D 752/H  

2 

D 752 H 2 0 0,83   

RAVELS (WEELDE) D 753/R D 753 R 0 0 0,88   

RAVELS (WEELDE) D 753/S D 753 S 0 0 69,18   

RAVELS (WEELDE) D 755/W  

2 

D 755 W 2 0 0,47   

RAVELS (WEELDE) D 756/C  3 D 756 C 3 0 1,62   

RAVELS (WEELDE) D 757/B  2 D 757 B 2 0 0,47   

RAVELS (WEELDE) D 757/D D 757 D 0 0 0,01  elec. 

Cabine RAVELS (WEELDE) D 757/D  

2 

D 757 D 2 0 0,06   

RAVELS (WEELDE) D 757/E  2 D 757 E 2 0 0,05   

RAVELS (WEELDE) D 757/H  

2 

D 757 H 2 0 4,34   

RAVELS (WEELDE) D 757/K  2 D 757 K 2 0 0,48   

RAVELS (WEELDE) D 757/L  2 D 757 L 2 0 0,15   

RAVELS (WEELDE) D 757/M  

2 

D 757 M 2 0 0,79   

RAVELS (WEELDE) D 758/G D 758 G 0 0 0,33   

RAVELS (WEELDE) D 758/M D 758 M 0 0 9,54   

RAVELS (WEELDE) D 758/N D 758 N 0 0 7,30   

RAVELS (WEELDE) D 758/P D 758 P 0 0 0,14   

RAVELS (WEELDE) D 759/C D 759 C 0 0 8,18   

RAVELS (WEELDE) D 759/D D 759 D 0 0 7,50   

RAVELS (WEELDE) D 761/N D 761 N 0 0 0,87   

RAVELS (WEELDE) D 761/S  3 D 761 S 3 0 0,90   

RAVELS (WEELDE) D 761/V  3 D 761 V 3 0 0,00 Telecom 

RAVELS (WEELDE) D 768/Y  5 D 768 Y 5 0 0,08   
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Tabel 3: Bestandstabel militair domein Weelde 

Bestandsnr Perceel Bestand Bestandstype Bos1 Hoofdboomsoort2 Jaartal Opp (ha) Opmerking 

1a 1 a I infrastructuur 0    31,13 gn concessie 

1b 1 b NH naaldhout 1 gD  16,32 gn concessie 

2a 2 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    2,46   

2b 2 b NH + LH gemengd naaldhout 1 gD + zE 1943 0,83   

2c 2 c LH loofhout 1 rPo  0,18   

2d 2 d LH loofhout 1 zE  1,09   

2e 2 e LH loofhout 1 *Wi + zE 1999 1,37  

2f 2 f H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    0,51   

2g 2 g LH loofhout 1 *Wi  0,32   

2h 2 h G grasland/ruigte 0    1,70   

3a 3 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    1,38   

3b 3 b NH naaldhout 1 gD 1943 4,21   

4a 4 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    0,70   

4b 4 b NH naaldhout 1 gD 1943 2,57   

4c 4 c LH loofhout 1 *Be  0,57   

5a 5 a G grasland/ruigte 0    4,60   

5b 5 b H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    1,82   

5c 5 c H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    7,58   

6a 6 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    2,03   

6b 6 b G grasland/ruigte 0    4,67   

6c 6 c NH naaldhout 1 gD 1946 9,90   

6d 6 d W akker 0    3,89   

6e 6 e W akker 0    3,69   

6f 6 f G grasland/ruigte 0    1,18   

6g 6 g V ven 0    1,53   

6h 6 h LH loofhout 1 *Be  0,48   

6i 6 i LH + NH gemengd loofhout 1 zE + aE + gD  5,80   



 

 
www.inbo.be Geïntegreerd natuur- en bosbeheerplan voor het militair domein van Weelde 105

 

Bestandsnr Perceel Bestand Bestandstype Bos1 Hoofdboomsoort2 Jaartal Opp (ha) Opmerking 

6j 6 j G grasland/ruigte 0    2,90   

6k 6 k LH loofhout 1 aE  2,26   

7a 7 a LH loofhout 1 rPo + zE  0,27   

7b 7 b G grasland/ruigte 0    13,39   

7c 7 c LH loofhout 1 *Wi + *Be  6,20   

7d 7 d G grasland/ruigte 0    0,71   

7e 7 e W akker 0    3,12   

7f 7 f LH loofhout 1 *Be  1,40   

7g 7 g LH loofhout 1 zE 2000 1,77  mislukte aanpl 

7h 7 h NH naaldhout 1 gD  1,35   

7i 7 i LH loofhout 1 zE 2000 0,91  mislukte aanpl 

7j 7 j LH loofhout 1 aE  0,43   

7k 7 k LH + NH gemengd loofhout 1 aE + zE + gD  0,81   

7l 7 l NH naaldhout 1 gD 1946 0,80   

7m 7 m H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    2,48   

8a 8 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    0,29   

8b 8 b H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    0,67   

8c 8 c NH + LH gemengd naaldhout 1 gD + aE 1948 1,10   

8d 8 d LH loofhout 1 aE  1,20   

9a 9 a LH loofhout 1 *Be  0,62   

9b 9 b H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    1,39   

9c 9 c NH naaldhout 1 gD 1946 3,51   

9d 9 d LH loofhout 1 *Be  0,33   

9e 9 e H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    1,51   

9f 9 f NH naaldhout 1 gD  5,47   

9g 9 g LH loofhout 1 aE  0,84   

9h 9 h LH loofhout 1 zE + Sh + wLb 2000 2,24  

9i 9 i H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    2,25   

9j 9 j NH naaldhout 1 gD 1946 2,49   
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Bestandsnr Perceel Bestand Bestandstype Bos1 Hoofdboomsoort2 Jaartal Opp (ha) Opmerking 

9k 9 k LH loofhout 1 aE  1,33   

10a 10 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    2,36   

10b 10 b LH loofhout 1 aE  0,99   

10c 10 c NH naaldhout 1 gD 1946 0,48   

10d 10 d LH loofhout 1 zE 2000 1,14  mislukte aanpl 

10e 10 e H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    2,84   

10f 10 f G grasland/ruigte 0    6,09   

11a 11 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    1,94   

11b 11 b G grasland/ruigte 0    3,26   

11c 11 c H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    1,76   

11d 11 d NH naaldhout 1 gD 1946 7,13   

11e 11 e V ven 0    0,55   

12a 12 a G grasland/ruigte 0    7,47   

12b 12 b H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    6,39   

13a 13 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    13,73   

14a 14 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    13,94   

15a 15 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    4,33   

15b 15 b H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    0,29   

15c 15 c LH loofhout 1 *Wi + *Be  0,78   

15d 15 d LH loofhout 1 *Wi + *Be  1,73   

15e 15 e G grasland/ruigte 0    1,13   

15f 15 f NH naaldhout 1 gD 1948 9,78   

16a 16 a G grasland/ruigte 0    4,94   

16b 16 b H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    1,67   

16c 16 c NH + LH gemengd naaldhout 1 gD + zE 1948 1,76   

16d 16 d NH naaldhout 1 gD  1,55   

16e 16 e LH loofhout 1 zE  0,93   

16f 16 f NH naaldhout 1 gD  3,17   

16g 16 g LH loofhout 1 zE  1,22   
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Bestandsnr Perceel Bestand Bestandstype Bos1 Hoofdboomsoort2 Jaartal Opp (ha) Opmerking 

16h 16 h H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    1,61   

17a 17 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    6,53   

17b 17 b LH loofhout 1 zE  0,28   

17c 17 c LH loofhout 1 zE  1,72   

18a 18 a H heide/duingrasland/(hei)schraal grasland 0    0,75 

voormalig 

fueldepot 

18b 18 b NH naaldhout 1 gD 1946 1,68   

0a 0 a I infrastructuur 0    38,78 

start- en 

taxibaan 

0b 0 b I infrastructuur 0    0,94   

0c 0 c I infrastructuur 0    0,29   
1 0= geen bos; 1= bos 
2 afkortingen hoofdboomsoorten: aE= Amerikaanse eik; zE= Zomereik; gD= Grove den; *Wi= wilg; Sh= Sporkehout; Wlb= Wilde lijsterbes; *Be= berk; 

rPo= Ratelpopulier 
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Tabel 4: Uitvoeringsprogramma militair domein Weelde 
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1a 31,1   31,1                     

1b 16,3 gD  16,3                     

2a 2,5  H 2,5 RH 

2b 0,8 gD+zE GLH 0,8     X    O    X    O    

2c 0,2 rPo LH 0,2     H        H        

2d 1,1 zE LH 1,1     H        H        

2e 1,4 *Wi+zE LH 1,4     X    O    X    O    

2f 0,5  B 0,5     H        H        

2g 0,3 *Wi LH 0,3                     

2h 1,7  H 1,7 M2 M2 M2 M2 M2 M* M M M M M* M M M M M* M M M M 

3a 1,4  H 1,4 RH 

3b 4,2 gD GLH 3,2     X    O    X    O    

   B   H   H    (H)    H    (H)    

   H 1,0  EP OV �3a (RH) 

4a 0,7  H 0,7 RH 

4b 2,6 gD GLH 2,1     X    O    X    O    

   B   H   H    (H)    H    (H)    

   H 0,5  EP OV �4a (RH) 

4c 0,4 *Be LH 0,4     X    O    X    O    

5a 4,6  H 4,6 M1 M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 

5b 1,8  H 1,8 RH 

5c 7,6  H 7,6 M1 M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 

6a 2  H 2 RH 

6b 4,7  H 4,7 M2 M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 
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6c 9,9 gD GLH 5,4     X    O    X    O    

   B  H    H    (H)    H    (H)    

   H 4,5 EP VO �6a (RH) 

6d 3,9  A 3,9 FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

6e 3,7  H 3,7 M2 M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 

6f 1,2  H 1,2 M2 M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 

6g 1,5  V 1,5 (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

6h 0,48 *Be LH 0,48     X    O    X    O    

6i 5,8 
zE+aE+g

D 
GLH 5,8     Ei-X    O    X    O    

   B      H    (H)    H    (H)    

6j 2,9  H 2,9 M2 M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 

6k 2,3 aE  2,3     VK    (VK)    VK    (VK)    

7a 0,3 rPo+zE LH 0,3     H        H        

7b 13,4  H 13,4 M2 M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 

7c 6,2 *Wi+*Be LH 6,2 (S)    X    O    X    O    

   B      H    (H)    H    (H)    

7d 0,7  H 0,7  
K + 

M2 
M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 

7e 3,1  A 3,1 FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

7f 1,4 *Be LH 1,4     X    O    X    O    

7g 1,8 zE HO 1,8     X    O    X    O    

7h 1,4 gD GLH 1,4     X    O    X    O    

   B      H        H        

7i 0,9  H 7i M1 M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 M1 

7j 0,4 aE D 0,4                     

7k 0,8 aE+zE+gd GLH 7k             O    O    
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7l 0,8 gD GLH 0,8     X    O    X    O    

   B      H        H        

7m 2,5  H 2,5 (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) 

8a 0,3  H 0,3 RH 

8b 0,7  H 0,7 RH 

8c 1,1 gD+aE GLH 1,1     Ei-X    O    X    O    

8d 1,2 aE LH 1,2     E-KV                

9a 0,6 *Be+zE LH 0,6     X    O    X    O    

9b 1,4  H 1,4 RH 

9c 3,5 gD LH 3,0     X    O    X    O    

   B   H   H    (H)    H    (H)    

   H 0,5  EP (OV) �9e (RH) 

9d 0,3 *Be LH 0,3     X    O    X    O    

9e 1,5  H 1,5 RH 

9f 5,5 gD LH 4,7     X    O    X    O    

   B   H   (H)    (H)    H    (H)    

   H 0,7  EP (OV) � 9e/9i (RH) 

9g 0,8 aE GLH 0,8  E     (KV)              

9h 2,2 
zE+Sh+ 

wLb 
LH 2,2         O    X    O    

9i 2,3  H 2,3 RH 

9j 2,5 gD GLH 2,0     X    O    X    O    

   B   H   (H)    (H)    H    (H)    

   H 0,5  EP (OV) � 9i (RH) 

9k 1,3 aE LH 1,3  E-KV                   

   H   EP (OV) � 9i (RH) 
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10a 2,4  H 2,4 (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) (M1) 

10b 1 aE LH 0,7  E     (KV)              

   B              H        

   H 0,3  EP (OV) �10a 

10c 0,5 gD GLH 0,5     X    O    X    O    

   B      H        H        

10d 1,1 zE HO 1,1     X    O    X    O    

10e 2,8  H 2,8 M1 M1 M1 M1 M1 M* M M M M M* M M M M M* M M M M 

10f 6,1  H 6,1 M2 M2 M2 M2 M2 M* M M M M M* M M M M M* M M M M 

   B  S - H    H    (H)    H    (H)    

11a 1,9  H 1,9 M1 M1 M1 M1 M1 M* M M M M M* M M M M M* M M M M 

11b 3,3  H 3,3 S-M2 M2 M2 M2 M2 M* M M M M M* M M M M M* M M M M 

11c 1,8  H 1,8 RH 

11d 7,1 gD GLH 3,2     X    O    X    O    

   B   H   H        H        

   H 3,9  EP  �11c (RH) 

11e 0,6  V+H 0,6  P (OV) RH 

12a 7,5  H 7,5 M2 M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 

12b 6,4  H 6,4 M1 M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 M1 M1* M1 M1 M1 M1 

13a 13,7  H 5,9 RH 

    6,8 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 

14a 13,9  H 13,9 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 

15a 4,3  H 4,3 RH 

15b 0,3  H 0,3 RH 

15c 0,8 *Wi+*Be LH 0,8     X    O    X    O    

15d 1,7 *Wi+*Be LH 1,7     X    O    X    O    

15e 1,1  LH 1,1     (S)        O    O    
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15f 9,8 gD GLH 6,3     X    O    X    O    

   B   H   H        H        

   H 3,5  EP (OV) �15a (RH) 

16a 4,5  A   A-FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

   H  M2 M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 M2* M2 M2 M2 M2 

16b 1,7  H 1,7 RH 

16c 1,8 gD+zE GLH 1,8     X    O    X    O    

16d 1,6 gD GLH 1,3     X    O    X    O    

   B   H   (H)    (H)    H    (H)    

   H 0,3  EP (OV) �16b (RH) 

16e 0,9 zE LH 0,9     X    O    X    O    

   B      H        H        

16f 3,2 gD GLH 2,2     X    O    X    O    

   B   H   (H)    (H)    H        

   H 1  EP �16b (RH) 

16g 1,2 zE LH 1,2     X    O    X    O    

16h 1,6  H 1,6 RH 

17a 6,5  H 6,5 RH 

17b 0,3 Ze LH 0,3     X    O    X    O    

17c 1,7 Ze GLH 1,7     X    O    X    O    

18a 0,8  GLH 0,8             X    O    

18b 1,7 gD GLH 1,7     X    O    X    O    
                         
   Concessie KAZ + VZA (uitvoering maaibeheer) 

   Concessie luchtcadetten (uitvoering maaibeheer) 

   Bestanden vallen niet binnen concessiegebied ANB 

Verklaringen gebruikte afkortingen: zie volgende bladzijde 
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Hoofdboomsoort: zE= Zomereik; aE= Amerikaanse eik; gD= Grove den; *Wi= wilg; *Be= berk; Sh= Sporkehout; wLb= Wilde lijsterbes; rPo = 

Ratelpopulier 

Doel: GLH= Gemengd loofhout; LH= Loofhout; B= Geleidelijke en gevarieerde bosrand/bosovergang; H= Heide/(Hei)schraal grasland/Duingrasland; A= 

Akker; V= Voedselarm ven; D= Dreefstructuur; HO= halfopen (30-50% boomopslag) 

Maatregelen: E= Eindkap met behoud van inheemse boomsoorten (indien aanwezig); Ei= Individuele eindkap (Amerikaanse eik); EP= Eindkap gevolgd 

door plaggen (i.f.v. heideherstel); H= Creëren van bosrand of hakhout-/kapbeheer i.f.v. gevarieerde, ijle bosrand; (H)= facultatief hakhoutbeheer; KV= 

Kunstmatige verjonging; X= Selectieve en variabele hoogdunning; O= facultatieve dunning; S= startbeheer (verwijderen van exoten/kappen van 

boomopslag/klepelen); RH= Regulier heidebeheer (plaggen/chopperen/maaien/kappen/stootbegrazing); (OV)= facultatief opvolgingsbeheer na 

heideherstel (begrazen/kappen/plaggen); M= Maaibeheer; M1= Jaarlijks 1X maaien; M2= Jaarlijks 2X maaien; A = Omzetten grasland naar akker; FA= 

Faunagericht akkerbeheer; K= klepelen; *= Evaluatiemoment maaibeheer. 
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Tabel 5: Maatregelentabel - overzicht gewenste beheermaatregelen per bestand 

 Actuele toestand Streefbeeld LT INRICHTINGSMAATREGELEN REGULIER BEHEER 

Perceel 1 
Dit perceel zit niet mee in de concessie van ANB en wordt aldus niet mee beheerd. 
Perceel 2 
DOELSTELLINGEN 
- Ontwikkeling van inheems loofbos en omvorming naar ijl, inheems gemengd (loof)bos  
- Behoud en herstel van droge heide en (korsmosrijk) duingrasland 
- Ontwikkeling van (hei)schraal grasland langs de startbaan 
- Doelsoorten: Boomleeuwerik, Boompieper, Veldkrekel, Gekraagde roodstaart, bosmieren 
2a Complex droge heide en 

duingrasland 
Complex droge heide en 
duingrasland 

/ - Regulier heidebeheer: kappen van boomopslag en 
kleinschalig plaggen/maaien indien nodig 

2b Inheems gemengd 
naaldbos: Grove den en 
Zomereik 

Inheems gemengd (loof)bos  
 

 - Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar 
 

2c Inheems loofhout: 
ratelpopulier 

Inheems loofhout  
 

- Hakhoutbeheer (cyclus 8 jaar) 

2d Inheems loofhout : 
Zomereik 

Inheems loofhout : Zomereik  - Hakhoutbeheer (cyclus 8 jaar) 
- Verwijderen van enkele hoge eiken op westelijke talud om 
lichtinval te verbeteren en bladval te verminderen 

2e Inheems loofhout: aanplant 
wilg en Zomereik 

Inheems loofhout  - Regulier dunningsbeheer (omlooptijd 8 jaar) 

2f Ruigte Halfopen, brede bosovergang  - Voorlopig nulbeheer 
- Bij voldoende boomontwikkeling: bosrandbeheer/ 
hakhoutbeheer (klepelen) om halfopen situatie te behouden 

2g Inheems loofhout: 
wilgenstruweel 

Inheems loofhout: 
wilgenstruweel 

 - Nulbeheer 

2h Ruigte (Hei)schraal grasland  
 

- Intensief (gefaseerd) maaibeheer: 2 x per jaar 

Perceel 3 
DOELSTELLINGEN 
- Omvorming naaldbos naar ijl, inheems, gemengd (loof)bos  
- Behoud, herstel van complex van droge heide en duingrasland met aandeel open zand 
- Ontwikkeling van halfopen overgangszone tussen open en gesloten sfeer (waar mogelijk) 
- Doelsoorten: Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper, Veldkrekel, Gekraagde roodstaart, Kommavlinder 
3a Complex droge heide en 

duingrasland 
Complex droge heide en 
duingrasland 

 - Regulier heidebeheer: kappen van boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien indien nodig 
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 Actuele toestand Streefbeeld LT INRICHTINGSMAATREGELEN REGULIER BEHEER 

Inheems ijl gemengd (loof)bos  - Creëren brede halfopen bosrand 
 

- Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar 
- (Gefaseerd) bosrandbeheer 

3b Inheems naaldhout: Grove 
den 

Complex droge heide en open 
duingrasland 

- Ontbossing i.f.v heideherstel (ca. 1 ha): terug-zetten 
bosrand en plaggen met oog op vrijstellen reliëf 

- Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 

Perceel 4 
DOELSTELLINGEN 
- Omvorming naaldbos naar ijl, inheems, gemengd (loof)bos  
- Behoud, herstel van complex van droge heide en duingrasland met aandeel open zand 
- Ontwikkeling van halfopen overgangszone tussen open en gesloten sfeer (waar mogelijk) 
- Doelsoorten: Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper, Veldkrekel, Gekraagde roodstaart, Kommavlinder, bosmieren 
4a Complex droge heide en 

duingrasland 
Complex droge heide en 
duingrasland 

 - Regulier heidebeheer: kappen van boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 

Inheems ijl gemengd (loof)bos  - Creëren brede halfopen bosrand 
 

- Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar 
- (Gefaseerd) bosrandbeheer 

4b Inheems naaldhout: Grove 
den 

Complex droge heide en open 
duingrasland 

- Ontbossing i.f.v heideherstel (ca. 0,5 ha): terug-
zetten bosrand en plaggen met oog op vrijstellen reliëf 

- Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 

4c Inheems loofbos: berk Inheems loofbos  - Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar 

Perceel 5 
DOELSTELLINGEN 
- Behoud en ontwikkeling van complex van droge heide en duingrasland 
- Doelsoorten: Veldkrekel, Snortikker, Kommavlinder 
5a Verruigd grasland Complex nectarrijk ruig 

grasland en duingrasland 
 - Gefaseerd maaibeheer: 1x per jaar 

5b Droge heide Droge heide  - Regulier heidebeheer: kleinschalig kappen en 
plaggen/maaien (indien nodig) 

5c Schraal grasland 
(struisgrasland) 

Schraal grasland   - Maaibeheer: 1 x per jaar 
- Bermbeheer 

Perceel 6 
DOELSTELLINGEN 
- Omvorming van naaldbos en gemengd inheems/exoot bos naar inheems gemengd (loof)bos 
- Herstel en ontwikkeling van droge heide en open duingrasland, venherstel 
- Ontwikkeling van (hei)schraal grasland langs de startbaan 
- Ontwikkeling van halfopen overgangszone tussen open en gesloten sfeer (waar mogelijk) 
- Doelsoorten: Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Boompieper, Gekraagde roodstaart, Veldkrekel, libellen (ven), … 
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6a Droge heide 
 

Droge heide  - Regulier heidebeheer: kleinschalig kappen en 
plaggen/maaien (indien nodig) 

6b Ruig grasland (Hei)schraal grasland  - Intensief (gefaseerd) maaibeheer: 2x per jaar 
- Bermbeheer 

Inheems, ijl gemengd 
(loof)bos 

- Creëren brede halfopen bosrand 
 
 

- Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar 
- (Gefaseerd) bosrandbeheer 

6c Inheems naaldhout: Grove 
den 

Complex droge heide en open 
duingrasland 

- Ontbossing i.f.v heideherstel (ca. 4,5 ha): 
terugzetten bosrand + plaggen 

- Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 

6d Akker Akker met kruidenrijke 
akkerranden 

 - Faunagericht akkerbeheer 

6e Akker (Hei)schraal grasland   - Intensief (gefaseerd) maaibeheer: 2x per jaar 
6f Ruig grasland (Hei)schraal grasland  - Intensief (gefaseerd) maaibeheer: 2x per jaar 
6g Voedselarm ven Voedselarm ven  - maaien van de venoevers (jaarlijks indien nodig)  
6h Inheems loofhout:  

eikenberkenbos met open 
plek 

Inheems loofhout:  
eikenberkenbos met open 
plek 

 - (Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar) 
- Behoud open plek: regelmatig kleinschalig kappen  

6i Gemengd loofbos met 
Amerikaanse eik 

Inheems gemengd loofbos - Individuele eindkap Amerikaanse eik 
- Creëren bosrand 

- Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar;  
- (Gefaseerd) bosrandbeheer 

6j Voedselrijk grasland (Hei)schraal grasland  - Intensief (gefaseerd) maaibeheer: 2x per jaar  
- Bermbeheer 

6k Bomenrij/houtkant langs 
openbare weg 

Bomenrij/houtkant langs 
openbare weg 

 - Veiligheidskappingen (indien nodig – controle minimaal om 
de 8 jaar, facultatief om de 4 jaar) 

Perceel 7 
DOELSTELLINGEN 
- Ontwikkeling van inheems gemengd (loof)bos 
- Ontwikkeling van heischraal grasland  
- Ontwikkeling van halfopen overgangszone tussen open en gesloten sfeer (waar mogelijk) 

) 7a Houtkant met Ratelpopulier 
en Zomereik 

Houtkant met Ratelpopulier en 
Zomereik 

- Startbeheer: verwijderen Amerikaanse eik - Opvolgen exoten 
- Hakhoutbeheer 

7b Voedselrijk grasland (Hei)schraal grasland  - Intensief (gefaseerd) maaibeheer: 2x per jaar 
- Bermbeheer 

7c Inheems loofbos: wilg, berk, 
Grove den 

Inheems gemengd loofbos - Startbeheer: verwijderen van exoten - Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar 

7d Ruig grasland met 
boomopslag 

(Hei)schraal grasland - Startbeheer: verwijderen van boomopslag 
(kappen/klepelen) 

- Intensief (gefaseerd) maaibeheer: 2x per jaar 
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7e Akker Akker met kruidenrijke 
akkerranden 

 - Faunagericht akkerbeheer 

7f Inheems loofbos: berk Inheems loofbos - Creëren bosrand - Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar 
- Bosrandbeheer 

7g Inheems loofhout: jonge 
aanplant Zomereik (mislukt) 

Halfopen met eiken(hakhout) 
en nectarstruweel (braam en 
Sporkehout) 

 - In stand houden halfopen situatie d.m.v. dunningen en 
hakhoutbeheer (omlooptijd 8 jaar, facultatieve om de 4 jaar) 

7h Inheems loofbos: Grove den Inheems gemengd (loof)bos - Creëren bosrand - Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar 

7i Inheems loofhout: jonge 
aanplant Zomereik (mislukt) 

(Hei)schraal grasland  - Intensief (gefaseerd) maaibeheer: 2x per jaar 

7j Bomenrij/dreef met 
Amerikaanse eik 

Bomenrij/dreef met 
Amerikaanse eik 

 - Voorlopig behoud van Amerikaanse eik 
- Indien problemen met verjonging van aE in aanpalende 
bestanden worden deze toch weggehaald 

7k Gemengd inheems/exoot 
loofbos (Am. eik) 

Inheems gemengd (loof)bos  - Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar 

7l Inheems naaldbos: Grove 
den 

Inheems gemengd (loof)bos  - Variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 jaar, facultatieve 
dunning om de 4 jaar 

7m Complex van (hei)schraal 
grasland en droge heide 

Complex van (hei)schraal 
grasland en droge heide 

 - Gefaseerd maaibeheer: 1x per jaar 
- Bermbeheer 

Perceel 8 
DOELSTELLINGEN 
- Omvorming exoot en gemengd loofbos naar inheems gemengd (loof)bos 

- Behoud en ontwikkeling heide en schraal grasland in bermen  
- Doelsoorten: Boomleeuwerik, Boompieper, Veldkrekel 

8a Droge heide Droge heide  - Regulier heidebeheer: kleinschalig kappen en 
plaggen/maaien (iindien nodig) 

8b Schrale berm 
 

Schrale berm   - Regulier heidebeheer: kleinschalig kappen en 
plaggen/maaien (indien nodig) 
- Bermbeheer 

8c Gemengd naaldhout 
 

Gemengd (loof)bos - Individuele eindkap Amerikaanse eik 
- Creëren bosrand 

- Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
- (Gefaseerd) Bosrandbeheer 

8d Exoot loofhout: Amerikaanse 
eik 

Inheems (gemengd) 
loofbos  

- Eindkap Amerikaanse eik  
- Kunstmatige verjonging: aanplant met Zomereik (en 
sporkehout) 

- Spontane ontwikkeling 
- Opvolgen exoten (aE) 
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Perceel 9 
DOELSTELLINGEN 
- Omvorming van exoot loofhout en inheems naaldhout naar inheems gemengd (loof)bos  
- Herstel en ontwikkeling van droge heide, duingrasland en heischraal grasland in de bermen 
- Ontwikkeling van halfopen overgangszone tussen open en gesloten sfeer (waar mogelijk) 
- Doelsoorten: Boomleeuwerik, Boompieper, Nachtzwaluw, Veldkrekel, Gekraagde roodstaart 
9a Inheems loofhout: houtkant met 

vnl. berk 
Inheems loofhout: eiken-
berkenbos 

- Creëren bosrand - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
- Bosrandbeheer 

9b Complex droge heide en 
duingrasland 

Complex droge heide en 
duingrasland 

(- Eventueel verwijderen betonbaan) - Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien indien nodig 

Inheems gemengd 
(loof)bos 

- Creëren bosrand - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
-Gefaseerd bosrandbeheer 

9c Inheems naaldhout: Grove den 

Complex droge heide en 
duingrasland 

- Ontbossing i.f.v. heideherstel (ca. 0,5 ha): 
terugzetten bosrand gevolgd door plaggen 

- Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien indien nodig 

9d Inheems loofhout: berk Inheems loofhout: eiken-
berkenbos 

 - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 

9e Complex schraal grasland met 
heischrale elementen en droge 
heide 

Complex heischraal 
grasland en droge heide 

 - Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien indien nodig 

Inheems gemengd 
(loof)bos 

- Creëren bosrand - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
- (Gefaseerd) bosrandbeheer 

9f Inheems naaldhout: Grove den 

Complex droge heide en 
duingrasland 

- Ontbossing i.f.v. heideherstel (ca. 0,7ha): 
terugzetten bosrand gevolgd door plaggen 

- Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien indien nodig 

9g Exoot loofhout: Am.eik Inheems loofhout - Eindkap Amerikaanse eik - Spontane ontwikkeling (natuurlijke verjonging)  
9h Jonge aanplant loofhout  Inheems loofbos  - Nulbeheer 
9i Complex droge heide en 

heischraal grasland 
Complex droge heide en 
heischraal grasland  

 - Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien indien nodig 

Inheems gemengd 
(loof)bos 

- Creëren bosrand - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
- (Gefaseerd) bosrandbeheer 

9j Inheems naaldhout: Grove den 

Complex droge heide en 
duingrasland 

- Ontbossing i.f.v heideherstel (ca. ha): terugzetten 
bosrand gevolgd door plaggen 

- Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien 

9k Exoot loofhout: Am. eik Inheems loofhout - Eindkap Amerikaanse eik 
- Kunstmatige verjonging 

- Spontane ontwikkeling/Nulbeheer 
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Perceel 10 
DOELSTELLINGEN 
- Omvormen van exoot loofhout en inheems naaldhout naar inheems (gemengd) loofbos 
- Ontwikkelen van (heis)chraal grasland langs de bermen 
- Ontwikkelen van halfopen situatie met eiken(hakhou) ifv Bruine eikenpage 
10a Schraal grasland (Hei)schraal grasland  - (Gefaseerd) maaibeheer: 1x per jaar 

- Bermbeheer 
Inheems loofhout - Eindkap Amerikaanse eik - Spontane ontwikkeling (natuurlijke verjonging) 10b Exoot loofhout: Amerikaanse 

eik Complex droge heide en 
open duingrasland 

- Ontbossing i.f.v heideherstel (ca. 0,2 ha): 
terugzetten bosrand gevolgd door plaggen 

- Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 

10c Inheems naaldhout: Grove den Inheems gemengd 
(loof)bos 

- Creëren bosrand - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
- Bosrandbeheer 

10d Inheems loofhout: jonge 
aanplant Zomereik 

Halfopen met 
eiken(hakhout) en 
nectarstruweel  

 - In stand houden halfopen situatie d.m.v. dunningen en ev. 
hakhoutbeheer (omlooptijd 8 jaar, facultatief om de 4 jaar) 

10e Grasland met elementen van 
heischraal grasland 

(Hei)schraal grasland  - Maaibeheer: 1x per jaar  
- Bermbeheer 

10f Ruig grasland (Hei)schraal grasland - Startbeheer: verwijderen van boomopslag 
(voormalige boscompensatie) 

- Intensief (gefaseerd) maaibeheer: 2x per jaar 

Perceel 11 
DOELSTELLINGEN 
- Complex van structuurrijke droge heide en open duingrasland 
- Ontwikkeling inheems gemengd (loof)bos 
- Doelsoorten: Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, bosmieren, Gekraagde roodstaart 
11a Grasland met elementen van 

heischraal grasland 
(Hei)schraal grasland  - Maaibeheer: 1x per jaar  

- Bermbeheer 
11b Ruig grasland (Hei)schraal grasland - Startbeheer: verwijderen van boomopslag 

(voormalige boscompensatie) 
- Intensief (gefaseerd) maaibeheer: 2x per jaar 

11c Berm met droge heide  Berm met droge heide  - Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 

Inheems gemengd 
(loof)bos 

- Creëren bosrand 
 

- Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
- Gefaseerd bosrandbeheer 

11d Inheems naaldhout: Grove den 

Complex droge heide en 
open duingrasland 

- Ontbossing i.f.v heideherstel (ca. 3,9 ha): 
terugzetten bosrand gevolgd door plaggen 

- Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 

11e Voedselarm ven Voedselarm ven - Kleinschalig plaggen venoevers - Maaien van de venoevers (jaarlijks indien nodig)  
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Perceel 12 
DOELSTELLING 
- Behoud en ontwikkeling van heischraal grasland 
- Doelsoorten: Veldkrekel, Kommavlinder, Snortikker 
12a Voedselrijk grasland (Hei)schraal grasland  - Intensief (gefaseerd) maaibeheer: 2x per jaar 

- Bermbeheer 
12b Heischraal grasland Heischraal grasland  - (Gefaseerd) maaibeheer: 1 x per jaar 

- Bermbeheer 
Perceel 13 
DOELSTELLINGEN 
- Behoud en ontwikkeling van complex van structuurrijke droge heide en heischraal grasland 
- Doelsoorten: Veldkrekel, Kommavlinder, Snortikker 
13a Complex van droge heide en 

heischraal grasland 
Complex van droge heide 
en heischraal grasland 

 - Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 
- noordelijk deel (heischraal grasland): jaarlijks 1x maaien 
- Bermbeheer 

Perceel 14 
DOELSTELLINGEN 
- Complex van structuurrijke droge heide, soortenrijk duingrasland en (hei)schraal grasland 
- Doelsoorten: Veldkrekel, Kommavlinder, Snortikker 
14a Complex van droge heide en 

duingrasland en voedselrijk 
grasland 

Complex van droge heide, 
duingrasland en 
(hei)schraal grasland 

 - Maaibeheer: 1x per jaar  (eventueel frequenter i.f.v. 
vliegveiligheid) 
- Bermbeheer 

Perceel 15 
DOELSTELLINGEN 
- Centrale kern van inheems gemengd (loof)bos 
- Herstel en ontwikkeling van droge heide en (hei)schraal grasland in de randzone 
- Doelsoorten: Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper, Veldkrekel, Snortikker , Kommavlinder, Gekraagde roodstaart 
15a Berm met droge heide  Berm met complex droge 

heide en (hei-) schraal 
grasland 

 - Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 
- Bermbeheer 

15b Droge heide Droge heide  - Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 

15c Wilgenstruweel Wilgenstruweel  (- Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar) 

15d Wilgenstruweel Wilgenstruweel  (- Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar) 
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15e Ruig grasland Inheems gemend (loof)bos  - Spontane verbossing (eventueel verwijderen van exoten) 
Inheems gemengd 
(loof)bos 

- Creëren bosrand 
 

- Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
- Gefaseerd bosrandbeheer 

15f Inheems naaldhout: Grove den 

Complex droge heide en 
duingrasland 

- Ontbossing i.f.v heideherstel (ca.3,5 ha): terugzetten 
bosrand en plaggen 

- Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 

Perceel 16 
DOELSTELLINGEN 
- Omvorming van inheems naaldbos naar inheems gemengd (loof)bos 
- Herstel en ontwikkeling van droge heide in de bermen 
- Doelsoorten: Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper, Veldkrekel, Snortikker, Bruine eikenpage, Kommavlinder, Gekraagde roodstaart 

Akker (biologische 
landbouw) 

- Deel aangrenzend tegen landbouwgebied omzetten 
naar akker 

- Faunagericht akkerbeheer 16a Voedselrijk grasland 

(Hei)schrale berm  - Bermbeheer 

16b Schrale berm met droge heide (Hei)schrale berm met 
droge heide 

 - Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 
- Bermbeheer 

16c Inheems gemengd naaldbos Inheems gemengd 
(loof)bos 

 - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 

Inheems gemengd 
(loof)bos 

- Creëren bosrand 
 

- Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
- (Gefaseerd) bosrandbeheer 

16d Inheems naaldbos: Grove den 

Complex droge heide en 
duingrasland 

- Ontbossing i.f.v heideherstel (ca. 0,3ha): terugzetten 
bosrand en plaggen 

- Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 

16e Inheems loofhout: Zomereik Inheems loofbos: 
Zomereik 

- Creëren bosrand - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
- (Gefaseerd) bosrandbeheer 

Inheems gemengd 
(loof)bos 

- Creëren bosrand - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
- (Gefaseerd) bosrandbeheer 

16f Inheems naaldbos: Grove den 

Complex droge heide en 
duingrasland 

- Ontbossing i.f.v heideherstel (ca. 1 ha): terugzetten 
bosrand en plaggen 

- Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 

16g Inheems loofhout: Zomereik Inheems loofhout: 
Zomereik 

 - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 

16h Droge heide Structuurrijke droge heide  - Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 
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Perceel 17 
DOELSTELLINGEN 
- Behoud en ontwikkeling van complex duingrasland en droge heide 
- Doelsoorten: Bruine eikenpage, Boomleeuwerik, Boompieper, Veldkrekel, Snortikker 
17a Complex droge heide en 

duingrasland 
Complex droge heide en 
duingrasland 

 - Regulier heidebeheer: kappen boomopslag en kleinschalig 
plaggen/maaien (indien nodig) 
- Gefaseerd bosrandbeheer (behoud van nectarrijke externe 
bosranden) 

17b Inheems loofhout: Zomereik Inheems loofhout: 
Zomereik 

 (- Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar) 

17c Inheems (gemengd) loofhout Inheems (gemengd) 
loofbos 

 - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 
jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 

Perceel 18 
DOELSTELLINGEN 
- Omvorming inheems naaldhout naar inheems gemengd (loof)bos 
18a Sterk verboste droge heide Inheems gemengd 

(loof)bos 
 - Spontane ontwikkeling 

- Op termijn mee opnemen in dunningreeks 
18b Inheems naaldbos: Grove den Inheems gemengd 

(loof)bos 
 - Selectieve en variabele hoogdunningen met omlooptijd 8 

jaar, facultatieve dunning om de 4 jaar 
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Tabel 2.1 Soortenlijst van waargenomen hogere planten op het militair 

domein te Weelde (en de directe omgeving). 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst  

[Van Landuyt et al. 2006] 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Criteria niet van toepassing 

Achillea millefolium Duizendblad Momenteel niet bedreigd 

Aegopodium podagraria  Zevenblad Momenteel niet bedreigd 

Agrostis capillaris  Gewoon 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 

Alnus glutinosa  Zwarte els Momenteel niet bedreigd 

Anchusa arvensis  Kromhals Momenteel niet bedreigd 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras Momenteel niet bedreigd 

Anthriscus sylvestris  Fluitenkruid Momenteel niet bedreigd 

Arenaria serpyllifolia Zandmuur Momenteel niet bedreigd 

Artemisia vulgaris Bijvoet Momenteel niet bedreigd 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren Momenteel niet bedreigd 

Athyrium filix-femina  Wijfjesvaren Momenteel niet bedreigd 

Bellis perennis Madeliefje Momenteel niet bedreigd 

Betula pendula  Ruwe berk Momenteel niet bedreigd 

Calluna vulgaris Struikhei Achteruitgaand 

Campanula rotundifolia Grasklokje Achteruitgaand 

Capsella bursa-pastoris  Herderstasje Momenteel niet bedreigd 

Cardamine pratensis  Pinksterbloem Momenteel niet bedreigd 

Carex arenaria Zandzegge Momenteel niet bedreigd 

Carex hirta Ruige zegge Momenteel niet bedreigd 

Carex nigra Zwarte zegge Momenteel niet bedreigd 

Carex ovalis  Hazezegge Momenteel niet bedreigd 

Carex pilulifera Pilzegge Momenteel niet bedreigd 

Carex pseudocyperus  Hoge cyperzegge Momenteel niet bedreigd 

Ceratocapnos claviculata  Rankende helmbloem Momenteel niet bedreigd 

Corylus avellana Hazelaar Momenteel niet bedreigd 

Corynephorus canescens  Buntgras Achteruitgaand 

Cytisus scoparius  Brem Momenteel niet bedreigd 

Danthonia decumbens  Tandjesgras Achteruitgaand 

Deschampsia flexuosa  Bochtige smele Momenteel niet bedreigd 

Echium vulgare Slangenkruid Momenteel niet bedreigd 

Eleocharis palustris  Gewone waterbies Momenteel niet bedreigd 

Epilobium angustifolium Wilgenroosje Momenteel niet bedreigd 

Erica tetralix Gewone dophei Achteruitgaand 

Erodium cicutarium  Gewone reigersbek Momenteel niet bedreigd 

Fagus sylvatica Beuk Momenteel niet bedreigd 

Festuca brevipila Hard zwenkgras Momenteel niet bedreigd 

Festuca filiformis  Fijn schapengras Momenteel niet bedreigd 
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Filago minima  Dwergviltkruid kwetsbaar 

Frangula alnus  Sporkehout Momenteel niet bedreigd 

Genista anglica  Stekelbrem Achteruitgaand 

Genista pilosa Kruipbrem Kwetsbaar 

Glechoma hederacea Hondsdraf Momenteel niet bedreigd 

Glyceria fluitans  Mannagras Momenteel niet bedreigd 

Hieracium pilosella  Muizenoor Achteruitgaand 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid Momenteel niet bedreigd 

Holcus lanatus  Gestreepte witbol Momenteel niet bedreigd 

Hypericum humifusum Liggend hertshooi Momenteel niet bedreigd 

Hypericum perforatum Sint-janskruid Momenteel niet bedreigd 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid Momenteel niet bedreigd 

Jasione montana Zandblauwtje 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 

Lamium album  Witte dovenetel Momenteel niet bedreigd 

Lamium purpureum Paarse dovenetel Momenteel niet bedreigd 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Momenteel niet bedreigd 

Luzula campestris  Gewone veldbies Momenteel niet bedreigd 

Lycopus europaeus Wolfspoot Momenteel niet bedreigd 

Lysimachia vulgaris Grote wederik Momenteel niet bedreigd 

Molinia caerulea  Pijpenstrootje Momenteel niet bedreigd 

Myosotis ramosissima  Ruw vergeet-mij-nietje Momenteel niet bedreigd 

Ornithopus perpusillus  Klein vogelpootje Momenteel niet bedreigd 

Phalaris arundinacea  Rietgras Momenteel niet bedreigd 

Plantago lanceolata Smalle weegbree Momenteel niet bedreigd 

Plantago major  Grote weegbree Momenteel niet bedreigd 

Polygala serpyllifolia  Liggende vleugeltjesbloem Kwetsbaar 

Potentilla anglica  Kruipganzerik Momenteel niet bedreigd 

Potentilla argentea Viltganzerik Momenteel niet bedreigd 

Potentilla erecta  Tormentil Achteruitgaand 

Prunella vulgaris Gewone brunel Momenteel niet bedreigd 

Prunus serotina  Amerikaanse vogelkers Momenteel niet bedreigd 

Pteridium aquilinum  Adelaarsvaren Momenteel niet bedreigd 

Quercus robur  Zomereik Momenteel niet bedreigd 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem Momenteel niet bedreigd 

Rhododendron ponticum  Pontische rododendron Criteria niet van toepassing 

Robinia pseudoacacia Robinia Criteria niet van toepassing 

Rumex acetosella  Schapenzuring Momenteel niet bedreigd 

Sambucus nigra Gewone vlier Momenteel niet bedreigd 

Sedum acre Muurpeper Momenteel niet bedreigd 

Senecio jacobaea Jacobskruiskruid Momenteel niet bedreigd 
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Setaria viridis Groene naaldaar Momenteel niet bedreigd 

Silene latifolia  Avondkoekoeksbloem Momenteel niet bedreigd 

Solanum dulcamara  Bitterzoet Momenteel niet bedreigd 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes Momenteel niet bedreigd 

Spergula morisonii  Heidespurrie Momenteel niet bedreigd 

Spergularia rubra  Rode schijnspurrie Momenteel niet bedreigd 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid Momenteel niet bedreigd 

Teesdalia nudicaulis  Klein tasjeskruid Kwetsbaar 

Trifolium arvense Hazepootje Momenteel niet bedreigd 

Trifolium repens  Witte klaver Momenteel niet bedreigd 

Tussilago farfara  Klein hoefblad Momenteel niet bedreigd 

Urtica dioica  Grote brandnetel Momenteel niet bedreigd 

Veronica arvensis  Veldereprijs Momenteel niet bedreigd 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs Momenteel niet bedreigd 

Veronica serpyllifolia  Tijmereprijs Momenteel niet bedreigd 

Viola arvensis  Akkerviooltje Momenteel niet bedreigd 

Viola canina  Hondsviooltje Kwetsbaar 

Viola tricolor  Driekleurig viooltje Momenteel niet bedreigd 

Vulpia myuros Gewoon langbaardgras Momenteel niet bedreigd 
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Tabel 2.2 Soortenlijst van regelmatige broedvogels op het militair domein 

te Weelde (en de directe omgeving). 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst  

[Devos et al. 2004] 

Accipiter nisus Sperwer Momenteel niet bedreigd 

Alauda arvensis Veldleeuwerik Kwetsbaar 

Anas platyrhynchos Wilde eend Momenteel niet bedreigd 

Anthus pratensis Graspieper Bedreigd 

Anthus trivialis Boompieper Bedreigd 

Asio otus Ransuil Momenteel niet bedreigd 

Buteo buteo Buizerd Momenteel niet bedreigd 

Caprimulus europaeus Nachtzwaluw Kwetsbaar 

Carduelis cannabina Kneu Momenteel niet bedreigd 

Certhia brachydactyla Boomkruiper Momenteel niet bedreigd 

Columba oenas Holenduif Momenteel niet bedreigd 

Columba palumbus Houtduif Momenteel niet bedreigd 

Corvus corone Zwarte kraai Momenteel niet bedreigd 

Cuculus canorus Koekoek Achteruitgaand 

Dendrocopus major Grote bonte specht Momenteel niet bedreigd 

Dryocopus martius Zwarte specht Momenteel niet bedreigd 

Erithacus rubecula Roodborst Momenteel niet bedreigd 

Falco subbuteo Boomvalk Momenteel niet bedreigd 

Falco tinunculus Torenvalk Momenteel niet bedreigd 

Fringilla coelebs Vink Momenteel niet bedreigd 

Gallinula chloropus Waterhoen Momenteel niet bedreigd 

Garrulus glandarius Vlaamse gaai Momenteel niet bedreigd 

Limosa limosa Grutto Momenteel niet bedreigd 

Lulula arborea Boomleeuwerik Kwetsbaar 

Motacilla alba Witte kwikstaart Momenteel niet bedreigd 

Numenius arquata Wulp Momenteel niet bedreigd 

Parus ater Zwarte mees Momenteel niet bedreigd 

Parus caeruleus Pimpelmees Momenteel niet bedreigd 

Parus cristatus Kuifmees Momenteel niet bedreigd 

Parus major Koolmees Momenteel niet bedreigd 

Pernis apivorus Wespendief Momenteel niet bedreigd 

Phasianus colchicus Fazant Momenteel niet bedreigd 

Phoenicurus phoenicurus Gekraagde roodstaart Kwetsbaar 

Phylloscopus collybita Tjiftjaf Momenteel niet bedreigd 

Phylloscopus trochilus Fitis Momenteel niet bedreigd 

Pica pica Ekster Momenteel niet bedreigd 

Picus viridis Groene specht Momenteel niet bedreigd 

Prunella modularis Heggenmus Momenteel niet bedreigd 

Regulus regulus Goudhaan Momenteel niet bedreigd 

Saxicola torquata Roodborsttapuit Momenteel niet bedreigd 

Sitta europaea Boomklever Momenteel niet bedreigd 

Streptopelia decaocto Turkse tortel Momenteel niet bedreigd 
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Strix aluco Bosuil Momenteel niet bedreigd 

Sturnus vulgarus Spreeuw Momenteel niet bedreigd 

Sylvia atricapilla Zwartkop Momenteel niet bedreigd 

Sylvia borin Tuinfluiter Momenteel niet bedreigd 

Tachybaptus ruficollis Dodaars Momenteel niet bedreigd 

Troglodytes troglodytes Winterkoning Momenteel niet bedreigd 

Turdus merula Merel Momenteel niet bedreigd 

Turdus philomelos Zanglijster Momenteel niet bedreigd 

Turdus viscivorus Grote lijster Momenteel niet bedreigd 
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Tabel 2.3 Soortenlijst van waargenomen zoogdieren op het militair 

domein te Weelde. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst  

[Criel et al. 1994] 

Lepus europaeus Haas Momenteel niet bedreigd 

Oryctolagus cuniculus Konijn Momenteel niet bedreigd 

Capreolus capreolus Ree Momenteel niet bedreigd 

Mustela nivalis Wezel Momenteel niet bedreigd 

Sciurus vulgaris Euraziatische rode eekhoorn Momenteel niet bedreigd 

Talpa europaea Europese mol Momenteel niet bedreigd 

Vulpes vulpes Vos Momenteel niet bedreigd 

Erinaceus europaeus West-europese egel Momenteel niet bedreigd 

Eptesicus serotinus Laatvlieger Momenteel niet bedreigd 

Pippistrellus pippistrellus Gewone dwergvleermuis Momenteel niet bedreigd 

Apodemus sylvaticus Bosmuis Momenteel niet bedreigd 

Micromys minutus Dwergmuis Momenteel niet bedreigd 

Mus musculus Huismuis Momenteel niet bedreigd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 Soortenlijst van waargenomen amfibieën en reptielen op het 

militair domein te Weelde. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst  

[Bauwens & Claus 1996] 

Pelophylax kl. esculentus Groene kikker Momenteel niet bedreigd 

Lacerta viviparus Levendbarende hagedis Zeldzaam 

Anguis fragilis Hazelworm Zeldzaam 
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Tabel 2.5 Soortenlijst van waargenomen dagvlinders op het militair 

domein te Weelde. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst  

[Maes & Van Dyck 1999] 

Aglais urticae Kleine vos Momenteel niet bedreigd 

Anthocharis cardamines Oranjetipje Momenteel niet bedreigd 

Aphantopus hyperantus Koevinkje Momenteel niet bedreigd 

Araschnia levana Landkaartje Momenteel niet bedreigd 

Callophrys rubi                      † Groentje Kwetsbaar 

Celastrina argiolus Boomblauwtje Momenteel niet bedreigd 

Coenonympha pamphilus Hooibeestje Momenteel niet bedreigd 

Colias croceus Oranje luzernevlinder Momenteel niet bedreigd 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder Momenteel niet bedreigd 

Hesperia comma Kommavlinder Bedreigd 

Hipparchia semele                † Heivlinder Kwetsbaar 

Inachis io Dagpauwoog Momenteel niet bedreigd 

Issoria lathonia                     z Kleine parelmoervlinder Met uitsterven bedreigd 

Lasiommata megera Argusvlinder Momenteel niet bedreigd 

Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder Momenteel niet bedreigd 

Maniola jurtina Bruin zandoogje Momenteel niet bedreigd 

Neozephyrus quercus Eikenpage Momenteel niet bedreigd 

Ochlodes venata Groot dikkopje Momenteel niet bedreigd 

Papilio machaon Koninginnepage Momenteel niet bedreigd 

Pararge aegeria Bont zandoogje Momenteel niet bedreigd 

Pieris brassicae Groot koolwitje Momenteel niet bedreigd 

Pieris napi Klein geaderd witje Momenteel niet bedreigd 

Pieris rapae Klein koolwitje Momenteel niet bedreigd 

Plebeius argus                      † Heideblauwtje Kwetsbaar 

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia Momenteel niet bedreigd 

Polyommatus icarus Icarusblauwtje Momenteel niet bedreigd 

Pyronia tithonus Oranje zandoogje Momenteel niet bedreigd 

Satyrium ilicis Bruine eikenpage Kwetsbaar 

Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje Momenteel niet bedreigd 

Thymelicus sylvestris Geelsprietdikkopje Momenteel niet bedreigd 

Vanessa cardui Distelvlinder Momenteel niet bedreigd 

Vanessa atalanta Atalanta Momenteel niet bedreigd 

z = zwerver; geen populatie bekend 

† = reeds vele jaren geen waarnemingen meer op het militair domein, vermoedelijk uit het 

gebied verdwenen 
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Tabel 2.6 Soortenlijst van waargenomen sprinkhanen en krekels op het 

militair domein te Weelde. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst  

[Decleer et al. 2000] 

Chorthippus biguttulus Ratelaar Momenteel niet bedreigd 

Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan Momenteel niet bedreigd 

Chorthippus mollis Snortikker Kwetsbaar 

Chorthippus parallelus Krasser Momenteel niet bedreigd 

Conocephalus dorsalis Gewoon spitskopje Momenteel niet bedreigd 

Gryllus campestris Veldkrekel Zeldzaam 

Leptophyes punctatissima Struiksprinkhaan Zeldzaam 

Meconema thalassinum Boomsprinkhaan Momenteel niet bedreigd 

Myrmeleotettix maculatus Knopsprietje Momenteel niet bedreigd 

Phaneroptera falcata Sikkelsprinkhaan Momenteel niet bedreigd 

Tetrix subulata Zeggedoorntje Momenteel niet bedreigd 

Tetrix undulata Gewoon doorntje Momenteel niet bedreigd 

Tettigonia viridissima Grote groene sabelsprinkhaan Momenteel niet bedreigd 
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Tabel 2.7 Soortenlijst van waargenomen libellen op het militair domein te 

Weelde. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst  

[De Knijf 2006] 

Aeshna cyanea Blauwe glazenmaker Momenteel niet bedreigd 

Aeshna grandis Bruine glazenmaker Momenteel niet bedreigd 

Aeshna juncea Venglazenmaker Kwetsbaar 

Aeshna mixta Paardenbijter Momenteel niet bedreigd 

Anax imperator Grote keizerlibel Momenteel niet bedreigd 

Ceriagrion tenellum Koraaljuffer Kwetsbaar 

Cordulia aenea Smaragdlibel Momenteel niet bedreigd 

Ennalagma cyathigerum Watersnuffel Momenteel niet bedreigd 

Ischnura elegans Lantaarntje Momenteel niet bedreigd 

Lestes dryas Tangpantserjuffer Kwetsbaar 

Lestes sponsa Gewone pantserjuffer Momenteel niet bedreigd 

Lestes virens Tengere pantserjuffer Zeldzaam 

Lestes viridis Houtpantserjuffer Momenteel niet bedreigd 

Libellula depressa Platbuik Momenteel niet bedreigd 

Libellula quadrimaculata Viervlek Momenteel niet bedreigd 

Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel Momenteel niet bedreigd 

Platycnemis pennipes Breedscheenjuffer Momenteel niet bedreigd 

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer Momenteel niet bedreigd 

Sympetrum danae Zwarte heidelibel Momenteel niet bedreigd 

Sympetrum flaveolum Geelvlekheidelibel Momenteel niet bedreigd 

Sympetrum sanguineum Bloedrode heidelibel Momenteel niet bedreigd 

Sympetrum striolatum Bruinrode heidelibel Momenteel niet bedreigd 
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Tabel 2.8 Soortenlijst van waargenomen lieveheersbeestjes op het 

militair domein te Weelde. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Voorlopige Rode Lijst 

[Adriaens in prep.] 

Adalia bipunctata Tweestippelig lieveheersbeestje Momenteel niet bedreigd 

Adalia decempunctata Tienstippelig lieveheersbeestje Momenteel niet bedreigd 

Anatis ocellata Oogvleklieveheersbeestje Momenteel niet bedreigd 

Coccinella quinquepunctata Vijfstippelig lieveheersbeestje Momenteel niet bedreigd 

Coccinella septempunctata Zevenstippelig 

lieveheersbeestje 

Momenteel niet bedreigd 

Coccinella undecimpunctata Elfstippelig lieveheersbeestje Momenteel niet bedreigd 

Exochomus quadripustulatus Viervleklieveheersbeestje Momenteel niet bedreigd 

Halyzia sedecimguttata Meeldauwlieveheersbeestje Momenteel niet bedreigd 

Harmonia axyridis Veelkleurig Aziatisch 

lieveheersbeestje 

Exoot 

Harmonia quadripunctata Harlekijnlieveheersbeestje Momenteel niet bedreigd 

Tytthaspis sedecimpunctata Zestienpuntlieveheersbeestje Momenteel niet bedreigd 

 

 

 

 

Tabel 2.9 Soortenlijst van waargenomen loopkevers op het militair 

domein te Weelde (enkel Rode Lijstsoorten – gegevens Gilbert Loos). 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Voorlopige Rode Lijst 

[Desender et al. 2008] 

Acupalpus brunnipes - Zeldzaam 

Amara equestris - Zeldzaam 

Amara tibialis - Zeldzaam 

Bradycellus ruficollis - Zeldzaam 

Calathus cinctus - Zeldzaam 

Cicindela campestris Groene zandloopkever Achteruitgaand 

Cicindela hybrida Basterdzandloopkever Achteruitgaand 

Harpalus anxius - Zeldzaam 

Harpalus rufibarbis - Zeldzaam 

Harpalus smaragdinus - Kwetsbaar 

Leistus spinibarbis - Kwetsbaar 

Masorus wetterhali - Zeldzaam 

Pterostichus lepidus - Kwetsbaar 

Pristonychus terricola - Kwetsbaar 
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Tabel 2.10 Voorlopige soortenlijst van waargenomen spinnen op het 

militair domein van Weelde. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst  
[Maelfait et al. 1998] 

Agelena labyrinthica  Gewone labyrinthspin Momenteel niet bedreigd 

Agroeca brunnea  Grote lantaarnspin Momenteel niet bedreigd 

Agroeca proxima  Heidelantaarnspin Momenteel niet bedreigd 

Alopecosa barbipes  Paaspanterspin Kwetsbaar 

Alopecosa cuneata  Dikpootpanterspin Kwetsbaar 

Alopecosa pulverulenta Gewone panterspin Momenteel niet bedreigd 

Araeoncus humilis  Bescheiden voorkopje Momenteel niet bedreigd 

Araneus quadratus  Viervlekwielwebspin Momenteel niet bedreigd 

Bathyphantes gracilis  Gewoon wevertje Momenteel niet bedreigd 

Centromerita bicolor  Groot haarpalpje Momenteel niet bedreigd 

Centromerita concinna  Klein haarpalpje 

(heidepionierspinnetje) 

Momenteel niet bedreigd 

Centromerus brevivulvatus  Bostongpalpje Momenteel niet bedreigd 

Centromerus dilutus  Middelste tongspinnetje Momenteel niet bedreigd 

Centromerus pabulator  Kegelpalpje Zeldzaam 

Centromerus prudens  Porseleinspinnetje Momenteel niet bedreigd 

Centromerus sylvaticus  Gewoon zaagpalpje Momenteel niet bedreigd 

Ceratinella brevis  Zwart schildspinnetje Momenteel niet bedreigd 

Cheiracanthium virescens  Groene spoorspin Bedreigd 

Clubiona brevipes  Eikenzakspin Momenteel niet bedreigd 

Cnephalocotes obscurus  Donker tepelpalpje Momenteel niet bedreigd 

Coelotes terrestris  Gewone bostrechterspin Momenteel niet bedreigd 

Collinsia inerrans  Pionierdwergspin Momenteel niet bedreigd 

Dicymbium nigrum  Donker bolkopje Momenteel niet bedreigd 

Dicymbium nigrum brevisetosum Kortharig bolkopje Momenteel niet bedreigd 

Drassodes pubescens  Harige muisspin Bedreigd 

Drassyllus praeficus  Zonnekampoot Met uitsterven bedreigd 

Drassyllus pusillus  Kleine kampoot Momenteel niet bedreigd 

Enoplognatha thoracica  Bodemtandkaak Momenteel niet bedreigd 

Episinus truncatus  Egale kabelspin Met uitsterven bedreigd 

Erigone atra  Storingsdwergspin Momenteel niet bedreigd 

Erigone dentipalpis  Aeronautje Momenteel niet bedreigd 

Erigonella hiemalis  Putkop-ruwborstje Zeldzaam 

Euophrys frontalis  Gewone zwartkop(springspin) Momenteel niet bedreigd 

Euryopis flavomaculata  Geelvlekjachtkogelspin Kwetsbaar 

Gongylidiellum vivum  Nagelpalpje Momenteel niet bedreigd 

Hahnia montana  Gewoon kamstaartje Momenteel niet bedreigd 

Haplodrassus signifer  Heidemuisspin Momenteel niet bedreigd 

Hypsosinga albovittata  Witvlekpyjamaspin Kwetsbaar 

Lophomma punctatum  Perforaatje Momenteel niet bedreigd 

Macrargus rufus  Winterstrooiselspin Momenteel niet bedreigd 

Meioneta rurestris  Veldprobleemspinnetje Momenteel niet bedreigd 
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Micaria pulicaria  Zandmierspin Momenteel niet bedreigd 

Micrargus herbigradus  Vingerpalpputkopje Momenteel niet bedreigd 

Micrargus subaequalis  Plat putkopje Momenteel niet bedreigd 

Microlinyphia pusilla  Kleine heidehangmatspin Momenteel niet bedreigd 

Microneta viaria  Lentestrooiselspin Momenteel niet bedreigd 

Minyriolus pusillus  Deukkopje Momenteel niet bedreigd 

Oedothorax fuscus  Gewone velddwergspin Momenteel niet bedreigd 

Oedothorax retusus  Bolkopvelddwergspin Momenteel niet bedreigd 

Pachygnatha clercki Grote dikkaak Momenteel niet bedreigd 

Pachygnatha degeeri  Kleine dikkaak Momenteel niet bedreigd 

Palliduphantes insignis  Sikkelbodemwevertje Momenteel niet bedreigd 

Palliduphantes pallidus  Geknot bodemwevertje Momenteel niet bedreigd 

Pardosa lugubris  Zwartstaartboswolfspin Kwetsbaar 

Pardosa monticola  Duinwolfspin Bedreigd 

Pardosa nigriceps  Graswolfspin Momenteel niet bedreigd 

Pardosa palustris  Moeraswolfspin Momenteel niet bedreigd 

Pardosa prativaga  Oeverwolfspin Kwetsbaar 

Pardosa pullata  Gewone wolfspin Momenteel niet bedreigd 

Pelecopsis parallela  Neusballonkopje Momenteel niet bedreigd 

Pellenes tripunctatus  Driepuntspringspin Bedreigd 

Phlegra fasciata  Gestreepte springspin Kwetsbaar 

Phrurolithus festivus  Bonte fruroliet Momenteel niet bedreigd 

Pisaura mirabilis  Kraamwebspin (Grote wolfspin) Momenteel niet bedreigd 

Pocadicnemis pumila  Bleek bosgroefkopje Momenteel niet bedreigd 

Prinerigone vagans  Moerasdwergspin Momenteel niet bedreigd 

Robertus lividus  Bosmolspin Momenteel niet bedreigd 

Saaristoa abnormis  Driepunthangmatspin Momenteel niet bedreigd 

Steatoda phalerata  Heidesteatoda Kwetsbaar 

Stemonyphantes lineatus  Paardekopje Momenteel niet bedreigd 

Tallusia experta  Wimpelpalpje Momenteel niet bedreigd 

Tapinocyba praecox  Puntig groefkopje Momenteel niet bedreigd 

Tapinopa longidens  Langtandje Momenteel niet bedreigd 

Tegenaria agrestis  Veldtrechterspin Momenteel niet bedreigd 

Tegenaria silvestris  Steentrechterspin Kwetsbaar 

Tenuiphantes flavipes  Zwart wevertje Momenteel niet bedreigd 

Tenuiphantes mengei  Veldwevertje Momenteel niet bedreigd 

Tenuiphantes tenuis  Bodemwevertje Momenteel niet bedreigd 

Tiso vagans  Krulpalpje Momenteel niet bedreigd 

Trematocephalus cristatus  Doorkijkkopje Kwetsbaar 

Trichopterna cito  Stekelloos putkopje Kwetsbaar 

Trochosa terricola  Gewone nachtwolfspin Momenteel niet bedreigd 

Typhochrestus digitatus  Klein wevertje Momenteel niet bedreigd 

Walckenaeria acuminata  Periskoopspinnetje Momenteel niet bedreigd 

Walckenaeria dysderoides  Wratsierkopje Momenteel niet bedreigd 

Xerolycosa miniata  Duinwolfspin (Kustwolfspin) Bedreigd 

Xysticus audax  Tweelingkrabspin Momenteel niet bedreigd 
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Xysticus cristatus  Gewone krabspin Momenteel niet bedreigd 

Xysticus ferrugineus  Roestkrabspin Zeldzaam 

Xysticus kochi  Koch's krabspin Momenteel niet bedreigd 

Zelotes electus  Duinkampoot Kwetsbaar 

Zelotes latreillei  Latreille's kampoot Momenteel niet bedreigd 

Zelotes longipes  Stekelkampoot Kwetsbaar 

Zelotes petrensis  Steppekampoot Kwetsbaar 

Zelotes subterraneus  Noordse kampoot Momenteel niet bedreigd 

Zora pardalis * Panterstekelpoot - 

* Deze soort staat niet op de Rode Lijst omdat de soort pas in België werd aangetroffen na 

het verschijnen ervan. Het betreft de 2de vindplaats voor België. 
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Tabel 2.11 Biotooplijst van spinnen met een Rode Lijst-status. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst  
[Maelfait et al. 1998] 

Biotoop Code 
Biotoop 

Alopecosa barbipes Paaspanterspin Kwetsbaar droog schraal grasland met open grond Godb 

Alopecosa cuneata Dikpootpanterspin Kwetsbaar droog schraal grasland met open grond Godb 

Centromerus pabulator Kegelpalpje Zeldzaam zeldzame soort, waarvoor de westgrens van hun areaal in 
onze regio is gelegen 

W 

Cheiracanthium virescens Groene spoorspin Bedreigd droog schraal grasland met pollen Godt 

Drassodes pubescens Harige muisspin Bedreigd droog schraal grasland met pollen Godt 

Drassyllus praeficus Zonnekampoot Met uitsterven bedreigd droge heidevegetatie, met veel open plekken (naakt zand, 
of bedekt met korstmossen) 

Hdb 

Episinus truncatus Egale kabelspin Met uitsterven bedreigd droog schraal grasland met dwergstruiken Godd 

Erigonella hiemalis Putkop-ruwborstje Zeldzaam zeldzame soort, waarvoor de zuidgrens van hun areaal in 
onze regio is gelegen 

S 

Euryopis flavomaculata Geelvlekjachtkogelspin Kwetsbaar verruigd droog schraal grasland Godr 

Hypsosinga albovittata Witvlekpyjamaspin Kwetsbaar droog schraal grasland met dwergstruiken Godd 

Pardosa lugubris Zwartstaartboswolfspin Kwetsbaar zomen van droger loofbos Fddv 

Pardosa monticola Duinwolfspin Bedreigd kortgrazig, droog schraaalgrasland Godg 

Pardosa prativaga Oeverwolfspin Kwetsbaar moeras met grote zeggen Mc 

Pellenes tripunctatus Driepuntspringspin Bedreigd droog schraal grasland met open grond Godb 

Phlegra fasciata  Gestreepte springspin Kwetsbaar droog schraal grasland met open grond Godb 

Steatoda phalerata Heidesteatoda Kwetsbaar droge heidevegetatie Hd 

Tegenaria silvestris Steentrechterspin Kwetsbaar droger loofbos met veel dood hout Fddd 

Trematocephalus cristatus Doorkijkkopje Kwetsbaar zomen van droger loofbos Fddv 

Trichopterna cito Stekelloos putkopje Kwetsbaar droog schraal grasland met open grond Godb 

Xerolycosa miniata Duinwolfspin 
(Kustwolfspin) 

Bedreigd droog schraal grasland met open grond Godb 

Xysticus ferrugineus Roestkrabspin Zeldzaam zeldzame soort, waarvoor de noordgrens van hun areaal in 
onze regio is gelegen 

N 

Zelotes electus Duinkampoot Kwetsbaar droog schraal grasland met pollen Godt 
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Zelotes longipes Stekelkampoot Kwetsbaar droog schraal grasland met pollen Godt 

Zelotes petrensis Steppekampoot Kwetsbaar droog schraal grasland met pollen Godt 
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Bijlage 3: Kaarten 

Kaart 1.1: Concessies 

Kaart 1.2: Kadastraal overzicht (KADSCAN) 

Kaart 1.3: Kadastraal overzicht (KADMAP) 

Kaart 1.4.a: Situering 1/25.000 

Kaart 1:5: Situering 1/15.000 

Kaart 1.6: Situering omliggende natuur- en bosgebieden 

Kaart 1.7: Overzicht en statuut van wegen 

Kaart 1.8.a: Atlas der Buurtwegen (Ravels) 

Kaart 1.8.b: Altlas der Buurtwegen (Turnhout) 

Kaart 1.9: Overzicht en statuut van de waterlopen 

Kaart 1.10: Gewestplan 

Kaart 1.11: Situering Habitatrichtlijngebied en VEN 

Kaart 1.12: Landschapsatlas 

Kaart 2.1: Ferrariskaart ca. 1777 

Kaart 2.2: Vandermaelenkaart ca. 1850 

Kaart 2.3: Topografische kaart van België ca. 1870 (Dépot de la Guerre et de la 

Topographie) 

Kaart 2.4: Topografische kaart ca. 1890 (Militair Cartografisch Instituut) 

Kaart 2.5: Topografische kaart ca. 1930 (Militair Geografisch Instituut) 

Kaart 2.6: Topografische kaart ca. 1960 (Nationaal Geografische Instituut) 

Kaart 2.7: Topografische kaart 1/10.000 (opname 1978-1993) (NGI) 

Kaart 2.8: Archeologisch aandachtsgebied (CAI) 

Kaart 2.9: Beheermaatregelen LIFE-project DANAH 

Kaart 2.10.a: Bodemkaart 

Kaart 2.10.b: Vereenvoudigede bodemkaart 

Kaart 2.11: Hydrografische situering 

Kaart 2.12: Topografie (DHM) 

Kaart 2.13: Bestandskaart 

Kaart 2.14: Overzicht bestandstypen 

Kaart 2.15: Soortensamenstelling hoofdboomsoorten 
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Kaart 2.16: Biologische Waarderingskaart – Vegetatie 

Kaart 2.17: Biologische Waarderingskaart – Biologische waardering 

Kaart 2.18: Habitatkaart 

Kaart 2.19: Potentiele Natuurlijke Vegetatie (PNV) 

Kaart 2.20: Broedvogels: Situering van enkele doel- en aandachtsoorten  

Kaart 2.21: Ongewervelden: Situering van enkele doel- en aandachtsoorten 

Kaart 3.1: Streefbeeldkaart 

Kaart 4.1: Inrichtingsmaatregelen 

Kaart 4.2: Reguliere beheermaatregelen 

Kaart 6.1: Overzicht voorziene locaties voor peilbuizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


