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1 Administratieve gegevens 
 
 

1.1 Naam natuurgebied 
 
Moenebroek. 
 
Bijlage 1.1.1: situering 
Bijlage 1.1.2: ruimer globaal kader 
 
 
Deelgebieden  
 
Het gebied omvat volgende deelgebieden: Moenebroek (MB), Trippen (TR), Broekbeek (BB) 
en Moorhof (MH). 
 
Bijlage 1.1.3: deelgebieden 
 
 

1.2 Verkenningsnota 
 
De verkenningsnota voor Moenebroek werd goedgekeurd op 03-12-2019 met 
registratienummer NBP-VB-19-0022. 
 
Bijlage 1.2: goedgekeurde verkenningsnota 
 
 

1.3 Deelnemende percelen 
 
De deelnemende percelen worden weergegeven op bijlage 1.3.1. 
De deelnemende percelen worden opgesomd in bijlage 1.3.2.  
In deze tabel staat per kadasterperceel de kadastrale beschrijving, de (gis)oppervlakte, de 
eigendomssituatie met het intern registratienummer. 
Alle percelen krijgen ambitieniveau 4. 
 
De totale oppervlakte van dit nieuwe natuurbeheerplan bedraagt:    77,0885 ha 
 
Bijlage 1.3.1: deelnemende percelen (kaart) 
Bijlage 1.3.2: deelnemende percelen (tabel) 
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1.4 Doelmatigheidstoets 
 
Natuurpunt Beheer vzw vraagt aan ANB om de doelmatigheidstoets voor alle gronden binnen 
het ruimer globaal kader van de goedgekeurde verkenningsnota uit te voeren. 
 
 

1.5 Naam en adres van de beheerder 
 
Het terrein wordt beheerd door:  

Natuurpunt Beheer vzw 
Coxiestraat 11 
2800 Mechelen 
Tel: 015-29 72 20 
Algemeen mailadres: natuurbeheer@natuurpunt.be 

  
De consulent verantwoordelijk voor dit dossier is: 

Carlos D’Haeseleer 
Tel.:  015 29 72 31 
Gsm:  0490 57 20 61 
E-mailadres: carlos.dhaeseleer@natuurpunt.be 

 
Beheerteam 
  
Het natuurgebied wordt beheerd door het beheerteam voor het gebied. Dit bestaat uit 
volgende personen: Johan Vander Heyden, Willem Boonen, Johnny Cornelis, Wim 
D’Haeseleer, Luc Favijts, Koen Steenhoudt, Micheline Vander Stricht, Luc Vander Trappen, 
Bart Uitterhaegen, Els De Cock, Walter Aelvoet, Evy Muylaert en Carlos D’Haeseleer. Het 
beheerteam komt maandelijks samen. Het beheerteam heeft ook een verantwoordelijke. Hij 
is de contactpersoon voor dit gebied: 
 

Verantwoordelijke beheerteam 
 
Naam:    Carlos D’Haeseleer 
Adres:    Fayte 53/A, 9660 Brakel 
Gsm:     0484 77 56 50 
E-mailadres:  carlos.dhaeseleer@gmail.com 

 
 

1.6 Aanvullende situering van het ruimer globaal kader 
 

1.6.1 Ruimer globaal kader 
 
Moenebroekbeekvallei vertoont een rijke variatie van halfnatuurlijke en cultuurhistorisch 
belangrijke landschapselementen, gaande van moerasbos met bronnen, droge tot zeer 
vochtige weilanden, oude hooilanden, meidoornhagen, knotwilgenrijen, ruigtes, taluds en 
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veedrinkpoelen. Het beeklandschap is opvallend gaaf gebleven. Er zijn quasi geen 
onomkeerbare ingrepen gebeurd, met uitzondering van de aanleg van twee gecontroleerde 
overstromingsgebieden, die wel op een landschappelijk aanvaardbare manier zijn aangelegd.  
Het gradiëntrijke en kleinschalig karakter van het gebied zorgt voor een grote ecologische 
diversiteit. Op langere termijn wordt er ook gestreefd naar een uitbreiding van het 
natuurreservaat tot op de zuidelijke heuveltop en zo de rijke gradiëntsituaties, die loodrecht 
op het verloop van de vallei staan te integreren. Hiermee worden zowel de gradiënten van 
droog tot permanent vochtig, van eolische leem tot alluvium/veen, van zonbeschenen tot 
beschaduwd, van zuidgeëxoposeerd tot noordgericht als van sterk bewerkt (cultuurlijk) tot 
weinig bewerkt (natuurlijk) bedoeld.  
Op deze manier kunnen ook de infiltratiegebieden van de bronzones, die zo belangrijk zijn 
voor het behoud van de bronbossen, prioritaire habitattypes van de habitatrichtlijn,  
gevrijwaard worden. Op lange termijn kunnen deze bronzones aangetast worden door de 
vermesting van het infiltratiewater.  
Als afbakening van het gebied hebben we gekozen voor hoofdzakelijk sterk fysische grenzen. 
Voor het centrale deel van Moenebroek zijn dit de omliggende wegen, met uitzondering van 
de bebouwde (en de mogelijk te bebouwen) zones. De afgebakende zones stroomopwaarts  
de Astidlaan/N42 zijn beperkt tot de valleien. De afgebakende zone stroomafwaarts 
Moenebroekstraat wordt begrensd door de Boesberg in het noorden en de Moorhofstraat in 
het zuiden. Langs de Moorhofstraat zijn de beboste gronden van het Moorhof mee 
opgenomen in het ruimer globaal kader. 
 
De oppervlakte van het globaal kader bedraagt ongeveer 195 ha. Hiervan is iets meer dan 77 
ha in natuurbeheer.  
 
 

1.6.2 Biologische waarderingskaart 
 
De biologische waarderingskaart heeft recent een update gehad.  
Het bronbos wordt beschreven als biologisch zeer waardevol; vn, vc en va. 
Enkele graslanden worden als biologisch zeer waardevol beschouwd. Het gaat hier dan vooral 
over de laaggelegen, dikwijls kwel beïnvloedde graslanden en ruigten zoals hc, hp*+hc, mr, 
hfc en hf vegetaties.  
Het grootste deel van de graslanden zijn biologisch waardevol, soms aangevuld met biologisch 
zeer waardevolle kenmerken (kleine landschapselementen, soortenrijke randen, …). Deze 
graslanden vinden we in de vallei (vochtige zones), maar ook op de hoger gelegen matig 
vochtige tot matig droge zones. Dit zijn voornamelijk hp* graslanden, aangevuld met kleine 
landschapselementen en hp/hp* graslanden. Één zone is na de omzetting in akker (door de 
vorige gebruiker) grotendeels verbost (via de extensieve seizoensbegrazing van Natuurpunt). 
Vooral in de zones waar geen natuurbeheer wordt uitgevoerd hebben er de laatste 20 jaar 
veel wijzigingen plaatsgevonden: graslanden werden gescheurd tot akker of raaigrasgrasland, 
kleine landschapselementen zijn verdwenen, poelen zijn verland.  
De biologisch weinig waardevolle zones bestaan uit akkers en intensief gebruikte graslanden.  
 
Bijlage 1.6.2: biologische waarderingskaart (versie 2019) 
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1.6.3 Afbakening VEN 
 
Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2003 voor de afbakening van 
het VEN werd het gebied onder de naam “De Vallei van Moenebroekbeek” aangewezen als 
GEN.  
 
Bijlage 1.6.3: VEN-afbakening  
 
 

1.6.4 Ruimtelijke bestemming 
 
1.6.4.1 Gewestplanbestemming 
 
Het laaggelegen deel van Moenebroekvallei en de Broekbeekvallei zijn ingekleurd als natuur- 
of bosgebied. Het omliggende gebied is aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied.  
 
Motivatie opnemen van landschappelijk waardevol agrarisch gebied:  
Het habitatrichtlijngebied van Moenebroek (131 ha) overlapt grotendeels met het natuur- en 
bosgebied en met een deel van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Binnen dit 
landschappelijk agrarisch gebied is voor het grootste deel halfopen landschap graslanden als 
doel gesteld, waarbij onder meer 6510, 6430, rbbkam en rbbzil naar voor geschoven zijn. Deze 
landschapsdoelstelling geeft invulling aan het graslandcomplex van minstens 30 ha dat 
vooropgesteld is in het SIHD-besluit van de Vlaamse Ardennen. 
Een deel van de zone in landschappelijk waardevol agrarisch gebied heeft halfopen landschap 
bos of gesloten landschap bos als doel. Deze zones geven invulling aan de doelstelling van 
kleinschalige bosuitbreiding zoals in het SIHD besluit van de Vlaamse Ardennen voorgesteld 
is. 
 
 
1.6.4.2 Bijzonder plan van aanleg (BPA) 
 
Binnen het ruimer globaal kader zijn geen BPA’s goedgekeurd.  
 
 
1.6.4.3 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
 
Binnen het ruimer globaal kader zijn geen RUP’s in onderzoek of goedgekeurd.  
 
 
1.6.4.4 Herbevestigd agrarisch gebied 
 
Binnen het ruimer globaal kader zijn kleine zones herbevestigd agrarisch gebied opgenomen. 
De percelen binnen herbevestigd agrarisch gebied zijn niet in landbouwgebruik. De percelen 
zijn als volgt beheerd:  
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Zone 1: verbossende spie (in beheer) tussen woningen en landbouwgebied. 
Zone 2: verharde oppervlakte van vroeger transportbedrijf ‘ Van Den Driessche’.  
Zone 3: oude trambedding (in beheer) en tuin van woning. 
Zone 4: verbossende zone (in beheer) aan N42, oorspronkelijk in beheer bij eigenaars, niet 
landbouwers. 
Zone 5: bebost perceel, met vergunning van schepencollege van de stad Geraardsbergen, in 
eigendom van particulieren (Moorhof). 
Deze zones zijn in het ruimer globaal kader van de goedgekeurde verkenningsnota 
opgenomen.  
 
Bijlage 1.6.4.1: Gewestplan  
Bijlage 1.6.4.2: HAG (met aanduiding zones van de overlap).  
 
 

1.6.5 Onroerend erfgoed 
 
Binnen het ruimer globaal kader is geen onroerend erfgoed aanwezig. 
 
 

1.6.6 Habitatrichtlijngebied 
 
Een groot deel van het ruimer globaal kader is aangeduid als speciale beschermingszone 
volgens de habitatrichtlijn onder de naam ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen, BE2300007’ en wel voor volgende habitats: 
 
Tabel 1: habitattypes waarvoor de speciale beschermingszone is afgebakend 

code habitat voorkomen in ruimer globaal 
kader 

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

Niet voorkomend. 

3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties 
behorend tot het Ranunculion fluitantis en het 
Callitricho-Batracion 

Niet voorkomend. 

4030 Droge Europese heide Niet voorkomend. 

6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme 
bodems van berggebieden (en van submontane 
gebieden in het binnenland van Europa) 

Niet voorkomend. 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige 
of lemige kleibodem (Molinion caeruleae) 

Niet voorkomend. 

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

Voorkomend in de open 
plekken in het bos, in de 
verruigende zones in de 
graslanden en langs 
bosranden.  
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6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Niet voorkomend, wel 
potenties mits aanpassen 
beheer (is een doelstelling in 
dit natuurbeheerplan) 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met 
Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

Niet voorkomend, wel 
potenties op de hoger gelegen 
gronden. 

9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum Niet voorkomen, wel potenties 
op de hoger gelegen gronden. 

91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa 
en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

Goed ontwikkelde bossen in 
het centrale deel van 
Moenebroek, matig 
ontwikkelde stroomop- en 
afwaarts van de centrale kern.  

*Prioritaire habitats. 
 
 
Tabel 2: habitatsoorten waarvoor de speciale beschermingszone werd afgebakend 

soort voorkomen in ruimer globaal kader 

Meervleermuis  Geen gekende waarnemingen. 

Ingekorven vleermuis  Niet waargenomen in het gebied. Op de kerkzolder van Sint-
Martens-Lierde kwam tot 2000 een kolonie voor. Recent DNA 
onderzoek heeft aangetoond dat de zolder nog gebruikt 
wordt door ingekorven vleermuizen.  

Brandts vleermuis Geen gekende waarnemingen. 

Laatvlieger Regelmatig jagend in het gebied. Er zijn gekende kolonies op 
de kerk van Deftinge en Onkerzele. 

Franjestaart Geen gekende waarnemingen. 

Gewone grootoorvleermuis Geen gekende waarnemingen. 

Ruige/gewone/kleine 
dwergvleermuis 

Algemeen aanwezig, ook in de ruime omgeving. 

Watervleermuis  Geen gekende waarnemingen. 

Rosse vleermuis Beperkte waarnemingen. Deze soort gaat bijzonder sterk 
achteruit in de regio. 

Bosvleermuis  Geen gekende waarnemingen. 

Kamsalamander  Ontbrekend, naar gezocht maar niet gevonden.  

Beekprik  Ontbrekend, geen potenties. 

Bittervoorn  Ontbrekend, niet gezocht. 

Rivierdonderpad  Ontbrekend, geen potenties. 

Zeggekorfslak  Ontbrekend, naar gezocht maar niet gevonden. 

 
Het SIHD-besluit van het habitatrichtlijngebied ‘‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen, BE2300007’ vermeldt als algemene doelstelling twee landschapstypes: 
boslandschap met zeer plaatselijke heidekernen en bocagelandschap met grasland- en 
moerasvegetaties. Binnen deze twee landschapstypes worden verschillende doelen voor dit 
deelgebied vastgesteld.  
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Boslandschap met zeer plaatselijke heidekernen 
 
Het degelijk bufferen van kleinere boskernen en/of verbinden van kleinere boskernen.  
Dit is een algemene doelstelling die voor de kleinere boskernen binnen de verschillende 
deelgebieden van de afgebakende SBZ voorgesteld wordt. Veel kleine boskernen in de 
deelgebieden voldoen niet aan het MSA en zijn bovendien vaak in een intensief agrarisch 
gebied gelegen, waardoor ze slecht gebufferd zijn. Hierdoor is het verdwijnen van 
habitattypische bossoorten in deze kernen een reëel gevaar. Door deze kernen, die vaak kleine 
en kwetsbare satellietpopulaties van typische soorten bevatten, te bufferen en uit te breiden 
of ze te verbinden met de grotere bossen, kan de kans op het lokaal uitsterven sterk worden 
gereduceerd. Dit gaat om verbindingen via kleinschalige bosuitbreiding tot kleinschalige 
landschappelijke elementen zoals hagen en houtkanten. Kleinschalige bosuitbreidingen 
worden voorgesteld in de deelgebieden 5 Burreken, 9 Trimpont, 10 Steenbergse bossen, 11 
Hasselt- & Parkbos, 13 Neigembos, 15 Patersbos, 17 Markvallei west, 19 Bouvelbos, 20 
Hemsrode, 22 Moenebroek, 24 Wellemeersen, 26 Osbroek, 28 Steenvoorde, 31 vaarttalud 
Moen, 32 Geitebos en 37 Kezelfort. 
 
 
Bocagelandschap met grasland- en moerasvegetaties 
 
Het grasland- en moeraslandschap wordt beschouwd als een samenhangend complex van 
bloemrijke hooilanden (6510), schralere graslandtypes (6410) en natte ruigtes (6430). Tevens 
worden eutrofe plassen (3150) toegevoegd. Deze SBZ is in de G-IHD als essentieel voor het 
habitattype 6430, zeer belangrijk voor het habitattype 6510 en belangrijk voor het habitattype 
6410 aangeduid. Er is een kennislacune voor wat het habitattype 3150 betreft. 
Momenteel komen deze habitattypes sterk versnipperd voor. De aanwezigheid van minstens 
een aantal grote complexen is noodzakelijk voor de instandhouding van habitattypische 
soorten gebonden aan deze bloemenrijke graslanden en moerassen, waarbij voor zowel 
insectenfauna als vogelsoorten een belangrijk leefgebied gecreëerd wordt. 
Binnen de deelgebieden dient in eerste instantie zorg besteed te worden aan de 
kwaliteitsverbetering van de aanwezige grasland- en moerashabitats.  
De realisatie van een aantal grote grasland- en moeraskernen, die een leefbare populatie 
bevatten van de grotere oppervlaktebehoevende faunasoorten (o.a. sprinkhaanzanger, 
blauwborst, rietgors,…), is een belangrijk streefdoel om een goede staat van instandhouding 
te bereiken binnen dit SBZ voor deze habitats. Hierbij wordt de realisatie van deze kernen tot 
30 ha of meer tot doel gesteld in de deelgebieden 17 Markvallei west (realisatie van 2 
kernen), 22 Moenebroek, 24 Wellemeersen, 30 middenloop Zwalm (realisatie van 4-tal 
kleinere kernen, verspreid over deelgebied) en 31 vaarttalud Moen (richtwaarde 51 ha enkel 
habitattype 6510).  
De totale oppervlakte van de grasland- en moeraskernen is de som van de habitattypes 6410, 
6430, 6510 en RBB’s (vnl. dotterbloemhooilanden, rietlanden en grote zeggenvegetaties) 
 
Bijlage 1.6.6: habitatrichtlijngebied 
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1.6.7 Vogelrichtlijngebied 
 
Binnen het ruimer globaal kader is geen vogelrichtlijngebied aangeduid. 
 
 

1.6.8 Lifeproject 
 
Binnen het ruimer globaal kader is geen lifeproject in uitvoering. 
 
 

1.6.9 Soortenbeschermingsprogramma’s 
 
Binnen het ruimer globaal kader komen geen soorten voor waarvoor een 
soortenbeschermingsprogramma is goedgekeurd.  
 
 

1.6.10 Natuurrichtplan 
 
Binnen het ruimer globaal kader is geen natuurrichtplan afgebakend.  
 
 

1.6.11 Landinrichtingrichtingsproject 
 
Binnen het ruimer globaal kader is geen landinrichtingsproject afgebakend. 
 
 

1.6.12 Natuurinrichtingsproject 
 
Binnen het ruimer globaal kader is geen natuurinrichtingsproject in uitvoering.  
 
 

1.6.13 Ruilverkaveling 
 
Binnen het ruimer globaal kader is geen ruilverkaveling afgebakend.  
 
 

1.6.14 Ruimtelijke structuurplannen 
 
1.6.14.1 Ruimtelijk structuurplan Geraardsbergen 
 
In het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 
Geraardsbergen wordt het volgende beschreven: 
 
De volgende gebieden vormen de prioritaire gebieden voor natuur: 

 vallei van de Dender en de Mark 
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 vallei van Moenebroekbeek 

 het Hasseltbos (grondgebied Geraardsbergen), Parkbos en Uilenbroek (grondgebied 
Lierde) 

 het Raspailleboscomplex & Geitebos 

 de Kongoberg en Zavelberg (grondgebied Galmaarden, maar met uitlopers in de vallei 
van de Bosbroekbeek op grondgebied van Geraardsbergen) 

 bossen van Everbeek (grondgebied Brakel, maar met uitlopers op grondgebied 
Geraardsbergen) 

 
Maatregelen en acties 
 
Om tegemoet te komen aan de bovengenoemde doelstellingen en 
ontwikkelingsperspectieven kunnen een aantal concrete maatregelen en acties naar voor 
worden geschoven.Participatie in de bovenlokale RUP’s ten aanzien van de rivier- en 
beekvalleien. Verschillende beek- en riviervalleien in Geraardsbergen zijn op bovenlokaal 
niveau geselecteerd als VEN, natuurverwevingsgebied of natuurverbindingsgebied (zie 
selecties hiervoor). Voor deze beek- en riviervalleien is het Vlaams gewest of de Provincie 
bevoegd voor de opmaak van een RUP. De stad Geraardsbergen wenst zoveel mogelijk 
betrokken te worden bij de opmaak van deze bovenlokale RUP’s, zodat zij de opties uit haar 
GRS voor deze gebieden zoveel mogelijk kan vrijwaren. Concreet zal de stad de volgende 
algemene principes ten aanzien van de beekvalleien verdedigen: 

 De beekvalleien worden gevrijwaard van bebouwing, derwijze dat natuurlijke 
overstroming mogelijk blijft. 

 De natuurlijke overstromingsgebieden worden waar mogelijk hersteld. 

 Behoud van het natuurlijk meanderend verloop en behoud en herstel van de 
natuurlijke oeverstroken (bv. indijken en overwelven van de beek tegengaan en 
aanplant van de oeverstroken met groen). 

 Bijzondere aandacht moet gaan naar de aanplant van kleine landschapselementen 
(KLE) in de beekvalleien, waardoor de natuurwaarde en de landschappelijke waarde 
verder versterkt worden. 

 Het scheuren van historische graslanden is niet toegestaan. 

 Wat de bestemming betreft, worden de snippers natuurgebied zoveel mogelijk 
verbonden tot een samenhangend geheel, in overeenstemming met de breedte van 
het valleigebied. 

 Behouden van de relatie tussen beekbegeleidende en kwelgebonden vegetaties en de 
hoger gelegen infitratiegronden. 

 
Met dit natuurbeheerplan voert Natuurpunt Beheer vzw deze visie uit.  
 
Bijlage 1.6.14.1: GRS Geraardsbergen, gewenst open ruimte structuur 
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1.6.14.2 Ruimtelijk structuurplan Lierde 
 
In het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Lierde wordt 
het volgende beschreven: 
 
Beekvalleien met eerder gesloten karakter: groene dooradering.  
 
Landschaps-ecologisch herstel van de beekvalleitjes. 
De natuurlijke structuur in Lierde wordt gekenmerkt door het voorkomen van een groot aantal 
beekvalleien die nagenoeg parallel aan elkaar van west naar oost lopen. De beekvalleien zijn 
voor Lierde ecologisch belangrijk. Van oudsher waren de beekvalleien de groene aders tussen 
de weiden en akkers. We wensen deze dan ook te behouden en te versterken als groene 
aders door het landschap en als dragers van de openruimtestructuur. 
 
Uitgaande van een toenemende druk op de ecologische verbindingen wordt geïnvesteerd in 
een aantal natuurlijke dragers waar de kwaliteit van het ecologisch systeem wordt verhoogd 
ter wille van natuurontwikkeling. Gecombineerd met landschappelijke en historisch-
geografische kwaliteiten wordt een groen raamwerk opgebouwd dat in hoofdzaak bestaat uit 
enkele structurerende beekvalleien : 
*  Beeksysteem Ophasseltbeek met Parkbosbeek, Kakebeek en Broekbeek die samenvloeien 
in de Ophasseltbeek op grondgebied van Geraardsbergen. 
*  Beeksysteem Pachtbos-Molenbeek met Larebeek, Molenbeek – Schalkebeek - Remistebeek 
en Broekbeek die samenvloeien in de Pachtbos-Molenbeek (Moenebroekbeek op 
grondgebied van Geraardsbergen). 
 
Met dit natuurbeheerplan voert Natuurpunt Beheer vzw deze visie uit.  
 
Bijlage 1.6.14.2: GRS Lierde, gewenst structuur landelijk gebied 
 
 

1.6.15 Andere beschermingsmaatregelen 
 
Binnen het ruimer globaal kader zijn geen andere beschermingsmaatregelen van toepassing.  
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2 Inventarisatie 
 

2.1 Abiotiek en gebiedshistoriek  
 

2.1.1 Geologie en reliëf1  
 
Moenebroekbeekvallei kent, samen met de parallelbeken zoals de Ophasseltbeek en de 
Dammersbeek, een uniek geologisch karakter.  
Terwijl nagenoeg in gans Midden-Vlaanderen de ondergrond uit Tertiaire lagen bestaat, 
eventueel op minder dan enkele meters diepte onder een leemlaag, is de streek ten 
noordnoordwesten van de Dender bedekt met een leemlaag (löss) van 30 tot 40 m dikte. En 
dat is hoogst uitzonderlijk. Tijdens de Salle (Riss) en de Weichel (Würm) ijstijden kon de 
Dender een kilometers brede erosievallei uitruimen. In het laatste deel van de Weichsel 
zorgden stofstormen uit het noordnoordwesten voor een opvulling van deze vallei, waar het 
actieve stroomdal naar het zuidzuidoosten geduwd werd en veel smaller werd: de huidige 
alluviale vlakte. Immers, het stof (“de löss”) viel in de luwte achter de toenmalige noordwest 
valleiwand van de Dender. Om onduidelijk aerodynamische redenen hoopte de löss zich op in 
ruggen met een lengterichting die ongeveer west-oost tot westzuidwest-oostnoordoost 
gestrekt waren. In de laagtes ertussen verzamelde zich het zomerse smeltwater en, na de 
ijstijd, het afspoelingswater en het bronwater. Dat was het geval van ongeveer de 
gewestgrens tot aan Aalst, steeds op de linkeroever van de Dender, maar ook op de 
linkeroever van de Schelde en in mindere mate van de Zenne.  
De valleien van Moenebroekbeek en haar buren zijn dus geen erosiedalen, maar eerdere 
depressies tussen differentiële lössaccumulaties. In het Holoceen hebben de beken natuurlijk 
een zekere, maar beperkte, erosie uitgeoefend. Maar op veel plaatsen ontstond veenvorming: 
de lössdepressies hadden immers niet perse een continu verval naar de Dender toe. Elders 
trad wel beekerosie op, onder meer door meandering, wat in Moenebroek uitgesproken 
aanwezig is. De lösslaag is enorm dik, veel dikker dan op de plateaus en heuvels van Midden-
België. Achtduizend jaar Holoceen, een gematigd en regenachtig klimaat, hebben de löss 
meestal ontkalkt tot een diepte van 3 tot 4 m. Dit betekend dat de enorme dikke lösslagen ten 
noordnoordwesten van de Dender op enkele meters na nog kalkrijk zijn. Zo is het kwelwater 
dat in de hellingen en valleibodems uittreedt, ook kalkrijk. 
 
 

2.1.2 Bodem 
 
De aanwezige bodems verschillen onderling voornamelijk door verschillen in hydrologie en de 
diepte waarop het kleisubstraat zich bevindt. Zo vinden we in de laaggelegen zones 
voornamelijk de bodemtypes Aep en Afp. Dit zijn sterk tot zeer sterk gleyige gronden op lemig 
materiaal met reductiehorizont. De alluviale bodem Agp heeft een volledig gereduceerde 
bodem op lemig materiaal. De hoger gelegen gronden bestaan uit drogere leembodems, 
voornamelijk type Abp. De omliggende heuvelruggen hebben leembodems met een textuur-
B-horizon, type Aba. 

                                                      
1 Naar Marie-Christine Vanmaercke-Gottigny, september 2000 
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De breedste zone van het bronbos bestaat uit een veenbodem, die tot 1,8 m dik is.  
 
Bijlage 2.1.2: bodemkaart 
 
 

2.1.3 Hydrologie - hydrografie 
 
Moenebroekbeek, de centrale as van het natuurgebied, behoort tot het hydrografisch bekken 
van de Dender. De naam Moenebroekbeek slaat op het deel van de Molenbeek tussen de 
monding van de Broekbeek, komende van Deftinge, en de monding van de Ophasselbeek, die 
via Ophasselt en Smeerebbe loopt. De Molenbeek ontspringt in Everbeek Boven en stroomt 
verder via Lierde naar Geraardsbergen, waar de beek in de Dender uitmondt. Onderweg 
sluiten er nog een aantal zijbeken op aan waaronder de Vagebeek, de Remistebeek, de 
Schalkebeek, de Larebeek, de Broekbeek en de Ophasseltbeek. 
 
Een beperkt aantal bronnen zorgt voor een permanente wateraanvoer. Het grootste deel van 
debiet van Moenebroekbeek wordt gevormd door regenwater.  
 
De investeringen in rioleringen, collectoren en waterzuivering heeft voor een spectaculaire 
verbetering van de waterkwaliteit van de beek gezorgd. Bijkomend is er een afspraak gemaakt 
met de provincie Oost-Vlaanderen, beheerder van Moenebroekbeek, over het niet meer 
ruimen van de beek. Enkel grote obstakels die voor belemmering van de afvoer van het 
regenwater verantwoordelijk zijn, worden nog verwijderd. Slib- of kruidruimingen worden in 
het traject door het natuurgebied Moenebroek niet meer uitgevoerd. Het resultaat van beide 
ingrepen heeft voor een kwaliteitsverbetering van het water en van de structuur gezorgd, met 
onder meer het voorkomen van weidebeekjuffer langs Moenebroekbeek. Tientallen meters 
beekoever is afgekalfd, waardoor de beek soms nog slechts 0,5 m breed is tijdens 
laagwaterafvoer, in plaats van de vroeger uitgegraven 1 m tot 2m breedte. Hierdoor zijn 
opnieuw stroomluwtes ontstaan en zien we hier en daar stroomversnellingen waar de beek 
op zijn smalst is;  
 
Het permanent vochtig karakter van het valleigebied wordt geïllustreerd door het optreden 
van kwel op verschillende plaatsen, voornamelijk ter hoogte van oude oevertaluds, maar ook 
op enkele hoger gelegen zones. Ook in de valleibodem zelf zien we kwelzones opduiken.  
Verschillende open plekken in het bos vertonen een permanent moerassig karakter. De 
drainagegrachten in het centrale bosgedeelte zijn vaak niet meer functioneel door 
dichtslibben en door stopzetting van de ruimingen. De oppervlakkige afvloei van het water 
wordt daarenboven bemoeilijkt door de onnatuurlijke oeverwal, die ontstaan is doordat het 
ruimingsslib van vroegere ruimingen op de oever werd achtergelaten.  
De verschillende weilanden en hooilanden kennen een betere drainage, maar behoren zeker 
in de vallei zelf tot het vochtige type.  
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2.1.4 Landschapshistoriek2 
 
Voor een historische landschapsevolutie vanaf het eind van de achttiende eeuw wordt beroep 
gedaan op kaartmateriaal van verschillende data. Dit onderzoek is uitgevoerd tijdens een 
licentiaatsverhandeling over het oorspronkelijke Moenebroeknatuurreservaat. De afbakening 
hiervan loopt van de N42 tot Moenebroekstraat.  
 
 
2.1.4.1 Kaart van Ferraris (1771-1777) 
 
De kaart van Ferraris is van zeer groot belang omwille van het feit dat ze werd opgemaakt 
vóór de industriële omwenteling en vóór de negentiende-eeuwse agrarische veranderingen. 
Dit is ook de eerste kaart die voor gans Vlaanderen beschikbaar is (Buyl, 1986: 50). 
Opmerkelijk is het gebruik van de naam Noenebrouck. 
De dichtst bij de beek gesitueerde gronden worden aangeduid als onbegaanbaar moeras, 
waarvan tevens een aanzienlijk deel bebost is. Op één van de perceeltjes die nu tot het grotere 
boscomplex behoren, wordt een vijver aangeduid. Hiervan is op latere kaarten niets meer 
terug te vinden. Waar de aanduiding bos ontbreekt, kan niet worden uitgemaakt of de 
percelen in beheer zijn als hooiland of als weiland. Deze gronden, ongunstig voor akkerbouw, 
worden langs de volledige lengte van de beek aan weerszijden afgezoomd door een bomenrij. 
Opvallend is ook de bruuske overgang tussen de natte graslanden en akkerland. Het akkerland 
vertoont een zeer open aspect: bomenrijen en hagen zijn zeer schaars aanwezig.  
De bebouwing langs wat later de Ruisenbroekstraat wordt, is reeds zeer goed 
vertegenwoordigd.  
 
 
2.1.4.2 Kadastrale legger (1830) 
 
Deze inventarisatie van het landgebruik levert een zeer gedetailleerde weergave van het 
landgebruik op een bepaald tijdstip. Grasland wordt hier opgesplitst in hooiland en weiland. 
Bovendien wordt naast akker en bos ook nog melding gemaakt van rietveld en moeras.  
Bos: In het zuidwesten zijn kleinere stukken bos vervangen door rietveld. Anderzijds treden 
noordelijker twee nieuwe eenheden bos naar voor. Meer naar het oosten toe, ten noorden 
van Moenebroekbeek, heeft het hooiland uitbreiding genomen op bosvegetaties. Ook ten 
zuiden van de Moenebroekbeek heeft het bos terrein moeten inleveren ten voordele van 
weiland. Opmerkelijk is de hoge heterogeniteit in de percelen ter hoogte van de grote bocht 
in de landweg ten zuiden van het centrale bos. Bovendien worden hier weinig percelen 
geïnventariseerd als bos. Vooral hooiland, maar ook rietland wordt aangetroffen, moeras in 
mindere mate. Zeer opmerkelijk is de aanwezigheid van een akker in het natste deel van de 
vallei.  
Grasland, inclusief rietland: Langs de Broekbeek wordt geen weiland aangetroffen. Vooral 
rietland is hier, naast hooiland, goed vertegenwoordigd. Ten noorden van Moenebroekbeek 
worden twee lange stroken en één kleinere strook hooiland aangetroffen. Ten zuiden van de 

                                                      
2 Een studie van de vegetatie van de vallei van Moenebroekbeek, Ludwig De Loose, 1993 
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beek is weiland goed vertegenwoordigd over twee lange aaneengesloten eenheden. 
Verspreid treden rietland en hooiland op. 
Akker: Op een beperkt aantal plaatsen heeft akker terrein gewonnen op grasland. Dit is het 
geval in het uiterste westen en centraal in de vallei ten noorden van de Moenebroekbeek. 
Percelen met akkerbouw reiken hier tot aan de Moenebroekbeek.  
 
 
2.1.4.3 Kaart Vandermaelen (1846-1853) 
 
In vergelijking met de situatie in 1830 worden geen grote verschillen vastgesteld. De grote 
heterogeniteit in het huidige boscomplex komt ook hier zeer duidelijk naar voor, weliswaar 
zonder duidelijke legende: rietlanden, hooilanden en weiden worden door Vandermaelen op 
dezelfde manier gekarteerd, namelijk als grasland. Dit onderscheid gaat ook verloren bij de 
latere topografische kaarten. Buyl (1986: 31) vermeldt dat hooilanden typisch zijn tot het 
begin van de twintigste eeuw. Naarmate het belang van de landbouw en vooral van de 
veeteelt toenam, worden hooiland door de mens omgevormd tot bemeste graslanden. 
Centraal in de vallei, ten zuiden van Moenebroekbeek, wordt een perceel in tegenstelling tot 
de situatie in 1830 als akker in plaats van weiland aangeduid. Ten noorden worden de aan de 
beek grenzende percelen, die op de kadastrale legger als akker aangeduid waren, terug als 
grasland beheerd.  
 
 
2.1.4.4 Topografische kaart (1864) 
 
In het westen van de vallei is relatief weinig veranderd ten opzichte van de situatie rond 1850. 
De aanduiding grasland komt grotendeels overeen met wat op de kadastrale legger en de 
kaart Vandermaelen aangegeven werd als hooi- of rietland. Het grasland neemt uitbreiding 
ten nadele van bos, maar nieuw bos vinden we voor twee kleinere percelen aan beide kanten 
van Moenebroekbeek. Ten noorden van Moenebroekbeek zijn twee grotere hooilanden 
omgezet tot akker. Ten zuiden van de beek onderging een veel kleiner perceel hetzelfde 
proces.  
Een belangrijke wijziging in het centrale deel van de vallei is het voor de eerste maal optreden 
van populier. De twee, nu met populieren ingeplante percelen waren in 1830 als hooi- en 
rietland in beheer. Het grotere aan de beek grenzend perceel, door Vandermaelen als akker 
weergegeven, is terug omgezet naar grasland. Aan de andere kant van de beek zijn dan weer 
pogingen ondernomen om percelen terug om te zetten tot akkerland. De smalle strook bos 
ten noorden van Moenebroekbeek is behouden. Enkele kleinere bospercelen gingen verloren. 
De homogeniteit van het grote boscomplex verschilt sterk van de situatie in 1830 en rond 
1850. Het geheel wordt nu eenduidig als bos weergegeven.  
In het oosten van de vallei zijn geen veranderingen opgetreden.  
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2.1.4.5 Topografische kaart (1910) 
 
Een in het oog springende verandering ten opzichte van alle vorige situaties is in het oosten 
van de vallei de omzetting van een grote oppervlakte akkerland in grasland. Ook het bos heeft 
veel terrein prijsgegeven aan grasland.  
Centraal in de vallei nemen de aanplanten van populier een sterke uitbreiding. De kleinere 
boseenheden ten noorden van Moenebroekbeek zijn definitief verdwenen, maar ten zuiden 
van de beek breidt bos sterk uit. De aan de beek grenzende percelen met akkerbouw zijn 
verdwenen en vervangen door populierenaanplanten of weiland, dat bovendien uitbreiding 
neemt in noordelijke richting.  
Ook in het westen zijn aan de beek grenzende akkers voorgoed verdwenen. Opnieuw 
verdwijnen enkele verspreid liggende bospercelen, maar in de plaats wordt een iets groter 
boscomplex gevormd.  
Ter hoogte van de Broekbeek verandert er weer niets.  
 
 
2.1.4.6 Topografische kaart (1937) 
 
In het westen breidtnu ook grasland sterk uit ten koste van het akkerland. Anderzijds worden 
ten opzichte van de situatie in 1910 het kleine boscomplex en enkele percelen grasland 
ingeplant met populieren. Populier komt globaal meer verspreid voor in de vallei en beperkt 
zich niet meer tot het centrum van de vallei. 
Ook centraal in de vallei breidt grasland sterk uit ten koste van akkerland. Dit gebeurt zowel 
ten noorden als ten zuiden van Moenebroekbeek. Ook het langgerekt bosperceel heeft terrein 
moeten inleveren ten voordele van grasland. Waar populier op andere plaatsen in de vallei 
volledig nieuw is, neemt de vroegere ingeplante oppervlakte hier af. Het grote boscomplex, 
centraal in het gebied, breidt uit naar het oosten en neemt op het kleine perceel ten noorden 
van Moenebroekbeek na, de vorm aan die het ook in 1992 kent. 
In het oosten van de vallei is populier ingeplant op vroegere graslandpercelen. Naar het zuiden 
toe breidt grasland verder uit ten koste van akkerland.  
 
 
2.1.4.7 Topografische kaart (1975) 
 
In het westen van de vallei treden verschuivingen op van populier en neemt de totale 
oppervlakte met populier af. De percelen die in 1937 ingeplant waren met populieren worden 
weergegeven als grasland of als bos. Grasland breidt zich uit ten oosten van de Broekbeek 
over één groot perceel.  
Centraal in de vallei gaat de vervanging van akkerland door grasland verder. Het langgerekt 
boscomplex neemt verder in oppervlakte af ten koste van populieren. Zowel ten noorden als 
ten zuiden van Moenebroekbeek worden aanplantingen van populieren vervangen door 
grasland.  
Het oostelijk deel van de vallei blijft grotendeels onveranderd.  
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2.1.4.8 Situatie in 1992 (opmaak licentiaatsverhandeling) 
 
Terwijl akker in het centrum en het oosten van de vallei lichtjes is achteruitgegaan ten 
voordele van grasland, neemt akker in het westen van de vallei uitbreiding op grasland. In het 
westen van de vallei is opnieuw bos verdwenen. Ook een centraal gelegen bosperceel werd 
omgezet tot grasland (dotterbloemgrasland). Het centraal gelegen boscomplex blijft 
behouden. Wat populieren betreft, treden er belangrijke verschuivingen op, maar blijft de 
oppervlakte min of meer gelijk 
 
 
2.1.4.9 Samenvatting en besluit 
 
De sterkste tendens gedurende de voorbije 200 jaar is onmiskenbaar de afname van akkerland 
ten voordele van grasland. Dit was mogelijk door de overgang tijdens deze periode van 
extensieve naar meer intensieve landbouwvormen. De meer intensieve landbouwvormen 
maken een hogere productie op éénzelfde oppervlakte mogelijk. Een toename van grasland 
ging mogelijk gepaard met de overgang van een vrij open landschap naar een meer gesloten 
landschap, waarin houtkanten en knotwilgenrijen (met prikkeldraad) als veekeringen 
fungeerden. Het gebruik van prikkeldraad betekende een bedreiging voor het voortbestaan 
van deze lineaire landschapselementen.  
De totale bosoppervlakte is vooral sterk afgenomen na Ferraris. Vanaf 1830 blijft de totale 
oppervlakte bos min of meer gelijk.  
Populier werd oorspronkelijk enkel in het centrum van de vallei aangeplant, maar heeft later 
ook in andere delen van de vallei aan belang gewonnen. Na 1937 is de totale met populier 
ingeplante oppervlakte lichtjes teruggelopen.  
Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de gebruiksvorm van de percelen regelmatig 
wisselde. 
 
 
2.1.4.10 Evolutie sinds 1992 (aanvulling op licentiaatsverhandeling) 
 
Sinds de start van het natuurreservaat Moenebroek werd iets meer dan 77 ha in beheer 
genomen door Natuurpunt Beheer vzw.  
Bijna alle populierenbossen die aangekocht werden zijn gekapt, met uitzondering van de 
populieren die zich in het centrale deel, in de bocht van de landweg, situeren. Deze worden 
niet gekapt en kunnen spontaan afsterven.  
Drie populierenbossen werden gekapt en evolueren spontaan naar valleibos. Twee kleinere 
zones zijn omgezet naar dotterbloemgrasland.  
De zes beheerblokken, die als akker in gebruik waren bij de aankoop, zijn omgezet naar 
grasland en worden extensief begraasd. Door die extensieve begrazing, zonder inzaai van 
grassen, is een deel van deze percelen matig tot sterk verstruweeld. 
De laatste jaren zijn er, onder invloed van de wijziging in het behoud van permanent grasland, 
zeer veel graslanden die in landbouwgebruik zijn, omgezet in akkerland.  
Het aantal kleine landschapselementen vermindert gestaag, deels door actief verwijderen 
door de landbouwsector, deels door spontaan afsterven van knotwilgen door 
watermerkziekte. 
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2.2 Biotische gegevens voor het ruimer globaal kader 
 

2.2.1 Vegetatiegegevens  
 
2.2.1.1 Moerassen 
 
Dotterbloemgrasland rbbhc 
 
In de vallei van Moenebroek komen een aantal natte, kwel-beïnvloede en reliëfrijke 
graslanden voor. Vooral in het centrale deel van Moenebroekbeek en de Broekbeek komen 
dotterbloemgraslanden voor, die lokaal goed ontwikkeld zijn. Deze hooilanden worden 
gekenmerkt door soorten als echte koekoeksbloem, dotterbloem, moerasrolklaver, tweerijige 
zegge, kale jonker en moerasvergeet-me-nietje. Lokaal zijn hier ook soorten als  bosbies, 
zompvergeet-me-nietje en hazenzegge aanwezig. Brede orchis komt op één perceel voor, met 
in 2020 meer dan 100 bloeiende planten. 
Op een aantal plaatsen komen ook rompvegetaties van dotterbloemgraslanden voor, onder 
meer in begraasde graslanden.  
 
Rietland rbbmrb 
 
In het centrale deel van Moenebroek komen twee percelen voor die momenteel rietland zijn.  
Deze verbossen langzaam met zwarte els en schietwilg. De vegetatie wordt vooral gekenmerkt 
door riet, wat dominant voorkomt. Naast riet komen ook soorten voor van natte vegetaties 
zoals moerasspirea, grote kattenstaart, echte valeriaan en bitterzoet. De verdroging van de 
laatste jaren is te merken aan het uitbreiden van bramen en grote brandnetel. Deze percelen 
mogen op termijn verbossen. 
 
 
2.2.1.2 Graslanden: halfnatuurlijk en soortenrijk 
 
Kamgrasland rbbkam 
 
Het grootse deel van de drogere begraasde graslanden behoren tot het kamgrasland. Deze 
worden gekenmerkt door soorten grassen zoals kamgras, Engels raaigras en ruw beemdgras. 
De meeste percelen verschuiven langzaam van een door scherpe boterbloem gedomineerde 
grazige vegetatie naar een kamgraslandvegetatie met onder meer kamgras, maar ook 
reukgras, ruige zegge, veldzuring, rode klaver, biggenkruid en witte klaver. 
De soortenrijkdom is zeer gevarieerd. Plaatselijk vinden we soorten van natte graslanden zoals 
bosorchis (27 bloeiende exemplaren in 2020), kale jonker, echte koekoeksbloem, 
moerasvergeet-mij-nietje, watermunt en moerasspirea. De schrale vegetaties worden 
gekenmerkt door het voorkomen van hazenzegge en gewone veldbies, die pas na het in 
beheer komen bij Natuurpunt vanuit de perceelsrand het terrein hebben gekoloniseerd.  
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Zilverschoongrasland rbbzil 
 
De vochtige delen van de begraasde graslanden behoren tot het zilverschoongrasland. Deze 
worden gekenmerkt door soorten zoals zilverschoon, liesgras, mannagras, ruige zegge en 
Engels raaigras. Lokaal komen hier soorten voor die verwijzen naar dotterbloemgraslanden 
zoals watermunt, tweerijige zegge, moerasrolklaver en scherpe zegge.  
 
 
2.2.1.3 Ruigten en pioniervegetaties 
 
Moerasspirearuigte rbbhf 
 
In de vallei van Moenebroek, voornamelijk op de natte komgronden, komen vegetaties voor 
die tot moerasspirearuigtes kunnen gerekend worden. Meestal gaat het hier om voormalige 
hooilanden, soms nog met greppelstructuur. Kenmerkende zijn, naast de aspectbepalende 
moerasspirea, soorten als gewone engelwortel, moesdistel, gewone wederik, rietgras, echte 
valeriaan, kale jonker en grote kattenstaart. Moesdistel is op sommige percelen codominant 
(hfc). Plaatselijk zijn ook moerasandoorn en dotterbloem te vinden. Door verdroging de 
laatste jaren treedt op sommige plaatsen verruiging, met toename aan grote brandnetel en 
kleefkruid op. 
Rompgemeenschappen van verarmde en verruigde natte ruigtes zijn op diverse plaatsen 
aanwezig, dikwijls in kleine vlekken in goed ontwikkelde percelen. 
 
 
2.2.1.4 Struwelen 
 
Spontane struwelen zijn ontstaan op de voormalige akkers die in begrazing genomen zijn. Van 
bij de start is er struweel opgekomen, die sterk verschillend is van soortensamenstelling, 
afhankelijk van de laatste oogst en de natheid van de bodem bij de braaklegging en begrazing.  
Op één perceel zijn er vooral doornige stuiken zoals eenstijlige meidoorn en sleedoorn 
opgeschoten. Op twee zones die zeer nat lagen vlak na de braaklegging is vanuit de 
perceelsrand zwarte els-zaad ingewaaid wat ondertussen geresulteerd heeft in een stakenfase 
van zwarte els. Het grootste deel van de akkers zijn verstruweeld met rondbladige en 
langbladige wilgen. Hiertussen zijn ondertussen ook doornige soorten opgeschoten zoals 
sleedoorn, hondsroos en éénstijlige meidoorn. In mindere mate zijn opgaande bomen, zoals 
zomereik en ruwe berk aanwezig. 
 
 
2.2.1.5 Valleibossen  
 
Algemene beschrijving 
 
De goed ontwikkelde valleibossen in Moenebroek liggen geconcentreerd in het centrale deel 
van het gebied in de vallei van Moenebroekbeek zelf. Daarnaast komen in deelgebieden 
Trippen en Broekbeek ook een aantal minder ontwikkelde valleibossen voor.  



Natuurbeheerplan Moenebroek 

 Natuurpunt Beheer vzw  
23   

 

Deze oude, zeer vochtige en eutrofe valleibossen bestaan uit een mengeling van al dan niet 
verwaarloosd (in exploitatietermen) elzenhakhout en gemengd hakhout met overstaanders 
waarvan een klein deel is ingeplant met Canadapopulier.  
Deze bostypen behoren tot de alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicoin albae) 91E0. 
Het eutrofe karakter van het bos wordt veroorzaakt door het mineraalrijke kwelwater 
(leembodems), dat ter hoogte van het zuidertalud op verschillende plaatsen aan de 
oppervlakte komt en de talrijke overstromingen van Moenebroekbeek, waarbij telkens 
voedselrijk slib (rivierklei) werd afgezet. Kwelwater, hoge grondwaterstand en 
overstromingen zorgden ervoor dat een veenbodem ontstond, waarop zich moerasvegetaties 
ontwikkelden. De boom- en hakhoutlaag bestaat vnl. uit zwarte els en schietwilg. De 
ingeplante populieren groeien er zeer slecht door de hoge grondwaterstand, behalve aan de 
rand van het gebied. Zij wortelen daardoor zeer ondiep (schijfwortelvorming) en zijn bijgevolg 
vaker dan normaal onderhevig aan windval. 
Vooral het voorjaarsaspect van de broekbossen getuigt van de grote ecologische waarde van 
het gebied. In de vochtige stukken vinden we een grote bloemenrijkdom met o.a. 
dotterbloem, pinksterbloem, muskuskruid, kruipend zenegroen, moerasspirea, 
moerasvergeet-me-nietje, gele lis, slanke sleutelbloem, witte waterkers, kleine watereppe, 
bosanemoon... Geconcentreerd rond de bronnetjes vinden we het verspreidbladig goudveil 
en melkeppe. In het veengebied groeit pluimzegge. Verder treffen we er ook gevlekte 
aronskelk, gele dovenetel, watermunt, grootbloemige muur, speenkruid, echte valeriaan, stijf 
barbarakruid, gewone smeerwortel en aan de voet van bomen de parasitaire paarse 
schubwortel.  
 
Valleibossen 91E0_va 
 
Dit type komt voor in het centrale deel van het gebied, in combinatie en met overgangen naar 
de andere types 91E0_vn en 91E0_vc. 
Meestal werd populier (voornamelijk oude rassen, maar beperkt ook moderne rassen) 
ingeplant in de boomlaag. Deze populieren zijn sinds de start van het project grotendeels 
gekapt. Vaak is de hakhoutstructuur nog duidelijk zichtbaar. Typerend is de zeer rijke 
voorjaarsflora, met talrijke (vochtminnende) oud-bossoorten als bosanemoon (vooral op de 
valleiranden, slanke sleutelbloem, gevlekte aronskelk, muskuskruid en gele dovenetel. Vaak 
komen deze soorten vlakdekkend voor. Op de vochtigste delen komen ook dotterbloemen 
voor. Typisch voor de Vlaamse Ardennen is ook de paarse schubwortel die in dit bostype talrijk 
is. 
 
Ruig elzenbos 91E0_vn 
 
Dit type komt voor in het centrale deel van het gebied, in combinatie en met overgangen naar 
de andere types 91E0_va en 91E0_vc. 
Het grootste deel van deze bossen zijn van vrij recente datum en ontstonden door 
aanplantingen van zwarte els of onder populieraanplanten op valleigronden. Er komen allerlei 
stadia voor van matig ontwikkeld tot overgangen naar valleibossen (91E0_va) en bronbossen 
(91E0_vc). Meestal zijn ruigtekruiden als grote brandnetel, kleefkruid, gewone smeerwortel, 
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gewone engelwortel, scherpe zegge en moerasspirea aanwezig in de ondergroei.  Speenkruid 
en dotterbloem zijn in sommige zones aanwezig.  
 
Bronbossen 91E0_vc 
 
Dit bostype komt beperkt voor in het gebied en situeert zich in de bronzones aan de voet van 
de valleirand, bijna steeds in combinatie met andere bostypes (vaak met 91E0_vn en 
91E0_va). Rondom de bronnen komen soorten als bittere veldkers en verspreidbladig goudveil 
voor.  
 
 
2.2.1.6 Akkers  
 
De akkers in het gebied zijn in intensief landbouwgebruik. Daardoor is de kruidvegetatie zeer 
arm.  
 
Bijlage 2.2.1: actuele vegetatie  
Bijlage 2.2.2: staat van instandhouding 
 
 

2.2.2 Faunagegevens  
 
Voor de faunistische overzichten werd voornamelijk gebruik gemaakt van het dataportaal 
http://waarnemingen.be/, aangevuld met gegevens afkomstig van het beheerteam. In het 
verleden werden enkele gerichte inventarisaties uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn 
opgenomen in onderstaand overzicht.  
 
 
2.2.2.1 Zoogdieren 
 
Sinds de start van het natuurreservaat Moenebroek in 1990 werd er slechts één gerichte 
inventarisatie van zoogdieren georganiseerd.  
In het weekend van 04 tot 06 oktober 1996 heeft de zoogdierenwerkgroep van JNM een 
inventarisatie met life-traps uitgevoerd. In totaal werden 4 soorten gevangen: bosmuis, rosse 
woelmuis, bosspitsmuis en dwergspitsmuis, met een duidelijke overheersing van bosmuis en 
rosse woelmuis. Bijkomend werden er sporen gevonden van bunzing en van vos. Daarnaast 
waren er verschillende veldwaarnemingen van konijn en haas. Hermelijn werd net buiten het 
gebied waargenomen.  
Via onderzoek van braakballen die gevonden zijn in het gebied in het voorjaar van 1996, werd 
aardmuis, ondergrondse woelmuis, bruine rat, veldmuis en bosmuis gedetermineerd.  
 
Via waarnemingen.be en mondeling doorgegeven niet geregistreerde waarnemingen kunnen 
volgende gegevens aangevuld worden:  
De hazenpopulatie in Moenebroek doet het zeer goed. Spijtig genoeg wordt deze soort 
sporadisch intensief gestroopt,  zodat zich regelmatig crashes voordoen in de populatie. 

http://waarnemingen.be/
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De konijnenpopulatie is zeer onregelmatig met soms hoge dichtheden, die dan gevolgd 
worden door het uitbreken van myxomatose of andere ziekten, waardoor de populatie crasht 
en enkele jaren nodig heeft om zich te herstellen.  
Vos wordt regelmatig waargenomen.  
Hermelijn, wezel en bunzing worden onregelmatig waargenomen. Steenmarter is een 
nieuwkomer sinds begin deze eeuw en wordt vooral als verkeersslachtoffer waargenomen. Er 
zijn ook al klachten geweest van bewoners van de Ruisenbroekstraat (net buiten het gebied) 
over aanwezigheid van steenmarters in de gebouwen.  
De aanwezigheid van dwergmuis wordt bevestigd door enkele waarnemingen van de 
bolvormige nesten.  
Mol is overal aanwezig, en natuurlijk gemakkelijk herkenbaar aan de molshopen. 
Egel is een moeilijkere soort om waar te nemen. Er zijn dan ook maar enkele waarnemingen 
gekend van deze soort. 
Rode eekhoorn is een nieuwkomer. De eerste waarnemingen dateren van 2013. Deze soort is 
vooral te vinden langs de Ruisenbroekstraat (waarnemingen in de tuinen en de bosrand), maar 
ook langs de veldweg die in het zuiden paalt aan het bos.  
Ree is een nog recentere nieuwkomer sinds 2017, met in de winter van 2018-2019 drie 
aanwezige individuen.  
 
Veel gegevens van vleermuizen zijn niet beschikbaar.  
Gewone dwergvleermuis is overal waar te nemen.  
Rosse vleermuis werd slechts één maal kort waargenomen. Deze soort gaat in Vlaanderen 
bijzonder sterk achteruit, jaagt boven vochtige (half)open terreinen. 
Laatvlieger: regelmatig jagend in het gebied. Er zijn kolonies op de kerk van Deftinge en op 
Onkerzele gekend. 
 
Op de kerkzolder van Sint-Martens-Lierde kwam tot 2000 een kolonie van ingekorven 
vleermuis (bijlage II, soort waarvoor het SBZ van de Vlaamse Ardennen is aangewezen). Deze 
kolonie is verdwenen, maar uit DNA-onderzoek op verse keutels op de kerkzolder in 2012 blijkt 
dat enkele individuen van de soort toch nog af en toe gebruik maken van de zolder. Dit sluit 
ook aan bij een zichtwaarneming in Zarlardinge, Kalenberg en bij waarnemingen in 
Henegouwen, waar de populatie zich sterk herstelt. Er is een kraamkolonie van 15 gewone 
grootoorvleermuizen aanwezig in de kerk van Sint-Maria-Lierde. Verder onderzoek moet 
uitwijzen of deze soorten ook foerageren in Moenebroek.  
 
 
2.2.2.2 Vogels3 
 
Dit beknopte verslag behandelt afzonderlijk het voorkomen van broedvogels en wintergasten 
in het reservaat in de periode 2012-2018, met daarnaast ook aandacht voor enkele andere 
interessante vaststellingen. Het wordt opgesteld met het oog op het monitoringsverslag dat 
voor het reservaat diende te worden opgesteld, in overeenstemming met de wettelijke 
verplichtingen voor een door de overheid erkend reservaat.  
 

                                                      
3 Auteur en onderzoek Wouter Faveyts, CINEREA-RAPPORT nr. 2019/1 
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In de besproken periode werd geen volledige broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het 
reservaat. Een aantal van de meer interessante soorten werden wel goed opgevolgd in de 
betrokken periode, met name in het kader van inventarisatie-activiteiten van de 
vogelwerkgroep Cinerea. De werkgroep voert al sinds een 2010 een project uit rond 
bijzondere broedvogels in de Denderstreek. Enerzijds worden daarbij een aantal zeldzame 
soorten gebiedsdekkend opgevolgd. Anderzijds worden een aantal schaarse soorten 
opgevolgd in een aantal specifieke telgebieden, die om de drie jaar worden geteld voor 
bepaalde soorten. Moenebroek is zo’n specifiek telgebied dat om de paar jaar voor een 
bepaalde schaarse soort wordt geteld. De resultaten van dat project zijn verwerkt in dit 
rapport.  
 
 
Broedvogels 
 
In de natte weiden in de westelijke helft van het reservaat kwamen elk jaar kieviten voor. Het 
was niet evident om te achterhalen of de vogels effectief in de weiden broeden, of dat het 
ging om broedvogels uit de naburige akkers die in de weiden voedsel kwamen zoeken. 
Vermoedelijk dat laatste; er werden immers geen broedende vogels waargenomen, maar er 
zaten wel zeer vaak adulte kieviten. Enkele keren was er ook sprake van alarmerende 
oudervogels, wat zou moeten wijzen op de aanwezigheid van kuikens. Kieviten zijn 
nestvlieders: snel na de geboorte verlaten de kuikens het nest, om zelf eten te gaan zoeken. 
Daarbij kunnen ze een flinke afstand afleggen. Vermoedelijk leidden de oudervogels hun 
kuikens naar de voedselrijke natte weide in Moenebroek. In de periode 2012-2018 werden tot 
maximaal 8 adulte kieviten waargenomen tijdens de broedtijd. In tegenstelling tot de duidelijk 
negatieve nationale populatietrend van de soort, nam het aantal adulte kieviten tijdens de 
broedperiode niet af in Moenebroek in de periode 2012-2018. Integendeel, maxima van 7-8 
exemplaren werden net in de laatste jaren 2017 en 2018 genoteerd.  
 
Zowel buizerd als sperwer kwamen jaarlijks met elk één paar tot broeden in de 
elzenbroekbossen van het reservaat. Torenvalk broedde waarschijnlijk ook in de meeste jaren 
in het gebied of vlakbij. In tegenstelling tot buizerd en sperwer waren er geen nestvondsten, 
maar gedrag en herhaaldelijke waarnemingen tijdens het broedseizoen, rechtvaardigden dat 
vermoeden. Van boomvalk was er een geslaagd broedgeval in 2012 en een territorium in 
2016. In andere jaren was er geen broedverdacht gedrag.  
 
In het meer open westelijke deel van het gebied werden in de meeste jaren 1-2 territoria van 
patrijs vastgesteld, die wellicht ook deels in het akkergebied aan de zuidgrens van 
Moenebroek voorkwamen. Koekoek kende jaarlijks 2 vaste roepposten, met in 2016 en 2017 
zelfs 3 roepposten. Daarnaast werden ook vrouwtjes waargenomen. Van kleine bonte specht 
werd in verschillende jaren in de besproken periode een territorium vastgesteld. Er mag 
worden aangenomen dat deze onopvallende soort een vaste, jaarlijkse broedvogel is in het 
gebied, gelet op de aanwezigheid van veel geschikt biotoop (valleibos met veel dode 
populieren) en op de onopvallendheid van deze kleine specht die vaak hoog in de bomen 
vertoeft. Hoewel nestindicerende of territoriale waarnemingen van ransuil ontbreken in de 
betrokken periode, is de soort vermoedelijk toch een regelmatige broedvogel. Dat kan worden 
afgeleid uit losse waarnemingen buiten de broedperiode op plaatsen waar de soort voorheen 
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reeds heeft gebroed, in combinatie met het ontbreken van nachtelijke bezoeken en het 
vaststellen van een territorium op een klassieke broedplaats in het voorjaar van 2019 (buiten 
de besproken periode). De knotwilgenrijen herbergden tot minstens 2016 minstens 1 
territorium van steenuil, maar mogelijk is de soort nadien afgenomen. Controle in het voorjaar 
van 2019, buiten de besproken periode, leverde opmerkelijk genoeg geen waarnemingen op 
in het gebied!   
 
Hoewel de wielewaal  een soort is die achteruit is gegaan in de regio en in heel België, bleef 
de status van onregelmatige broedvogel in Moenebroek overeind tijdens de besproken 
periode. Er waren territoria in 2012, 2013 en 2015. Later in de periode niet meer dus, en dus 
vermoedelijk toch een negatieve tendens.  
 
Sprinkhaanzanger werd enkel in 2012 in het reservaat vastgesteld, niet in latere jaren. Andere 
zangvogels van struweel en ruigte doen het goed in het gebied. Illustratief hiervoor zijn de 
aantallen van bosrietzanger (volledig geteld in twee jaren: 35 territoria in 2014, 23 territoria 
in 2017), spotvogel (volledig geteld in elke jaar behalve 2012, met als resultaat respectievelijk 
18, 13, 17, 8, 13 en 9 territoria in de periode 2013-2018), grasmus (volledig geteld in drie jaren: 
16 in 2013, 27 territoria in 2014, 25 territoria in 2016),  tuinfluiter (volledig geteld in vier jaren: 
10 territoria in 2014, 9 territoria in 2015, 7 territoria in 2016 en 8 territoria in 2018) en 
braamsluiper (volledig geteld in elke jaar behalve 2012, met als resultaat respectievelijk 4, 2, 
4, 4, 5-6 en 5 territoria in de periode 2013-2018). Met name de aantallen van spotvogel zijn 
opmerkelijk. Deze soort is afgenomen, maar in Moenebroek blijven hoge aantallen 
voorkomen. Maar liefst 18 territoria in 2013 is bijvoorbeeld een zeer hoge dichtheid naar 
Vlaamse normen in de 21ste eeuw! Desondanks blijkt toch dat de hoogste aantallen uit het 
begin van de besproken periode dateren, en de toename die nog kon worden gemeld voor de 
vorige periode 2007-2011, lijkt inmiddels voorbij. Voor al deze soorten betekent dit een 
duidelijke stijging of op zijn minst een status quo ten opzichte van de periodes 2004-2006 en 
2007-2011. Zie de bijlage voor een vergelijking tussen 2004-2006, 2007-2011 en 2012-2018 
van het voorkomen van een aantal soorten in het gebied. Samen met de aantallen van de 
overige zangvogels van struwelen maakt dit dat alleen al om deze reden het belang van 
Moenebroek als reservaat niet kan onderschat worden! Nog een opvallend gegeven: nadat de 
soort al in de vorige periodes schoorvoetend enkele keren was vastgesteld, bestendigde de 
zuiderse orpheusspotvogel zijn voorkomen in Moenebroek, met territoria in 2012, 2014 (zelfs 
2!) en 2017. Tenminste in 2014 was er ook sprake van een gepaard koppel en een vermoedelijk 
nest. De soort kwam dus wellicht soms effectief tot broeden. Met nu al vastgestelde 
aanwezigheid in 6 jaren in de periode 2009-2018, kan de orpheusspotvogel stilaan als een 
vaste waarde voor Moenebroek worden beschouwd. Er zijn maar heel weinig andere gebieden 
in Vlaanderen waarvoor dat gezegd kan worden, en het onderstreept verder het belang van 
Moenebroek voor struweelvogels. Negatief is het inmiddels volledig verdwijnen van fitis als 
broedvogel.  
 
In de valleibossen werden territoria matkop vastgesteld. Gerichte tellingen in 2012, 2013, 
2014 en 2016 toonde respectievelijk 3, 3, 3 en 5 territoria aan. Daarmee nam deze mees die 
op Vlaams niveau één van de sterkst afnemende broedvogelsoorten is, zelfs nog toe in 
Moenebroek! In de vorige periode werden maar 2 territoria vastgesteld. Mogelijk is er ten 
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dele sprake van gerichter telwerk, maar anderzijds kan de toename naar 5 territoria in 2016 
ten opzichte van enkele jaren daarvoor al reëel beschouwd worden.   
 
In meerdere jaren (2013, 2015 en 2018) werd een territorium van boomklever genoteerd in 
oud, opgaand populierenbos. Dat is een nieuwe broedvogel voor Moenebroek. De 
verschijning past in het beeld van een sterk toegenomen regionale populatie van de soort en 
in het ouder worden van het broekbos in Moenebroek.  
 
In schril contrast met het vrijwel verdwijnen van de soort in het platteland, is de aanwezigheid 
van meerdere broedplaatsen van kneu in Moenebroek, in een 3-tal kleine kolonies. Vooral op 
het einde van de periode werden die goed geteld, met als resultaat respectievelijk 9, 8 en 6 
koppels in 2016, 2017 en 2018. Nog mooie aantallen voor het begin van de 21ste eeuw dus, 
maar blijkbaar wel met een zacht afnemende trend. In het westelijke deel van het reservaat 
was er jaarlijks een kleine kolonie van kneu, met minstens twee broedparen. Rietgors 
verdween als vast broedvogel in vergelijking met de vorige periode, met alleen in 2016 nog 
een territorium.  
 
Het extensieve beheer van het gebied, met veel ruimte voor ruige hoekjes, en het omzetten 
van een groot populierenperceel in een moerassige ruigte, had duidelijk een gunstige invloed 
op een aantal vogelsoorten typisch voor struweel.  
 
 
Doortrekkers en wintergasten 
 
‘s Winters werden enkele malen kleine aantallen wintertalingen waargenomen; deze soort 
wordt vermoedelijk wel vaak over het hoofd gezien in de ondoordringbare elzenbroekbossen. 
In sommige jaren waren er waarnemingen van overwinterende waterrallen; dit geeft aan dat 
deze soort hier minstens sporadisch voorkomt; net als bij wintertaling is het voorkomen van 
soorten als waterral echter zeer moeilijk vast te stellen in de moerassige elzenbroeken. 
Vermoedelijk zijn beide soorten vaste wintergasten in zeer klein aantal.  
 
’s Winters maken roofvogels als buizerds, sperwers en torenvalken gretig gebruik van het 
voedselrijke reservaat. Het aantal waarnemingen van havik (broedvogel in Raspaillebos) en 
slechtvalk (broedvogel in Ninove, Lessen en in de winter 2020-2021 een koppel in 
Geraardsbergen) ging langzaam de hoogte in, in lijn met de toename van deze 
standvogelsoorten als broedvogel in de (wijde) omgeving.  
 
In de vochtige weiden in het westelijke deel werden ’s winters geregeld watersnippen 
waargenomen. De soort is echter meest voorkomend tijdens de trek, met een maximum van 
41 exemplaren op 1 april 2013. Hoewel nog steeds regelmatig aanwezig, neemt de soort 
duidelijk af, naar analogie met de algemene afname in Vlaanderen. Regelmatige 
waarnemingen van houtsnippen (tot 3 exemplaren) doen vermoeden dat deze verborgen 
levende soort een vaste wintergast is in de broekbossen. Er waren ook enkele 
voorjaarswaarnemingen van bokje in de natte weiden.  
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Diezelfde natte weiden die interessant zijn voor snippen trokken regelmatig waterpiepers aan, 
tijdens de trekperiodes en in de winter. De aantallen leken wel iets af te nemen in vergelijking 
met de vorige periode.  
 
Tijdens de najaarstrek zijn vaak aanzienlijke aantallen kleine zangvogels in het reservaat 
aanwezig die in de talrijke hagen ruime voedselvoorraden vinden om de nodige reserves op 
te slaan voor de trek: het gaat vooral om zwartkoppen, tuinfluiters, grasmussen. Later op het 
jaar, in oktober, maken grote aantallen lijsters (koperwieken, zanglijsters, merels) gebruik van 
de bessenoogst in de hagen. Op sommige dagen zijn vele honderden lijsters tegelijk in het 
reservaat aanwezig, met alleen al voor koperwiek schattingen van ca. 250 exemplaren.  
 
‘s Winters kwamen jaarlijks groepen tot enkele tientallen ringmussen voor in het reservaat. 
De ruige percelen trokken zaadeters aan zoals putter en sijs. Tijdens de trek en tijdens de 
winter komen aardige aantallen rietgorzen voor. Heel af en toe werden goudvinken en 
appelvinken genoteerd.  
 
 
Toekomstmogelijkheden 
 
Het extensieve beheer van het reservaat heeft duidelijk een positief effect gehad op een 
aantal (broed)vogelsoorten. Dit effect wordt nog duidelijker wanneer men het gebied 
vergelijkt met de omliggende, intensief bewerkte gronden. Kleinschalige gebieden zoals 
Moenebroek vormen ware oases voor vogelsoorten die sterk in de verdrukking zijn in de 
hedendaagse landbouwwoestijnen. Door de resultaten voor de periode 2012-2018 is opnieuw 
duidelijk geworden dat voor heel wat soorten struweel- en ruigtevogels natuurreservaten 
zoals Moenebroek, waar op voldoende grote schaal een extensief beheer wordt gevoerd, van 
zeer groot belang zijn voor een aanzienlijk aantal vogelsoorten die sterk zijn afgenomen in 
Vlaanderen. Sterker nog: voor diverse soorten zijn plekken als Moenebroek een laatste 
reddingsboei, waar ze nog kunnen voorkomen terwijl ze elders in het platteland vrijwel 
helemaal zijn weggevaagd. Verbossing is echter een reëel gevaar voor deze struweelsoorten 
in Moenebroek. Een aantal voormalige struwelen die verbossen, doen het broedhabitat voor 
deze soorten afnemen, wat ook voor een afname van de soort zelf zal zorgen. Het is zaak om 
voldoende oppervlakte struweel te behouden.  
  
Bijlage: vergelijking aantallen van enkele karakteristieke zangvogelsoorten van struweel- en 
ruigtelandschap in het reservaat. Het betreft maximale aantallen geteld tijdens de betrokken 
periodes.  
 

Soort 2004-2006 2007-2011 2012-2018 

Bosrietzanger 17 23 35 

Grasmus Min. 10 20 27 

Spotvogel 10 19 18 

Braamsluiper 3 3 5-6 
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2.2.2.3 Amfibieën4 
 
In Moenebroek zijn een aantal poelen aanwezig, waarvan een deel in de beheerde percelen 
en een deel buiten de beheerde percelen liggen. Er werden de laatste jaren twee 
inventarisatierondes uitgevoerd. De resultaten zijn in onderstaande tabel opgenomen.  
 
De eerste inventarisatie werd uitgevoerd op 02-04-2016. In elke poel werden in de vooravond 
een aantal fuiken geplaatst. Deze werden de volgende ochtend leeg gemaakt. Alle 
salamanders werden geteld per soort en geslacht.  
De tweede inventarisatie werd uitgevoerd op 18-05-2019, volgens dezelfde methode als 
hierboven beschreven. De resultaten hiervan zijn beduidend slechter dan in 2016. Door het 
droge voorjaar bevatten veel poelen te weinig water, waardoor de fuiken zelfs niet eens onder 
water konden geduwd worden. Een deel van de poelen is sinds 2016 sterk verland, 
vermoedelijk door het snel droogvallen van de poelen in de vorige droge zomers.  
 

     Plaats ALPEN VINPOOT KLEIN.W  TOT 

02-04-2016 M V M V M V  

Poel  1 2 / / / / / 2 

Poel  2 9 4 6 16 / / 35 

Poel  3 45 25 9 5 / 1 85 

Poel  4 24 20 12 9 / / 65 

Poel  5 A / / / 1 / / 1 

Poel  5 B 15 8 3 6 / / 32 

Poel  6 / / 2 4 / / 6 

        totaal 269 

        

18-05-2019        

Poel  1 / / / / / / steklb 

Poel  2 / / / / / / dikkp 

Poel  3 1 4 6 2 / / 12 

Poel  4 / / / / / / droog 

Poel  5 A 19 28 12 32 2 1 94 

Poel  5 B / / / / / / droog 

Poel  6 / / / / / / droog 

        totaal 106 

 
 
2.2.2.4 Reptielen 
 
Er zijn in het gebied nog geen waarneming van reptielen vastgesteld. Aan de woningen ten 
noorden van Moenebroek worden sporadisch hazelwormen waargenomen. Deze zijn echter 
zeer beperkt tot enkele gedurende de laatste 10 jaar. 
 

                                                      
4 Bron: Vander Heyden Johan 
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2.2.2.5 Vissen 
 
In de poelen en de kleine beken in het gebied komen beide soorten stekelbaars voor: 
driedoornige en tiendoornige. 
 
 
2.2.2.6 Ongewervelden 
 
In Moenebroek werden geen systematische inventarisaties naar ongewervelden uitgevoerd. 
 
Dagvlinders:  
Moenebroek is een goed gebied voor dagvlinders van open tot halfopen landschap. Typische 
bosvlinders komen hier niet voor, met uitzondering van grote weerschijnvlinder op 12-09-
2017. 
Volgende soorten werden hier waargenomen: zwartsprietdikkopje, groot dikkopje, 
koninginnenpage, oranjetipje, groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd koolwitje, oranje 
luzernevlinder, citroenvlinder, kleine vuurvlinder, sleedoornpage (eitjes), boomblauwtje, 
bruin blauwtje, icarusblauwtje, atalanta, distelvlinder, dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde 
aurelia, landkaartje, bruin zandoogje, koevinkje, oranje zandoogje en bont zandoogje.  
Een soort die vroeger voorkwam, maar nu verdwenen lijkt, is geelsprietdikkopje, een soort die 
in de ganse regio sterk achteruit gegaan is. 
 
Libellen:  
Ondanks de vele poelen en beekjes in het gebied zijn er relatief weinig libellen waargenomen 
in Moenebroek. Gaffelwaterjuffer en weidebeekjuffer zijn misschien wel de belangrijkste 
soorten. Daarnaast werden ook azuurwaterjuffer, watersnuffel, lantaarntje, vuurjuffer, 
blauwe glazenmaker, grote keizerlibel, platbuik, gewone oeverlibel, bloedrode heidelibel en 
bruinrode heidelibel waargenomen.  
 
Wilde bijen5: 
 
In de periode 2007-2012 werden door Jens D’Haeseleer een 14-tal bezoeken gebracht aan de 
Moenebroekvallei (Moenebroek en Trippen). Dit leidde tot een totaal van 44 bijensoorten, 5 
soorten galwespen, 4 soorten graafwespen, 3 soorten plooivleugelwespen, 1 goudwesp en 1 
soort mier.  
 
Onderzoek 
 
Vooral de westzijde van het gebied werd onderzocht. Van het centrale gedeelte (moerasbos) 
en het oostelijke gedeelte zijn nauwelijks waarnemingen bekend. De bermen aan de 
Gentsesteenweg (N42) en het deelgebied Trippen werden iets grondiger bestudeerd. Het 
merendeel van de waarnemingen komt van de omgeving van de Ossenweide, de landweg die 
de zuidwestgrens van het gebied vormt.  

                                                      
5 Auteur en onderzoek Jens D’Haeseleer, september 2012 
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Van de bijensoorten staan 11 soorten op de Nederlandse Rode Lijst. Het gaat hier om de 
weidebij (RL: BE), dubbeldoornwespbij (RL: EB), variabele wespbij (RL: GE), blauwe metselbij, 
bonte wespbij, geelschouderwespbij, lathyrusbij, paardenbloembij, roodharige wespbij, 
smalbandwespbij en tuinbladsnijder (RL: KW). Verder is vooral de zeldzame plooivleugelwesp 
Gymnomerus laevipes vermeldenswaardig. 
Uit de lijst van de aanwezige parasitaire bijensoorten blijkt dat minstens de gastheerbijen 
wimperflankzandbij, vroege zandbij en een soort uit de Andrena helvola-groep nog te 
verwachten zijn.  
Het aantal plooivleugel-, gal-, goud- en graafwespen is tot nu toe vrij laag. Enkele tientallen 
soorten zijn dus nog te verwachten in het gebied.  
 
Aanbevelingen voor bijen- en wespenvriendelijk natuurbeheer 
 
Wilde bijen hebben geschikte nestgelegenheden en voedselbronnen nodig om een stabiele 
populatie te kunnen vestigen. Bijen kunnen alleen overleven op plaatsen waar binnen hun 
vliegbereik aan deze eisen wordt voldaan. 
Bijen zijn echte zonnekloppers en verkiezen nest- en foerageerplaatsen in de zon. Voor 
nestgelegenheid zijn veel bijensoorten afhankelijk van microstructuren in het landschap. 
Kleinschaligheid en variatie zijn dan ook belangrijke factoren voor bijenvriendelijk 
natuurbeheer. Foerageerplaatsen moeten uiteraard rijk zijn aan bloemplanten. Niet alleen de 
soortenrijkdom, maar vooral ook de hoeveelheid aan bloemen is belangrijk.  
Heel wat wilde bijen en wespen nestelen in dood hout. Hierbij maken zij vaak gebruik van 
oude kevergangen en andere holtes. Sommige soorten slagen er ook in om met hun kaken zelf 
nestgangen te graven in vermolmd hout. Voldoende staand dood hout is daarom van belang 
voor de bijen- en wespenfauna. Hierbij dient extra aandacht uit te gaan naar staand dood hout 
in zonnige omstandigheden, zoals zuidgerichte mantel-zoomvegetaties of zuidgerichte 
bosranden. Typische houtbewoners die reeds aangetroffen werden zijn blauwe metselbij, 
rosse metselbij, Trypoxylon attenuatum en gewone goudwesp.  
Een aantal bijen- en wespensoorten maakt zijn nest in het merg van braam en vlier. 
Bramenkoepels en oude vlierstruiken zijn, vooral in zonnige situaties, belangrijk voor deze 
groep. De blauwe ertsbij en de zwartgespoorde houtmetselbij werden respectievelijk in 
bramen- en vlierstengels aangetroffen in het gebied.  
Heel wat bijen- en wespensoorten zullen genieten van uitgebreide mantel-zoomvegetaties in 
de bosrand. Enerzijds bieden deze mantel-zomen nestgelegenheid voor een aantal 
bovengronds nestelende soorten, maar daarnaast kunnen zij ook dienen als foerageer- en 
paargebied. Braam, vlier en voldoende dode bomen dienen aanwezig te zijn om een brede 
waaier aan nestgelegenheden te creëren. Daarnaast dienen mantel-zoomvegetaties niet 
rechtlijnig, maar eerder kronkelend aangelegd te worden, waardoor windluwe plekken 
ontstaan. Gefaseerd beheren zorgt voor voldoende variatie in tijd en ruimte.  
De grootste groep van de wilde bijen en wespen maakt zijn nest in de grond. Zowel 
steilwandjes, schrale graslanden als (horizontale) open plekjes in de vegetatie zijn hiervoor 
geschikt. Molshopen, konijnenpijpen en opengetrapte stukjes in de vegetatie kunnen snel 
opwarmen en een geschikt microhabitat vormen. Alle zand-, groef- en wespbijen die 
aangetroffen werden, nestelen in de bodem.  
Vooral de steilwandjes aan de Ossenweide bleken bijzonder geliefd bij heel wat zandbijen (en 
hun respectievelijke parasitaire wespbijen). Tijdens het bezoek in 2012 bleek wel dat deze 
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steilwandjes grotendeels overgroeid geraken, waardoor het aantal bijensoorten dat hier 
nestelt drastisch achteruit gaat.  
Belangrijke nectar- en stuifmeelplanten voor wilde bijen die tot nog toe in het gebied 
waargenomen werden, zijn: wilg, paardenbloem, gele composieten, grote kattenstaart, 
schermbloemigen en vlinderbloemigen. Andere planten die noodzakelijk zijn voor 
gespecialiseerde bijensoorten zijn: klokjes, lipbloemigen, wederik, kruisbloemigen, 
kaardebolfamilie, rozenfamilie, ranonkelfamilie,… Bij omvormingswerken dient met deze 
planten rekening gehouden te worden.  
Bij het hakhoutbeheer of beheer van open plekken, wandelpaden en mantel-zoomvegetaties 
dient grootschalige kap van bepaalde boom- of struiksoorten, zoals (bos)wilg, veldesdoorn of 
sleedoorn vermeden te worden. Wanneer deze planten over een groter gebied tijdelijk geen 
nectar- of stuifmeel kunnen aanbieden is dit nefast voor de aanwezige (gespecialiseerde) 
bijenpopulaties. 
 
 

2.2.3 Kryptogamenflora en mycoflora 
 
Het centrale moerasbos herbergt een vrij rijke kryptogamenflora; met name epifyten zijn goed 
vertegenwoordigd. Tot de Vlaamse zeldzaamheden behoren de korstmossen Parmelia 
revoluta, Calicium viride en Hypogymnia tubulosa en de mossen broedknop-haarmuts en 
klokkroesmos. Het Moenebroekbos is één van de weinige vindplaatsen in Vlaanderen van de 
coniscarpe korstmossoorten Chaenotheca tarthunae en C. trichialis. Terrestrisch komen 
karakteristieke moerasbossoorten en beekbegeleidende soorten voor als gerimpeld 
boogsterremos en beekdikkopmos. 
 
Moenebroek werd nog niet doelbewust en gericht geïnventariseerd op het voorkomen van 
zwammensoorten. De inventaris werd gemaakt gedurende een paddenstoelenwandeling met 
amateur-mycologen op 20 oktober 2013.  
Hierbij werden een aantal bedenkingen gemaakt: 
Als vegetatietype heeft glanshaverhooiland een relatief grote mycologische betekenis. Er 
komen ongeveer een 30 tal soorten zwammen in voor waaronder een aantal (ong. 70%) 
zeldzame (rode lijst-) soorten zoals wasplaten. Moenebroek heeft vrij productieve graslanden 
met een hoge, soortenrijke en bloemrijke kruidenlaag met overgangen naar kamgrasweiden. 
In beide types komen vrijwel dezelfde soorten zwammen voor. Behalve enkele algemene 
soorten zijn zeldzame indicatoren, eigen aan dit (deze) type(s), zoals wasplatensoorten, hier 
(nog) niet aangetroffen. Een inventarisatie (het is 7 jaar geleden) dringt zich op. Wil men 
echter de mycologische waarde verhogen dan zal, behalve geduld, maaien en afvoeren of 
maaien en nabeweiden nodig zijn. Hoe korter de kruidenlaag het najaar in gaat hoe gunstiger 
voor de zwammen.  
Natte ruigtes met struweelvorming (diverse bramensoorten, gewone vlier, wilg, ridderzuring, 
smeerwortel, brandnetel, enz.) met een relatief hoge en wisselende grondwaterstand hebben 
een eigen soortensamenstelling. Tot de soorten uit deze groepen die in het gebied aanwezig 
zijn, behoren de geschubde inktzwam, valse kopergroenzwam en tranende franjehoed. 
Ruigtes produceren jaarlijks een grote hoeveelheid dode stengels en bladeren van grassen en 
kruiden. Saprofieten zorgen voor afbraak van dit materiaal. Daaronder zijn in het gebied onder 
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meer gewone beurszwam, heksenschermpje en paarse schijnridder enkele soorten. 
Parasieten op kruidachtige planten zijn de smeerwortelmycena.  
In de wilgenbosjes (en elzenbroekbos) van Moenebroek zijn mycorrhizapaddenstoelen zoals 
vaalhoeden, vezelkoppen en franjehoeden te vinden. Ook houtbewoners als de 
tijgertaaiplaat, de sterk vertegenwoordigde anijskurkzwam en de platte tonderzwam zijn 
belangrijke necrotrofen en houtverteerders die in het reservaat te vinden zijn. Terwijl het 
relatief weinig voorkomen van honingzwamaantallen doen veronderstellen dat het 
struiken/bomenbestand in goede gezondheid is. Opvallend is het voorkomen van de vrij 
zeldzame goudvliesbundelzwam op een oude wilg. 
Indicatoren voor verdroging zoals de roodbruine schijnridder en de paarse schijnridder geven 
aan dat door het agrarisch belang, met een lage waterstand als gevolg, verdroging optreedt 
die lijkt op vermesting en verbraming. Beekbegeleidend bos of struweel vraagt geen speciaal 
beheer maar de hydrologie van het gebied is belangrijk maar dit is niet gemakkelijk op te 
lossen. 
Doelgerichte inventarisatie dringt zich op om de huidige mycologische toestand te evalueren.  
 
 

  



Natuurbeheerplan Moenebroek 

 Natuurpunt Beheer vzw  
35   

 

2.3 Beheereenheden en kwaliteitsfiches 
 
Het natuurgebied Moenebroek werd ingedeeld in beheereenheden. Dit zijn terreinen 
waarvoor een specifiek beheer en specifiek natuurstreefbeeld werd bepaald en die een 
specifieke naamgeving gekregen hebben. Voor elk van die beheereenheden of inventarisatie-
eenheid (clusters van gelijkaardige beheereenheden) werd een standaardfiche opgesteld. 
Indien van toepassing, wordt een kwaliteitsbeoordeling voor de aanwezige habitattypes en 
rbb’s meegegeven. 
De naamgeving van deze beheereenheden wordt verder gebruikt in de beschrijving van de uit 
te voeren beheervormen.  
 
De ingevulde standaardfiches en kwaliteitsfiches zijn bijgevoegd als aparte bundel naast dit 
dossier. 
 
Bijlage 2.3.1: beheereenheden 
Bijlage 2.3.2: actueel natuurtype  
Bijlage 2.3.3: kwaliteitsfiches 
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3 Beheervisie en -doelstellingen 
 

3.1 Beheervisie voor het ruimer globaal kader 
 

3.1.1 Ecologische doelstelling 
 
3.1.1.1 Landschapsvisie 
 
Open landschap graslanden  
 

 Algemene beschrijving 

 Het gebied bestaat uit een complex van voornamelijk nat grasland en beperkt in 
oppervlakte ook natte ruigte en moerasvegetatie. Diverse types van nat grasland, 
natte ruigte en moerasvegetaties komen naast elkaar en in overgangsvormen voor, 
naargelang het bodemtype en de grondwater- en oppervlaktewaterdynamiek. Natte 
graslanden, natte ruigten en moerasvegetaties gaan naadloos in elkaar over.  

 Het landschap is open en is geperceleerd. Overgangen tussen bos en niet bos verlopen 
geleidelijk via een mantel-zoomvegetatie.  

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeil zijn afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. 
Een hoge grondwatertafel wordt het ganse jaar nagestreefd. Graslanden en ruigten 
drogen in het voorjaar en de zomer langzaam uit. Zomeroverstromingen zijn echter 
mogelijk, maar zijn kortdurend (1 tot 2 weken). Winteroverstromingen kunnen van 
lange duur zijn, maar steeds beperkt in hoogte (enkele centimeters).  

 Kleine landschapselementen zijn beperkt in het gebied en worden onderhouden en 
aangevuld.  

 

 Doelvegetaties 

 Rbbhc dotterbloemgrasland  

 6430 voedselrijke ruigten 

 Rbbmr rietland, kleine vlekken 

 Rbbmc grote zeggenvegetatie  
 

 Doelsoorten 

 Dwergmuis vleermuizen, steenuil, grasmus, braamsluiper, bosrietzanger, 
sprinkhaanzanger, oranje zandoogje, gouden tor 

 

 Belangrijkste beheervormen en -trajecten 

 Graslandbeheer: hooilandbeheer, één of tweemaal maaien per jaar 

 Ruigtebeheer, jaarlijks tot maximaal 5-jaarlijks maaien 

 Herstel van kleine landschapselementen 

 Onderhoud ondiepe begreppeling in dotterbloemgrasland 
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Halfopen landschap graslanden  
 

 Algemene beschrijving 

 Het gebied bestaat uit een halfopen landschap met voornamelijk grazige vegetatie. 
Lokaal zijn houtige elementen aanwezig, soms vlakdekkend, soms beperkt in 
oppervlakte Hier word een geperceleerd tot ongeperceleerd landschap met een 
overwicht aan open soortenrijke graslanden en ruigtes nagestreefd (afhankelijk van de 
abiotiek droge of natte varianten). Kleine landschapselementen zoals hagen, 
houtkanten en bomenrijen zijn talrijk aanwezig op de (historische) perceelsgrenzen en 
langs de randen. De open stukken worden afgewisseld met veldbosjes (zowel natte als 
drogere varianten). Minstens 2/3de van het gebied bestaat uit grazige vegetaties. 

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeil zijn afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt tot 
de natte delen. 

 Het gecontroleerd overstromingsgebied krijgt als hoofdfunctie waterberging. 
 

 Doelvegetaties 

 6510_hu soortenrijke glanshavergraslanden 

 Rbbhc dotterbloemgrasland 

 Rbbkam kamgrasland 

 Rbbhf moerasspirearuigtes met graslandkenmerken 

 Rbbmc grote zeggevegetaties 

 Rbbsp doornstruweel 

 Rbbsf moerasbos met breedbladige wilgen 

 6430_bz boszomen 

 6430_hf moerasspirearuigtes 

 9130 eiken-beuken 

 91E0_va, 91E0_vc en 91E0_vn valleibos 
 

 Doelsoorten fauna 

 Dwergmuis, laatvlieger, bosvleermuis, andere vleermuizen, boomvalk, spotvogel, 
braamsluiper, steenuil, grasmus, bosrietzanger, sprinkhaanzanger,  sleedoornpage, 
koevinkje, iepenpage, oranje zandoogje, gouden tor 
 

 

 Belangrijkste beheervormen en trajecten 

 Éénmalige maatregelen:  

 Herstel van kleine landschapselementen 

 Terugkerende maatregelen: 

 Graslandbeheer: hooilandbeheer, hooiweidebeheer, weidebeheer 

 Ruigtebeheer: maaien en afvoeren (2 tot 5-jaarlijks) 

 Onderhoud kleine landschapselementen: haag, houtkant, poel 

 Bosbeheer: “niets doen”-beheer en veiligheidsbeheer langs bosranden, wegen en 
paden 
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Halfopen landschap bossen  
 

 Algemene beschrijving 

 In enkele kleine zones wordt halfopen landschap bos nagestreefd. Het bos bestaat uit 
een structuurrijk en ongelijkjarig loofbos met voornamelijk inheemse en streekeigen 
soorten in de boomlaag. We streven naar een rijke kruid- en struiklaag met typische 
soorten, en  talrijke holle bomen en dood hout (staand en liggend). Overgangen tussen 
de gesloten bossen en de graslanden en ruigtes verlopen geleidelijk via een 
mantelzoomvegetatie. De open stukken bestaan uit soortenrijke graslanden en 
soortenrijke ruigtes (afhankelijk van de abiotiek droge of natte varianten).  

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeil zijn afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. 

 

 Doelvegetaties 

 9130 eiken-beuken 

 91E0_va en 91E0_vn valleibos en ruigt elzenbos 

 6430_bz boszomen 

 Rbbhf moerasspirearuigtes 

 Rbbmc grote zeggevegetaties 

 Rbbsp doornstruweel 

 Rbbsf moerasbos met breedbladige wilgen 

 Rbbkam kamgrasland 
 

 Doelsoorten fauna 

 Laatvlieger, bosvleermuis, baardvleermuis, andere vleermuizen, boomvalk, matkop, 
kleine bonte specht, hazelworm, sleedoornpage, koevinkje, iepenpage, eikenpage, 
gouden tor 
 

 Belangrijkste beheervormen 

 Éénmalige maatregelen:  

 Bosaanplant 

 Bosomvorming: kappen van exoten en populieren 

 Plaatsen begrazingsraster 

 Aanplant kleine landschapselementen 

 Terugkerende maatregelen: 

 Graslandbeheer: weidebeheer 

 Ruigtebeheer: maaien en afvoeren (2- tot 5-jaarlijks) 

 Onderhoud kleine landschapselementen: haag, houtkant, poel 

 Bosbeheer: “niets doen”-beheer met aandacht voor veiligheid langs bosranden, 
wegen en paden 
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Gebiedsvisie: gesloten landschap bossen  
 

 Algemene beschrijving 

 In het centrale deel van het ruimer globaal kader en in de zijvalleien en in het  deel 
stroomafwaarts van de Moenebroekstraat wordt een gesloten ongeperceleerd 
boslandschap nagestreefd. Het bos bestaat uit een structuurrijk en ongelijkjarig 
loofbos met voornamelijk inheemse en streekeigen soorten in de boomlaag. Een 
aantal monumentale exemplaren van populier blijven plaatselijk behouden 
(leefgebied soorten). Er is een rijke kruid- en struiklaag aanwezig met typische soorten, 
en holle bomen en dood hout (staand en liggend) zijn talrijk aanwezig. Geleidelijke 
overgangen langs de bosranden (mantelzoomvegetatie) en bloemrijke open plekken 
fungeren als habitat of als stapsteen voor soorten van halfopen habitats.  

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeil zijn afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. 
Winteroverstromingen zijn mogelijk (en wenselijk), zomeroverstromingen worden 
toegestaan met een beperking in de tijd: maximaal één week.  

 Het gecontroleerd overstromingsgebied krijgt als hoofdfunctie waterberging. 
 

 Doelvegetaties 

 91E0_va, 91E0_vc, 91E0_vn valleibos, bronbos en ruigt elzenbos 

 6430_bz boszomen  

 9130 eiken-beukenbos 
 

 Doelsoorten fauna 

 Laatvlieger, bosvleermuis, fanjestaart, baardvleermuis, andere vleermuizen, matkop, 
kleine bonte specht, boomklever en bosuil. 
 

 Belangrijkste beheervormen 

 Éénmalige maatregelen:  

 Bosbeheer, bebossing via aanplant 

 Bosbeheer, spontane verbossing 

 Bosbeheer, bosomvormingsbeheer naar habitatwaardig bos 

 Terugkerende maatregelen: 

 Bosbeheer: “niets doen”-beheer met aandacht voor veiligheid langs bosranden, 
wegen en paden 

 
 
Gebiedsvisie: procesgestuurde natuur, onbeheerde climaxvegetatie, aanvullend voor de 
oude bossen 
 

 Algemene beschrijving 

 In delen van Moenbroek waar nu reeds een ouder structuurrijk bos met veel 
veteraanbomen aanwezig is, wordt een onbeheerde climaxvegetatie nagestreefd. Hier 
grijpt de beheerder niet in, en kunnen natuurlijke processen (windval, spontane 
verjonging) maximaal plaatsvinden. Enige uitzonderingen zijn ingrepen voor veiligheid 
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(paden, randen) of bij het opduiken van nieuwe invasieve exoten. Een belangrijke 
doelstelling is hier ook de toename van (staand en liggend) dood hout en de 
geassocieerde soorten. Ook in dit deel kunnen een aantal monumentale exemplaren 
van uitheemse soorten blijven behouden (leefgebied soorten). Er is een rijke kruid- en 
struiklaag aanwezig. 

 Grondwater- en oppervlaktewaterpeil zijn afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. 

 

 Doelvegetaties 

 91E0_va en 91E0_vc valleibos, bronbos en ruig elzenbos 
 

 Doelsoorten fauna 

 Laatvlieger, bosvleermuis, franjestaart, baardvleermuis, andere vleermuizen, matkop, 
glanskop, boomklever en bosuil.  

 

 Belangrijkste beheervormen 

 Bosbeheer, “niets doen”-beheer met aandacht voor veiligheid langs bosranden, wegen 
en paden 

 
Bijlage 3.1.1.1: landschapsvisie 

 
 

3.1.1.2 Randvoorwaarden abiotiek 
 
Het uitwendig beheer is erop gericht om acties te ondernemen die verstoringen van buitenaf, 
dus buiten de wil om van de beheerder, kunnen vermijden of inperken.  
 
Vermijden instroom ongewenste stoffen 
Intensieve landbouwactiviteiten en gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgen voor de aanvoer 
van gebiedsvreemde stoffen. Vermesting en slibaanvoer door erosie vormen hier een 
belangrijke bedreiging. Dit zijn problemen die via overleg niet kunnen opgelost worden. 
Hiervoor zijn dringend regels en maatregelen nodig, die de landbouw op hun 
verantwoordelijkheden moet wijzen om kwetsbare natuur te behouden. 
De instroom van huishoudelijk afvalwater, onder meer van de woningen in de Ruisenbroek en 
de baangrachten langs de Moenebroekstraat, zorgen voor een extra vuilvracht in de 
Moenebroekbeek.  We gaan in overleg met de bevoegde overheden, en ijveren er voor dit 
probleem op te lossen.  
 
Sluikstorten 
(Sluik)storten en zwerfvuil vormen een ander belangrijke bedreiging. Hieronder vallen tevens 
groenstorten, vaak door bewoners uit de directe omgeving. Door het voeren van een aanwe-
zigheidspolitiek en sensibilisatie willen we het toekomstige storten vermijden. 
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3.1.1.3 Vegetatiedoelen 
 
De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn:  
 

BWK-eenheid habitat, rbb of 
andere te 
beschermen 
vegetatie 

Opmerking 

Moerassen 
Mr: rietland 
Mrb: rietland met struik- of boomopslag 

rbbmr  

Mc: grote zeggenvegetatie rbbmc  

Halfnatuurlijke graslanden 
Hc: dotterbloemgrasland rbbhc  

Hu: mesofiel hooiland 
Hub: mesofiel hooiland met struiken of bomen 

6510  

Hp*: soortenrijk grasland 
Hpr*: soortenrijk grasland met veel reliëf 

rbbkam, rbbzil  

Ruigten  
Hf: moerasspirearuigte 
Hfb: moerasspirearuigte met struiken of 
bomen 
Hfc: moerasspirearuigte met moesdistel 

6430, rbbhf  

Struwelen 
Sz: opslag van allerlei aard enkel voor soort  

Sf: wilgenstruweel op voedselrijke bodem 91E0, rbbsf  

Vallei- en moerasbossen 
Vc: elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 
Va: alluviaal essen-olmenbos 
Vm: mesotroof elzenbos met zeggen 
Vn: nitrofiel alluviaal elzenbos 

91E0  

Eiken- en beukenbossen 
Qa/Fa: eiken-haagbeukenbos of beukenbos 
met voorjaarsflora zonder wilde hyacint 

9130   

Kleine landschapselementen 
Kj, Kn, Kh, Kb, … enkel voor soorten  deze habitats worden enkel 

vermeld in een complex met hoger 
vermelde habitats 

 
 
3.1.1.4 Doelstellingen fauna 
 
Volgende ecoprofielen zijn van toepassing voor het gebied: 
 
Ecoprofiel  Soorten  Opmerking 

2: dieren van structuurrijke 
graslanden in een kleinschalig 
landschap  

grasmus, oranje zandoogje, steenuil,  
vleermuizen, gouden tor, braamsluiper  
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3: dieren van natte, structuurrijke 
graslanden, ruigtes en grote 
zeggen  

bosrietzanger, dwergmuis, 
sprinkhaanzanger  

 

8: dieren van lichtrijke bossen, 
mozaïeklandschappen, 
bosranden en zomen  

eikenpage, hazelworm, vleermuizen, 
gouden tor  

 

9: dieren van structuurrijke, 
gesloten bossen  

bosuil, glanskop, boomklever, matkop,  
vleermuizen  

 

 
 

3.1.2 Economische functie 
 
Gezien het beleidskader ten aanzien van de natuurdoelstellingen en de aard van het gebied, 
wordt de economische functie door de beheerder ondergeschikt geacht aan de ecologische 
en de sociale functie. Er worden voor dit gebied dan ook geen specifieke economische 
doelstellingen geformuleerd, met uitzondering van ecosysteemdiensten.  
 
Producerende diensten: De producten die uit ecosystemen worden verkregen, zoals 
bijvoorbeeld genetische bronnen, voedsel, vezels en grondstoffen zoals hout, riet, …. 
Regulerende diensten: De voordelen die worden verkregen uit de regulering van 
ecosysteemprocessen, waaronder bijvoorbeeld de regulering van klimaat, waterberging in de 
vallei, met extra waterberging in de gecontroleerde overstromingsgebieden van de VMM, 
waterretentie in de vallei en de graslanden, denitrificatie vooral in de natte bodems, 
verbeteren van de luchtkwaliteit door opname van fijn stof in de bossen en struwelen, 
koolstofopname in de bossen,  
Culturele diensten: De immateriële geneugten die mensen putten uit ecosystemen door 
geestelijke verrijking, cognitieve ontwikkeling, recreatie en esthetische beleving. 
Ondersteunende diensten: deze diensten zijn nodig voor de levering van alle bovenstaande 
diensten zoals bodemvorming, fotosynthese, voedselkringloop. 
 
 

3.1.3 Sociale functie 
 
Het gebied wordt voor zover de draagkracht het toelaat opengesteld voor zachte recreatie. 
Momenteel zijn twee door Natuurpunt bewegwijzerde paden aanwezig. Het gebied is niet 
opgenomen in het wandel- of fietsknooppuntennetwerk. 
 
Een andere doelstelling is het betrekken van mensen rond de natuur en meer bepaald rond 
de werking van het natuurgebied en de afdelingswerking. Jaarlijks wordt door de plaatselijke 
afdeling verschillende initiatieven genomen om de educatieve en sociale rol van het gebied te 
vervullen. Aan de hand van geleide wandelingen wordt het educatieve luik verzorgd. Op 
regelmatige basis worden ook werkdagen georganiseerd in het natuurgebied, waar de leden 
van de afdeling en de buurtbewoners op uitgenodigd worden. Deze activiteiten leiden tot een 
grote draagvlak voor de natuur en het natuurgebied.  
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3.1.4 Doelstellingen onroerend erfgoed 
 
Niet van toepassing. 
 
 

3.1.5 Toetsing doelstellingen in functie van beschermingsstatuut 
 
3.1.5.1 Afweging in functie van de Instandhoudingsdoelstellingen voor de Habitat-( en 

Vogel)richtlijn 
 
In het SIHD-besluit van de Vlaamse regering voor de Bossen van de Vlaamse Ardennen en 
andere Zuid-Vlaamse bossen worden twee grote landschapstypes voorzien, waarvoor telkens 
doelstellingen voor Moenebroek in voorzien zijn. 
 
Boslandschap met zeer plaatselijke heidekernen 
 
De doelstelling voor Moenebroek is kleinschalige bosuitbreiding. Hier is vooral gekeken naar 
het stroomafwaarts deel van de kern van het gebied. Deze kern bestaat uit een goed 
ontwikkeld valleibos vn, va en vc. Aansluitend hierop wordt bosuitbreiding voorzien, wat een 
invulling geeft aan de IHD-doelen. 
 
Bocagelandschap met grasland- en moerasvegetaties 
 
Voor Moenebroek wordt de realisatie van een grasland- en moeraskern tot 30 ha of meer tot 
doel gesteld. De totale oppervlakte van de grasland- en moeraskernen is de som van de 
habitattypes 6410, 6430, 6510 en RBB’s (vnl. dotterbloemhooilanden, rietlanden en grote 
zeggevegetaties). Deze graslandkern wordt voorzien aan de stroomopwaartse kant van het 
centrale moerasbos. Ook hier realiseren we daarmee de IHD-doelen. 
 
 
3.1.5.2 Afweging in functie van natuurrichtplan  
 
Niet van toepassing. 
 
 
3.1.5.3 Afweging in functie van soortenbeschermingsprogramma 
 
Niet van toepassing. 
 
 
3.1.5.4 Afweging in functie van Onroerend erfgoed 
 
Niet van toepassing. 
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3.2 Beheerdoelstellingen voor de deelnemende terreinen 
 

3.2.1 Ecologische functie 
 
3.2.1.1 natuurstreefbeelden 
 
De gewenste natuurstreefbeelden op perceelsniveau zijn weergegeven in bijlage 3.2.1.1. We 
voorzien volgende doelstellingen binnen de beheerde percelen: 
Tabel 3.2.1.1: natuurstreefbeelden 

Code Omschrijving Doelopp 
binnen SBZ 

(ha) 

Doelopp 
buiten SBZ 

(ha) 

Totaal 
(ha) 

% 

6430 zoomvormende ruigten 6,45  6,45 8,31 

6510 glanshavergrasland 8,23  8,23 10,61 

9130 eiken-beukenbossen 5,21  5,21 6,72 

91E0 alluviale bossen 11,69 10,93 22,62 29,17 

rbbhc dotterbloemgrasland 7,42  7,42 9,57 

rbbkam kamgrasland 27,17  27,17 35,03 

rbbmc grote zeggenvegetatie 0,42  0,42 0,54 

rbbsf wilgenstruweel 0,04  0,04 0,05 

 niet in aanmerking 
komend streefbeeld 

0,00  0,00 0,00 
 

Totaal in aanmerking komend streefbeeld 100 

 
Bijlage 3.2.1.1: natuurstreefbeelden 
 
 
3.2.1.2 Bosbalans 
 
De bosbalans voor Moenebroek is positief. Omdat de verbossing op een spontane manier 
verloopt en voor een aantal percelen al lang bezig is, wordt het onmogelijk om hier een correct 
cijfer op te kleven.  
MB3 (2,08 ha): momenteel is hier al een spontane verbossing aan de gang. Er wordt gestreefd 
naar een verbossing van ongeveer 80%. Momenteel wordt de verbossing op 20% geschat. 
MB80 (0,68 ha): momenteel is hier al een spontane verbossing aan de gang. Er wordt 
gestreefd naar een verbossing van ongeveer 100%. Momenteel wordt de verbossing op 40% 
geschat. 
TR62 (1,78 ha): momenteel is hier al een spontane verbossing aan de gang. Op dit perceel rust 
een  boscompensatieplicht. 
 
 

3.2.2 Economische functie 
 
Gezien het beleidskader ten aanzien van de natuurdoelstellingen en de aard van het gebied, 
wordt de economische functie door de beheerder ondergeschikt geacht aan de ecologische 
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en de sociale functie. Er worden voor dit gebied dan ook geen specifieke economische 
doelstellingen geformuleerd, met uitzondering van ecosysteemdiensten.  
Deze ecosysteemdiensten, vermeld in hoofdstuk 3.1.2 Economische functie, gelden voor het 
gehele globaal kader en kunnen moeilijk toegewezen worden op één of meerde 
beheereenheden. Er zijn geen ‘harde’ economische functies die voor de betrokken 
beheereenheden specifiek gelden. 
 
 

3.2.3 Sociale functie 
 
3.2.3.1 Aard van de toegankelijkheid 
 
Er is een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling van toepassing voor het gebied. Deze werd 
goedgekeurd op 28-08-2019. In deze toegankelijkheidregeling zijn enkel voorwaarden 
opgenomen voor de openbare en private wegen. Er werden geen toegankelijkheidzones 
afgebakend. 
 
Bijlage 3.2.3.1: recreatief overzicht 
Bijlage 3.2.3.2: zone waarvoor toegankelijkheidsregeling goedgekeurd werd. 
 
 
3.2.3.2 Subsidies 
 
Tabel 3.2.3.2: toegankelijkheidsubsidies 

zone  oppervlakte subsidie 

Zone met toegankelijkheidsregeling 73,0740 ha 40€/ha 

Speelzone  120€/ha 

Bivakzone  120€/ha 

Hondenzone  120€/ha 

Vrij toegankelijke zone  120€/ha 

 
 
3.2.3.3 Onroerend erfgoed 
 
Niet van toepassing.  
 
 
3.2.3.4 Wetenschappelijke doelen 
 
In dit gebied worden geen wetenschappelijke doelen gesteld. Wel worden er kleinschalige 
inventarisaties uitgevoerd door vrijwilligers van Natuurpunt. Deze inventarisaties kunnen 
gebruikt worden voor de opmaak van het 6-jaarlijkse opvolgings-evaluatieverslag.  
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4 Beheermaatregelen 
 

4.1 Beheermaatregelen, beschrijving op ruimer globaal kader 
 

4.1.1 Eenmalige maatregelen  
 
4.1.1.1 Bosbeheer: bebossing via aanplant 
 
Een deel van te bebossen percelen wordt ingeplant met inheemse boomsoorten, zoals 
zomereik, haagbeuk, es, winterlinde, zoete kers en andere, in combinatie met een struiklaag 
van hazelaar, eenstijlige meidoorn, gelderse roos en wilde kardinaalsmuts. Hiervoor wordt 
zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van autochtoon plantgoed. Bomen worden (indien 
mogelijk) aangeplant in kleine groepjes van dezelfde soort, aangezien dit diversere condities 
naar strooiselkwaliteit en lichtinval creëert dan stamsgewijze menging. Bij een dergelijke 
aanplant wordt ook een zoom van (doorn)struiken aangeplant (onder meer eenstijlige 
meidoorn, hondsroos, sleedoorn, gelderse roos). Bij voormalige akkers kan gekozen worden 
om voor de bosaanplant een mengsel van akkerkruiden en graan in te zaaien, zodat de eerste 
jaren veel bloemen voor insecten en voedsel voor vogels aanwezig is tussen de opgroeiende 
bomen. 
Een groot voordeel van dergelijke bosaanplanten is ook de mogelijkheid om zo buurtbewoners 
en andere geïnteresseerden te betrekken bij de werking van het reservaat. Hierdoor verhoogt 
het draagvlak. Door aanplanten te spreiden over de tijd en delen van het perceel ook spontaan 
te laten ontwikkelen (zie 4.1.1.2) wordt een betere leeftijdsverdeling en een diverser bos 
verkregen. 
 
 
4.1.1.2 Bosbeheer: spontane verbossing 
 
Een deel van de te bebossen percelen kunnen spontaan verbossen. Door een ‘niets doen’- 
beheer ontstaat een bos met veel pionierssoorten zoals (bos)wilg. Uitgangssituaties die 
hiervoor geschikt zijn, hebben nog geen dichte grasmat, zoals recent verlaten akkers. 
Spontane bebossing heeft een aantal voordelen in vergelijking met bosaanplant, zoals de 
snellere opbouw van de schimmelgemeenschap en de snellere opslag van koolstof in de 
bodem. Omdat spontane bebossing soms gepaard kan gaan met een tijdelijke ruigtevegetatie 
van distels, wordt hier aandacht besteed aan een goed nabuurschap. Ook worden de randen 
van dergelijke percelen wel ingeplant met een dichte gemengde struiklaag die later als 
bosrand kan dienen, en die distelzaden tegenhoudt.  
 
 
4.1.1.3 Bosbeheer: omvormingsbeheer naar habitatwaardig bostypes 
 
Een klein deel van de bossen binnen het globaal kader heeft een onnatuurlijke boomlaag, 
voornamelijk met populier. Dergelijke bossen worden omgevormd zodat een structuurrijk bos 
met een diverse, inheemse boomlaag verkregen wordt. Afhankelijk van de uitgangssituatie 
wordt er voor gekozen om deze omvorming op verschillende manieren te laten gebeuren:  
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(1) indien de populieren kaprijp zijn en de exploitatie kan plaatsvinden zonder bodemschade, 
wordt gekozen voor het kappen. Dergelijke kapwerken vinden plaats buiten de schoontijd, 
waarbij de exacte periode wordt gekozen naargelang de bodemvochtigheid (om schade aan 
de bodem en de vegetatie te minimaliseren). Bij kapwerken worden percelen tot maximaal 
1ha gekapt, en hierbij worden inheemse soorten in de boom- en struiklaag en dood hout 
maximaal bewaard. Indien de kans op spontane verjonging laag is, kan gekozen worden om 
het perceel (deels) in te planten met inheemse soorten na de kap.  
(2) indien de populieren niet makkelijk te kappen zijn zonder schade aan de bodem of de 
aanwezige vegetatie te veroorzaken wordt ervoor gekozen om het bos geleidelijk om te 
vormen. Eventueel kan hierbij een aantal bomen geringd worden (afschillen van een strook 
bast, inclusief cambium, op borsthoogte, zodat de boom geleidelijk sterft). Als natuurlijke 
verjonging van inheemse soorten minimaal is, kan ervoor gekozen worden om inheemse 
soorten onder te planten (schaduwtolerante soorten als Europese vogelkers, hazelaar, 
haagbeuk en winterlinde). Dergelijke aanplanten gebeuren bij voorkeur in kleine groepjes, 
waarna deze soorten zich vanzelf kunnen verspreiden. Op sommige percelen wordt ook een 
combinatie van omvorming door kapwerken (bv. aan een toegankelijke rand) en geleidelijke 
omvorming (in het centraal gedeelte) gedaan. 
 
 
4.1.1.4 Herstel van kleine landschapselementen 
 
Om het traditionele boccagelandschap te behouden of te herstellen worden kleine 
landschapselementen aangeplant of vervangen. Hierbij wordt in de eerste plaats gekozen 
voor breed-uitgroeiende houtkanten, heggen of hagen, met onder meer soorten sleedoorn, 
eenstijlige meidoorn, gelderse roos, veldesdoorn, ruwe iep, hondsroos en haagbeuk. 
Populierenrijen die in aftakeling zijn, worden vervangen door opgaande inheemse bomen 
zoals schietwilg, zomereik of es. 
De bestaande poelen worden onderhouden en op regelmatige basis geruimd. Voor de grote 
poelen wordt telkens de helft van de oppervlakte geruimd, kleine poelen kunnen in één keer 
geruimd worden. Belangrijk is dat er voldoende waterplanten in de poel overblijven, zodat 
een snelle kolonisatie door waterplanten mogelijk is. 
 
 
4.1.1.5 Bestrijding van invasieve exoten 
 
Op enkele beheereenheden komen invasieve exotische planten zoals reuzenbalsemien voor. 
Deze exotische soorten worden in regel mechanisch bestreden waarbij praktijkervaringen van 
andere gebieden hierbij in de mate van het mogelijke gekopieerd of gebruikt worden. 
Reuzenbalsemien wordt bij voorkeur in de voorzomer uitgetrokken, net voor de bloei. Deze 
actie wordt best om de twee à drie weken uitgevoerd, zodat laat bloeiende exemplaren geen 
zaad kunnen zetten. 
 
Watercrassula is een probleem in Moenebroek. Twee poelen zijn besmet en groeien in het 
voorjaar volledig dicht. Een echte oplossing voor dit probleem is niet evident. Er wordt 
gekeken naar voorbeelden van andere gelijkaardige gebieden om dit probleem aan te pakken.  
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4.1.2 Terugkerende maatregelen 
 
4.1.2.1 Bosbeheer: “Niets doen”-beheer, met aandacht voor veiligheid 
 
Het (eind)beheer van het grootste deel van de bossen bestaat uit een ‘niets doen’-beheer. In 
regel wordt hier niet ingegrepen door de beheerder, en vinden natuurlijke processen zoals 
windval, opbouw van (staand en liggend) dood hout en natuurlijke verjonging maximaal 
plaats. De enige maatregelen die in deze beheereenheden, indien nodig; genomen worden, 
zijn veiligheidsbeheer, waarbij bomen gekapt worden die een gevaar vormen voor aanpalende 
percelen (wegen, aanpalende percelen in landbouwgebruik) of voor wandelpaden, en het 
verwijderen van agressieve exotische soorten mochten die opduiken.  
 
 
4.1.2.2 Bosbeheer: mantel-zoombeheer 
 
Langs bosranden wordt een geleidelijke en structuurrijke mantelzoomvegetatie nagestreefd. 
Deze mantelzoom heeft een golvende vorm, waarbij er veel variatie is in microklimaat. Aan de 
rand met hooilanden wordt hiervoor een brede kruidachtige zoom (ca 2-10m) om de 2-5 jaar 
gemaaid. De mantel van (doorn)struiken wordt om de 10 tot 20 jaar afgezet als hakhout. 
Aan de rand van begraasde stukken kan door extensieve begrazing een doornstruweel met 
zoomvegetatie vorm krijgen. De mantel-zoom wordt bij voorkeur uitgebreid in de niet-
boszone rond de bestaande boskernen. 
 
 
4.1.2.3 Graslandbeheer: hooiland 
 
Een deel van de graslanden worden als hooiland (maaien en afvoeren) beheerd. Deze 
graslanden worden bij voorkeur twee maal per jaar gemaaid en afgevoerd. De eerste 
maaibeurt kan plaatsvinden vanaf midden juni tot midden augustus. De tweede maaibeurt 
kan in september plaatsvinden. Op graslanden die vanuit een recent landbouwverleden in 
maaibeheer genomen worden, kunnen tot drie maaibeurten uitgevoerd worden. De eerste 
maaibeurt kan dan al vanaf mei uitgevoerd worden. De volgende maaibeurten worden in 
augustus en eind september uitgevoerd. 
De goed ontwikkelde beheereenheden worden gefaseerd gemaaid, waarbij stroken vegetatie 
(ca. 5 tot 10%) bewaard worden waar arthropoden in kunnen overleven. De plaats van deze 
stroken wisselt van jaar tot jaar, zodat er geen verruiging optreedt. Kenmerkende soorten en 
biomassa-productie worden opgevolgd zodat de frequentie of het tijdstip van het maaibeheer 
indien nodig aangepast kunnen worden. Indien nodig wordt opslag van bomen of struiken 
afgezet.  
In de dotterbloemgraslanden wordt een ondiepe begreppeling onderhouden om het 
overtollige regenwater af te voeren.  
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4.1.2.4 Graslandbeheer: hooiweide 
 
Een deel van de graslanden wordt beheerd als hooiweide (hooiland met nabegrazing). Een 
dergelijk beheer zorgt in sommige vegetaties voor een betere botanische ontwikkeling. Een 
tweetal weken na de eerste maaibeurt (afhankelijk van de biomassaproductie) volgt 
nabegrazing met max. 2 GVE/ha. Deze nabegrazing duurt in de regel tot eind oktober. 
Afhankelijk van de bodemvochtigheid kan deze begrazing vroeger stoppen of langer duren. 
De bedoeling is dat de graszode geheel kort de winter in gaat. Percelen die te nat zijn worden 
niet opgenomen in de begrazing zodat de bodem niet te sterk verstoord wordt en er geen 
verstoringsvegetatie ontstaat. De soorten en biomassaproductie worden opgevolgd, zodat 
indien nodig de maaifrequentie of begrazingsdruk (tijdelijk) kan aangepast worden.  
 
 
4.1.2.5 Graslandbeheer: weide 
 
Een groot deel van de graslanden wordt extensief begraasd in de periode van april tot oktober. 
Natuurstreefbeelden hier zijn kamgraslanden, zilverschoongrasland of een mozaïek van 
kruidenrijk grasland, zoomvegetaties en doornstruweel. De exacte tijdsduur is afhankelijk van 
de bodemvochtigheid en de jaarlijkse weersomstandigheden. Bij droge omstandigheden kan 
begrazing langer doorgaan. De begrazingsdruk bedraagt 1 GVE/ha (als doornstruweelvorming 
nagestreefd wordt) tot maximaal 2 GVE/ha (als een open kamgrasland nagestreefd wordt). In 
deze laatste situatie is het de bedoeling dat de grasmat kort de winter in gaat, maar niet 
vertrappeld wordt. De vegetatie wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig wordt de 
begrazingsdruk (al dan niet tijdelijk) verhoogd of verlaagd.  
 
 
4.1.2.6 Ruigtebeheer 
 
De aanwezige ruigtevegetaties worden periodiek gemaaid en afgevoerd in de late zomer of 
begin van de herfst, elke 2 à 5 jaar. Bij dichtgroeien door struweel wordt een kapbeheer 
uitgevoerd in het winterhalfjaar.  
 
 
4.1.2.7 Beheer van kleine landschapselementen 
 
Om het traditionele boccagelandschap te behouden worden kleine landschapselementen 
onderhouden. De aanwezige houtkanten kunnen breed uitgroeien, maar kunnen indien nodig 
in hakhout gezet worden in het winterhalfjaar (ca. elke 10 à 20 jaar). Knotbomen worden om 
de 5 à 15 jaar teruggezet op de stobbe, dit tussen november en maart. Het beheer van deze 
kleine landschapselementen voorziet leefgebied voor soorten met onder meer grasmus, 
steenuil, oranje zandoogje, braamsluiper, eikenpage en iepenpage 
De aanwezige poelen worden periodiek geruimd (indien verlanding zich inzet) en een deel van 
de boomopslag langs de zuidzijde wordt periodiek afgezet zodat de poel voldoende licht krijgt. 
Ruimen van poelen gebeurt na het voortplantingsseizoen van amfibieën (nazomer, herfst). 
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4.2 Beheermaatregelen, beschrijving op beheereenheden 
 
In tabel 4.2.1 wordt per beheereenheid een overzicht gegeven van de beheermaatregelen. In tabel 4.2.2 worden de extra maatregelen 
voorzien voor soorten van het ecoprofiel 2 (dieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap), ecoprofiel 3 (dieren van natte, 
structuurrijke graslanden, ruigtes en grote zeggen),  ecoprofiel 5 (dieren van schraal grasland), ecoprofiel 8 (dieren van lichtrijke bossen, 
bosranden en zomen) en ecoprofiel 9 (dieren van structuurrijke, gesloten bossen) gegeven. 
 
Tabel 4.2.1: overzicht beheermaatregelen 
 

Deelgebied 
Beheer-
eenheid 

Natuurstreefbeeld 
Eenmalige 
maatregel 

Specificaties 
eenmalige 
maatregel 

Terugkerende maatregel 
Specificaties 
terugkerende 
maatregel 

Oppervlakte 
(ha) 

Moenebroek MB1 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,1460 

Moenebroek MB2 9130+6430 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

3,1310 

Moenebroek MB3 91E0+6430 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid,  
ruigtebeheer 

veiligheidsbeheer 
2,6000 

Moenebroek MB4a 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,8228 

Moenebroek MB4b 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

3,8450 

Moenebroek MB5 rbbhc+6430+rbbsf 
geen geen hooiland, ruigtebeheer faunastroken, 

periodiek kappen 
van wilgen 

0.4149 

Moenebroek MB6 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

1,7670 
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Moenebroek MB7 6430+91E0 
geen geen ruigtebeheer, enkel kappen van 

hoog opgaande bomen 
periodiek kappen 
van opgaande 
bomen 

1,7450 

Moenebroek MB8 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,3259 

Moenebroek MB9 rbbkam 
geen geen extensieve seizoensbegrazing 

onderhoud KLE 
periodiek 
onderhoud van 
haag 

1,1800 

Moenebroek MB11 rbbkam+rbbhc 

geen geen extensieve seizoensbegrazing 
onderhoud KLE 

periodiek 
onderhoud van 
haag en 
knotbomen 

13,3280 

Moenebroek MB12 rbbkam+6430 geen geen extensieve seizoensbegrazing geen 0,4928 

Moenebroek MB13 6430+rbbmc geen geen extensieve seizoensbegrazing geen 1,3840 

Moenebroek MB14 6510+6430 geen geen hooiweidebeheer faunastroken 0,7124 

Moenebroek MB15 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,6551 

Moenebroek MB16 rbbkam geen geen extensieve seizoensbegrazing geen 1,5270 

Moenebroek MB80 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,6765 

Moenebroek MB81 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,8305 

Moenebroek MB82 rbbhc+rbbmr geen geen hooilandbeheer faunastroken 0,6207 

Moenebroek MB83 rbbhc 

geen geen hooilandbeheer 
onderhoud KLE 

faunastroken 
periodiek 
onderhoud van 
haag en 
knotbomen 

1,4670 

Moenebroek MB84 rbbkam+6430 geen geen extensieve seizoensbegrazing geen 0,7794 

Moenebroek MB85 rbbkam+6430 
geen geen extensieve seizoensbegrazing 

onderhoud KLE 
periodiek 
onderhoud van 

6,4320 
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haag en 
knotbomen 

Moenebroek MB86 rbbkam 

geen geen extensieve seizoensbegrazing 
onderhoud KLE 

periodiek 
onderhoud van 
haag en 
knotbomen 

0,2976 

Moenebroek MB87 rbbkam+rbbhc 
geen geen extensieve seizoensbegrazing 

onderhoud KLE 
periodiek 
onderhoud van 
knotwilgen 

2,5790 

Moenebroek MB101 6510 

geen geen hooilandbeheer 
onderhoud KLE 

faunastroken 
periodiek 
onderhoud van 
haag 

3,8400 

Moenebroek MB102 6510+6430 
geen geen hooilandbeheer, ruigtebeheer faunastroken, 

periodiek kappen 
van struweel 

1,5450 

Moenebroek MB103 6510+6430 
geen geen hooilandbeheer, ruigtebeheer faunastroken, 

periodiek kappen 
van struweel 

2,6950 

Broekbeek BB20 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,7126 

Broekbeek BB21 rbbkam+6430 geen geen extensieve seizoensbegrazing geen 1,5620 

Broekbeek BB22 9130 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,1532 

Broekbeek BB23 rbbkam geen geen extensieve seizoensbegrazing geen 2,1710 

Broekbeek BB24 rbbkam+rbbhc geen geen extensieve seizoensbegrazing geen 1,600 

Broekbeek BB25 rbbhc+6430 
geen geen extensieve seizoensbegrazing 

onderhoud KLE 
periodiek 
onderhoud van 
haag 

1,2050 



Natuurbeheerplan Moenebroek 

 

 

 Natuurpunt Beheer vzw                  53 

 

Broekbeek BB26 rbbkam+rbbhc 
geen geen extensieve seizoensbegrazing 

onderhoud KLE 
periodiek 
onderhoud van 
haag 

1,8360 

Broekbeek BB27 9130 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 
extra 
randenbeheer 

0,1841 

Broekbeek BB28 9130 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 
extra 
randenbeheer 

0,4012 

Broekbeek BB29a 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,4992 

Broekbeek BB29b 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,0075 

Broekbeek BB30 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,1027 

Broekbeek BB50 91E0 

geen geen niets doen beheer met aandacht 
voor veiligheid 
onderhoud KLE 

veiligheidsbeheer 
periodiek 
onderhoud van 
knotwilgen 

1,0490 

Broekbeek BB51 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,0866 

Triepstraat TR60 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

0,4007 

Triepstraat TR61 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

3,2760 

Triepstraat TR62 91E0 
geen  geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

1,7800 

Triepstraat TR63 91E0 
geen geen niets doen beheer met aandacht 

voor veiligheid 
veiligheidsbeheer 

3,5580 

Tabel 4.2.2: overzicht gesubsidieerde soortgebonden beheermaatregelen 
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Beheereenheid doel 
beheerplan 

maatregelenpakket specificaties reguliere 
maatregelen 

eenheid aantal 

MB5 faunastrook 
MB14 faunastrook 
MB82 faunastrook 
MB83 faunastrook 
MB101 faunastrook 
MB102 fuanastrook 
MB103 faunastoork 

soorten 
ecoprofiel 2, 
3 en 8 

pakket 6: gefaseerd maaien omwille van ongewervelden  m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

4149 
7124 
6208 
1467 

38400 
15400 
26950 

MB11 knotboom 1 
MB11 knotboom 2 
MB11 knotboom 3 
MB11 knotboom 4 
MB83 knotboom 1 
MB83 knotboom 2 
MB85 knotboom 
MB86 knotboom 
MB87 knotboom 
BB23 knotboom 
BB50 knotboom 1 
BB50 knotboom 2 

soorten 
ecoprofiel 2 

pakket 4: onderhoud van kleine landschapselementen: 
knotbomen 

 aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 

15 
6 

19 
11 
11 

3 
6 
1 
3 
4 
4 

11 

MB11 poel 1 
MB11 poel 2 
MB85 poel 1 
MB85 poel 2 

periodiek 
ruimen van 
poelen, geen 
doelen voor 
ecoprofiel, in 
functie van  
vergunning 

pakket 8: ruimen van poelen die kleiner zijn dan 100 
m² 
pakket 9: ruimen van poelen die groter zijn dan 100 m² 
en maximaal 300 m² zijn 

 m² 
m² 
m² 
m² 

93 
96 
93 

135 
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Bijlage 4.2.1: kaart eenmalige maatregelen (deze kaart is niet gemaakt, er zijn geen éénmalige maatregelen voorzien) 
Bijlage 4.2.2: kaart terugkerende maatregelen 
Bijlage 4.2.3: kaart soortgebonden maatregelen 
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4.3 Soortgericht beheer fauna en flora 
 

4.3.1 Aanbod aan holtes voor holenbroeders, vleermuizen en andere holte-
bewonende dieren 
 
Holtes in (levende) bomen zijn een essentieel onderdeel van het leefgebied voor een aantal 
broedvogels (bv. glanskop), voor een aantal vleermuissoorten (bv. franjestaart, bosvleermuis), 
en voor een aantal ongewervelden (bv. roestbruine kniptor). De boomsoort waarin dergelijke 
holtes zich bevinden is voor dergelijke soorten van ondergeschikt belang, en ook holtes in 
exoten zoals populieren kunnen gebruikt worden. In een beperkt aantal beheereenheden zijn 
een aantal monumentale populieren met veel holtes aanwezig. Daarom wordt er voor 
gekozen om een aantal van deze bomen te behouden. Bij kappingen van potentiële 
vleermuisbomen (bv. om veiligheidsredenen) wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
vleermuizen. Daarvoor gebeuren kappingen zoveel mogelijk in de nazomer (augustus-
september), wanneer jonge vleermuizen vliegvlug zijn en vleermuiskolonies zijn opgebroken 
in kleine groepjes, en vleermuizen nog niet in winterslaap zijn. 
 
 

4.3.2 Amfibieën en reptielen 
 
In de rand van het globaal kader komt hazelworm voor. Voor deze soort worden, naast het 
voorzien van open vegetatie met plekken met warm microklimmaat, lokaal ook enkele 
broedhopen voorzien. Zo’n broedhopen bestaan uit hout (hakhout), en worden 
 deels bedekt met maaisel . Voorbeelden in de Grote Gete-vallei tonen aan dat zo’n hopen dan 
ideale plekken vormen voor reptielen om te zonnen en te schuilen. Zulke broedhopen worden 
aangelegd in zuidgerichte perceelsranden. Hiervoor wordt wel een zone uitgezocht waar de 
vegetatie minder interessant is.   
De poelen in het gebied zijn voortplantingsplaatsen van salamanders en kikkers. Deze worden 
daarom periodiek geruimd als verlanding te ver komt. Boomopslag, zeker aan de zuidkant, 
wordt beperkt en indien nodig periodiek afgezet zodat er voldoende licht valt op de poel. 
 
 

4.3.3 Exoten 
 
Een aantal exoten komen voor in het gebied: reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop (langs 
de Moenebroekstraat, halsbandparkiet (beperkte waarnemingen in de omgeving), exotische 
waterschildpadden (in het verleden werden twee waterschildpadden gevangen), Canadese 
gans, … 
Er wordt geprobeerd om een deel van deze exoten te verwijderen, waarbij de planten in de 
eerste instantie mechanisch zullen bestreden worden, door onder meer maaien, uitgraven, 
afdekken met plastiekfolie en dergelijke meer. Goede praktijkervaringen van andere gebieden 
worden hierbij in de mate van het mogelijke gekopieerd of gebruikt mits enige aanpassingen.  
De waterschildpadden worden afgevangen, waarbij de techniek met fuiken op drijvende 
planken (uitgevonden door Johan Van Der Heyden) gebruikt zal worden.  
Bestrijding van ganzen is hier (nog) niet nodig, wegens de lage aantallen.  



Natuurbeheerplan Moenebroek 

 Natuurpunt Beheer vzw  57 

Halsbandparkiet wordt niet bestreden. 
 
 

4.3.4 Aanvraag ontheffing voor het doden van dieren 
 

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek en/of kleinschalige inventarisaties . Indien 
het om soorten gaat die op bijlage 1 van het Soortenbesluit voorkomen moet de persoon 
die de dieren wil vangen in het bezit zijn van een vergunning op basis van artikel 19 en 
volgende van dit besluit.  

 in belang van de volksgezondheid en ter voorkoming van belangrijke infrastructuurschade 
aan wateren en bedijking: het doden van muskusrat, bruine rat en zwarte rat. De 
bestrijding kan uitgevoerd worden door de van overheidswege aangeduide personen, via 
de door de overheid opgelegde normen en mogelijkheden.  

 ten behoeve van natuurbehoud: bestrijden van (invasieve) exotische fauna en flora op de 
beste, meest controleerbare, efficiënte en selectieve manier ter bescherming van de 
inheemse fauna  en flora. De soorten zijn te vinden op  
http://ias.biodiversity.be/species/all. 

 bij het vaststellen van belangrijke schade aan landbouwgewassen en na melding aan ANB 
kan een tijdelijke ontheffing aangevraagd worden bij ANB. Deze ontheffing zal 
aangevraagd worden door Natuurpunt Beheer vzw, na melding door de schadelijder. 

 
 

4.4 Afweging in functie van zorgplicht  
 
De beheermaatregelen houden maximaal rekening met de zorgplicht en zijn er op gericht de 
aanwezige habitats, vegetaties, fauna en flora duurzaam te onderhouden. 
 
 

4.5 Afweging in functie van vergunningen en ontheffingen 
 
Om het natuurreservaat Moenebroek te kunnen beheren zoals voorzien in het beheerplan, 
om er wetenschappelijk onderzoek te verrichten, om redenen van natuurbehoud, om redenen 
van volksgezondheid, met het oog op het recreatief en educatief medegebruik en ter 
voorkoming van belangrijke schade worden de nodige ontheffingen aangevraagd om het 
beheer te kunnen uitvoeren, conform het natuurdecreet, het jachtdecreet en het bosdecreet.   
 
Bijkomend vragen we ontheffing voor: 

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek en/of kleinschalige inventarisaties 
(Natuurdecreet): vangen van dieren. Indien het om soorten gaat die op bijlage 1 van het 
Soortenbesluit voorkomen moet de persoon die de dieren wil vangen in het bezit zijn van 
een vergunning op basis van artikel 19 en volgende van dit besluit (Soortenbesluit).  

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek: plaatsen peilbuizen en bodemprofielen 
voor onderzoek van bodem en hydrologie (Natuurdecreet) 

 voor redenen van recreatief medegebruik: plaatsen van wegwijzers en infoborden 
(Natuurdecreet) 

http://ias.biodiversity.be/species/all
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Volgende werken zijn vrijgesteld van het aanvragen van een omgevingsvergunning:  
Het aanleggen of herinrichten van poelen in functie van natuur- of landschapsbeheer met een 
maximale oppervlakte van 100 vierkante meter. 
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5 Opvolging 
 
Voor de beheermonitoring zijn volgende methodes verplicht of mogelijk:  
Deze zijn te vinden in de ‘code goede praktijk beheermonitoring’. 
 
 

Code Natuurstreefbeeld Verplicht 

6510_hu glanshaverhooilanden Basis + resultaatindicatoren 

6430 voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs 
waterlopen en boszomen 

Basis + resultaatsindicatoren 

Rbbhc rbb dotterbloemgrasland Basis + resultaatsindicatoren 

Rbbkam rbb kamgrasland Basis + resultaatsindicatoren 

Rbbmc rbb grote zeggenvegetatie Basis + resultaatsindicatoren 

9130 eiken-beukenbossen met wilde hyacint en 
parelgras-beukenbossen 

Basis 

91E0_va valleibossen Basis 

91E0_vc bronbos Basis + resultaatsindicatoren 

91E0_vn voedselrijk Elzenbroekbos Basis 

Rbbsf rbb moerasbos met breedbladige wilgen Basis 

 
 

5.1 Basismonitoring 
 
Bij de basismonitoring worden jaarlijks de uitgevoerde werken geregistreerd en gebeurt de 6-
jaarlijkse beheerevaluatie op niveau van het natuurstreefbeeld kwalitatief op basis van de 
geregistreerde werken en een globale inschatting op basis van ‘best professional judgement’.  
 
 

5.2 Indicatorlijst  
 
Een indicatorlijst is een lijst opgebouwd uit soorten en/of indicatoren die indicatief zijn voor: 

 de gewenste eindtoestand (sleutelsoorten en structuurkenmerken), 

 een verstoring van de gewenste toestand (verruiging, verzuring…), 

 een gunstige evolutie naar de gewenste eindtoestand (trajectsoorten). 
De indicatorlijsten zullen opgevolgd worden volgens het afgesproken protocol. 
 
 

5.3 Soorten 
 
De aan- of afwezigheid van de doelsoorten vermeld in hoofdstuk 3.1.1.1 landschapsvisie zal 
opgevolgd worden. De gegevens worden bijgehouden in waarnemingen.be. 
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6 Openstelling 
 

6.1 Toegankelijkheidsregeling 
 
Voor dit natuurbeheerplan bestaat er een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling. Deze 
werd op 28 augustus 2019 goedgekeurd onder Moenebroek.  









Pagina 1 van 2 

 
 
 
Vlaams Ministerie van Omgeving 

Agentschap voor Natuur en Bos  
 
 

Besluit van de adjunct-directeur AVES Oost- & West Vlaanderen tot goedkeuring van 

deel I verkenning van het natuurbeheerplan “Moenebroek” met registratienummer 

NBP/OV/19/0022 ((E-077) te Geraardsbergen 

 

 

Rechtsgronden  

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 

16octies, §1, 1°; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2014 betreffende de natuurbeheerplannen 

en de erkenning van natuurreservaten, artikel 4; 

- het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 2 mei 

2017 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 26, §4, 6°, a). 

 

Vormvereisten 

 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 9 juli 2017 een aanvraag ontvangen van 

natuurpunt beheer vzw voor goedkeuring van deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan 

Moenebroek voor percelen gelegen te Geraardsbergen. 

- Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft per mail van 28 november 2019 extra vragen gesteld 

over de afbakening van het globaal kader, waar op 3 december antwoord is ontvangen van 

Natuurpunt beheer vzw (Carlos d’ Haeseleer).  

 

Juridisch kader 

 

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: 

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de 

planning, de ontwikkeling en de uitvoer van het geïntegreerd natuurbeheer, artikel 34, §1, 3e 

lid. 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

 

- Het onroerend goed waarvoor het natuurbeheerplan wordt opgesteld ligt in de speciale 

beschermingszone, met gebiedscode BE 2300007-22, die is aangewezen bij het besluit van de 

Vlaamse Regering 23 april 2014 tot aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2300007’ 

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen, en tot de definitieve 

vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten.  

- Het onroerend goed waarvoor het natuurbeheerplan wordt opgesteld ligt in het VEN;  

- De keuze voor een natuurbeheerplan van type 4 is in overeenstemming met de bepalingen 

van artikel 16ter, §2, artikel 16quater, artikel 16quinquies en artikel 16sexies van het voormelde 

decreet van 21 oktober 1997. 
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- Het agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat de voorgestelde natuurstreefbeelden in 

overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 16septies van het voormelde decreet van 

21 oktober 1997. 

 

 

DE ADJUNCT-DIRECTEUR AVES Oost- & West Vlaanderen BESLUIT: 

 

 

Enig artikel. Deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan ‘Moenebroek’, gelegen te 

Geraardsbergen, en toegevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 

 

De doelmatigheidstoets zal door het Agentschap voor Natuur en Bos uitgevoerd worden na 

ontvangst van de aanvraag voor een aankoopsubsidie, met toepassing van het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling 

en de uitvoer van het geïntegreerd natuurbeheer. 

 

 

 

 

Gent,  

 

de adjunct-directeur AVES Oost- & West Vlaanderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gert Van HOYDONCK 

 



































 



 



 



 



 



 



 



 



 



A2L

22-05-2014 0,2150 ha

B157C

A49B

A17A

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1710

Dossier 10354   Vergolle definitieve akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1280

LIERDE 3 afd. DEFTINGE

Totaal in beheer voor Moenebroek (ha) : 75,2888

0,0381

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0472





1,5410 ha

B108D

B106

B110A

B104A

B115

B128C

B128F

B128B

B116

B96B

B97B

B97/2C

B97/2B

B107D

0,6780 ha

B140A

B140/2A

B140/2G

B140/2H

B141/2A

0,0290 ha

B118

B117

0,7240 ha

B142B

B142C

0,1460 ha

B103A

0,0620 haDossier 460   Cock definitieve akte 31-01-1992

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1460

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,3571

Dossier 400   Van Liefferinge definitieve akte 24-12-1991

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,3669

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0138

Dossier 399   Daneels definitieve akte 24-12-1991

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0152

Dossier 59   Fostier definitieve akte 14-06-1991

Perceel Oppervlakte akte

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2049

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,3021

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0467

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0459

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0785

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0396

Dossier 58   Vanonacker definitieve akte 14-06-1991

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0258

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0267

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0365

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0331

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1171

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0768

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1283

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0530

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1639

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1679

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2991

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,3346

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0386

Overzicht percelen NBP_OV_19_0022 Moenebroek  op 02/02/2021

Dossier 57   Vanonacker definitieve akte 22-03-1991



B128E

0,0300 ha

B120

0,0650 ha

B108E

B107E

0,0330 ha

B108C

2,0850 ha

B123A

B86

B85

B81

0,0320 ha

B107C

0,0650 ha

B108A

B107A

0,3470 ha

B94

B95

B93

0,1800 ha

B158

B159

0,5210 ha

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0664

Dossier 425   Van Lil definitieve akte 31-03-1992

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1136

Dossier 468   Van Liefferinge definitieve akte 26-02-1992

Perceel Oppervlakte akte

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1535

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0815

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1120

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0312

Dossier 467   De Cercq definitieve akte 26-02-1992

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0338

Dossier 466   Schuttyzer definitieve akte 26-02-1992

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0320

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,3537

Dossier 465   Vandelook definitieve akte 26-02-1992

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,6171

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,5659

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,5484

Dossier 464   Van den Steen definitieve akte 26-02-1992

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0330

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0285

Dossier 463   Vidts definitieve akte 26-02-1992

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0365

Dossier 462   De Mulder definitieve akte 31-01-1992

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0300

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0620

Dossier 461   Poelaert definitieve akte 31-01-1992

Perceel Oppervlakte akte



B127

0,2840 ha

B129C

0,8840 ha

B125

B130

B131

B126

0,5140 ha

B84

B82

B83

0,0670 ha

B108B

B107B

2,1520 ha

A2

A1

A3A

A4A

2,7810 ha

A12B

A13B

A14

A15

A13A

A9

A10A

A10B

A11

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,1091

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,2802

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,2342

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,5488

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3954

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,2172

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,2176

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3823

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,2127

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,4161

Dossier 538   Keppens definitieve akte 17-02-1993

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,7886

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,2276

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,7196

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0354

Dossier 493   Robignon definitieve akte 22-12-1992

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0316

Dossier 492   Van Der Schueren definitieve akte 22-12-1992

Perceel Oppervlakte akte

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1489

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1045

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2606

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0841

Dossier 491   Morreels definitieve akte 22-12-1992

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2641

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0603

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,4755

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2840

Dossier 427   Schotte definitieve akte 31-03-1992

Dossier 426   De Sterck definitieve akte 31-03-1992

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,5210



A12A

0,0150 ha

B119

0,5210 ha

B8

1,4340 ha

A32C

A31L

A32B

A31K

0,9370 ha

B77B

B77A

0,4220 ha

B241A

B240A

0,4110 ha

A43

A16A

0,0430 ha

B232D

B232C

0,0430 ha

B233B

0,3670 ha

A18

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3670

Dossier 787   cons. Van Lil-Van Der Schueren definitieve akte 11-02-1994

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0430

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0197

Dossier 734   Cieters - Kiekens definitieve akte 11-02-1994

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0233

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3710

Dossier 777   cons. Cock definitieve akte 06-12-1993

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,0400

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1432

Dossier 775   Van den Steen definitieve akte 06-12-1993

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2788

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,6016

Dossier 736   cons. Van Lierde definitieve akte 06-12-1993

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,3354

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3704

Dossier 814   OCMW van Lessines definitieve akte 16-09-1993

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3288

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3585

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3763

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,5210

Dossier 675   Van Schoors definitieve akte 25-05-1993

Dossier 592   Berlengee definitieve akte 17-02-1993

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0150

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,1833

Dossier 539   Cardoen definitieve akte 17-02-1993



0,3720 ha

B264C

0,1620 ha

B235

0,5550 ha

A7A

A7B

0,1790 ha

A25

0,3160 ha

A19

0,3850 ha

B239

B238

0,2797 ha

B228A

2,0850 ha

B154A

B155

0,2120 ha

B234C

B234B

1,9180 ha

B74

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 1,9180

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0810

Dossier 1197   OCMW Lessines definitieve akte 15-02-1996

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1310

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,4373

Dossier 34 Van Liefferinge definitieve akte 09-02-1996

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 1,6477

Dossier 1128B  Roelandt-De Pril definitieve akte 29-01-1996

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1326

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2563

Dossier 1128A  De Beck-De Catelle definitieve akte 29-01-1996

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1287

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3160

Dossier 1191   OCMW Schendelbeke definitieve akte 18-10-1995

Dossier 1041B  Heereman-Berlengee definitieve akte 29-06-1995

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,1790

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3296

Dossier 1041A  cons. Frederick definitieve akte 29-06-1995

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,2254

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1620

Dossier 898   cons. Temmerman definitieve akte 14-07-1994

Dossier 802   Taildeman en deelgenoten definitieve akte 08-06-1994

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,3720

Dossier 801   Vindevoghel en cons. definitieve akte 11-02-1994



0,4690 ha

A623L

A623K

A623H

A623M

0,7440 ha

B244

B245

3,3690 ha

B257

B256

B255

B254D

B258

0,6060 ha

A26

0,3300 ha

A8

1,4430 ha

A27

A33

0,7370 ha

A617B

A628C

0,3320 ha

A21

1,6130 haDossier 2202   Van der Mijnsbrugge definitieve akte 28-06-2000

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3320

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,3680

Dossier 2110   Van Liefferinge definitieve akte 07-02-2000

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,3690

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,6379

Dossier 1959   De Saeger definitieve akte 07-02-2000

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,8051

Dossier 1912   OCMW Geraardsbergen definitieve akte 28-12-1998

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,3300

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,6060

Dossier 1423   OCMW Zottegem definitieve akte 30-09-1997

Dossier 1341   null definitieve akte 13-11-1996

Perceel Oppervlakte akte

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 2,0531

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2323

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0652

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0482

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,9701

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,3150

Dossier 1292   De Pape definitieve akte 29-08-1996

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,4290

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,1578

Dossier 1198B  cons. Van der Haeghen definitieve akte 15-05-1996

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,1031

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,1598

Oppervlakte GIS

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,0484

Dossier 1198A  Robignon-De Clippel definitieve akte 15-05-1996

Perceel Oppervlakte akte



A6/2

A6

A5A

6,1509 ha

B152L

B152H

B152G

B147B

B146D

B139D

B138

B136

B137

B146B

B146C

B139B

B139C

B152M

B188

B153

1,0255 ha

A629/3

A629A

A629B

A616C

3,5286 ha

B260B

B261B

B262A

B263A

B259

0,0127 ha

A32/2

Oppervlakte GIS

LIERDE 3 afd. DEFTINGE 0,0127

Dossier 2409B  Gierts definitieve akte 02-04-2001

Perceel Oppervlakte akte

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2059

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,9114

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,9868

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,7681

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,6564

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,0424

Dossier 2409A  Gierts definitieve akte 02-04-2001

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,7702

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,1222

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,0906

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,7263

Dossier 2390   Van Liefferinge definitieve akte 02-04-2001

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0716

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 1,2097

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0640

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0657

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0885

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1032

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,8654

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,7638

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0562

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,8525

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,4825

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1161

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0762

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1678

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,4412

Dossier 2283   Stassijns definitieve akte 14-07-2000

Perceel Oppervlakte akte

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,7242

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,4616

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,4273

Perceel Oppervlakte akte



0,3920 ha

A616B

9,0409 ha

A311B

A308A

A309C

A311A

A311C

A312A %

A313

A328E

A328F %

A309B

0,2975 ha

A618H

A618/2

1,6760 ha

B160A

B161

B159/2A

B160/2A

2,2200 ha

B154/2A

1,2110 ha

B156A

0,7510 ha

A37A %

A35 %

A36 %GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 96,16 0,2795

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 99,95 0,4136

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 69,69 0,0579

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 1,2110

Dossier 3329B  De Vleeschauwer definitieve akte 28-02-2003

Dossier 3329A  De Vleeschauwer definitieve akte 28-02-2003

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 2,2200

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,4871

Dossier 2829   Van Lil definitieve akte 09-04-2002

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,4039

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,3629

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,4221

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,0894

Dossier 2796   Roelandt-De Pril definitieve akte 02-03-2002

Oppervlakte GIS

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,2081

Dossier 2860   Thijs-Martens definitieve akte 19-02-2002

Perceel Oppervlakte akte

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 99,53 0,4103

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,4059

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,2490

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 1,4167

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 1,0152

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 98,24 0,1373

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,1720

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,3576

Oppervlakte GIS

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 1,2808

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 3,5961

Dossier 2641A  De Theux definitieve akte 20-07-2001

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,3920

Dossier 2431   de Biolley definitieve akte 19-04-2001



0,9360 ha

B89

B101

B100

B99

B91A

B90

B88

B87

1,4500 ha

B187A

1,7478 ha

B254/2 %

B254E

B254S

B254G

0,7680 ha

B133A

0,3600 ha

A3A

A2H

A2G

A2N

0,3920 ha

A616A

1,2580 ha

B75

B98

B133A

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1186

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,9404

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1990

Dossier 4295   De Backer definitieve akte 03-02-2005

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

LIERDE 2 afd. HEMELVEERDEGEM 0,3920

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0399

Dossier 4296   De Saeger definitieve akte 19-11-2004

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0485

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1105

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1611

Dossier 4165   Temmerman definitieve akte 29-06-2004

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,7680

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1547

Dossier 3892   De Backer definitieve akte 19-04-2004

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,8422

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,5947

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 94,83 0,1561

Dossier 3568   Collard definitieve akte 19-08-2003

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 1,4500

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1646

Dossier 3529   Baele definitieve akte 17-07-2003

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1871

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1000

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0861

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1498

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0942

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0661

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0880

Dossier 3329C  De Vleeschauwer definitieve akte 28-02-2003

Perceel Oppervlakte akte



0,1286 ha

B21E

1,1172 ha

B151C

B150B

1,5070 ha

B192

B189B

B189A

B196

B198C

0,5670 ha

B129A

B129B

0,8130 ha

A6A

A2M

A5C

A5F

0,4616 ha

B149A

0,1720 ha

A4B

A4A

0,0430 ha

B231/2B

0,1270 haDossier 9913   Openbare Verkoop definitieve akte 07-07-2012

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0430

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0946

Dossier 9617   Overlot definitieve akte 12-05-2011

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0774

Dossier 6200   Scheirlinckx definitieve akte 19-08-2009

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,4616

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0477

Dossier 6176   Van Liefferinge definitieve akte 08-07-2009

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1735

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0862

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,5057

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2909

Dossier 5603   Van Hecke definitieve akte 07-03-2008

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2761

Dossier 5157   De Cock definitieve akte 29-12-2006

Perceel Oppervlakte akte

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,7395

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2321

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0947

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1008

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,3399

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,7015

Dossier 4997   Van Liefferinge definitieve akte 30-06-2006

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,4157

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1286

Dossier 4970   Van Wymeersch definitieve akte 30-06-2006

Dossier 4585   Turtelboom definitieve akte 29-08-2005

Perceel Oppervlakte akte



B128A

6,4550 ha

B102

B111

B113

B112

A34

B143

B122

B114

0,8310 ha

B162

0,1710 ha

A2L

0,2150 ha

A17A

B157C

A49B

1,7997 ha

B246A

B247/2 %

B247B %GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 99,48 0,9727

Totaal in beheer voor Moenebroek (ha) : 77,0885

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,7320

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 66,42 0,0950

0,0381

Dossier 13543   Ridley (Arlon) definitieve akte 22-01-2021

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1280

LIERDE 3 afd. DEFTINGE

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0472

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1710

Dossier 10354   Vergolle definitieve akte 22-05-2014

Dossier 10326   Van De Poutsche definitieve akte 28-03-2014

Perceel Oppervlakte akte

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,8310

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2920

Dossier 10301   Van Mello definitieve akte 28-03-2014

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,6580

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,3280

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,2570

GERAARDSBERGEN 8 afd. OPHASSELT 0,8750

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0340

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,0600

Perceel Oppervlakte akte Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1470

Oppervlakte GIS

GERAARDSBERGEN 7 afd. SCHENDELBEKE 0,1270

Dossier 10051   OCMW Geraardsbergen definitieve akte 16-10-2013

Perceel Oppervlakte akte
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype ruigte-

elzenbos (91E0_vn) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 28-03-19  Carlos D’Haeseleer 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid BB20 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐  Bitterzoet, ☐  Gele lis, ☒ Grote kattenstaart, 

☐  Grote wederik, ☐  Hop, ☐  Kale jonker, ☐  Melkeppe, 

☒  Moerasspirea, ☐  Moeraswalstro,  ☒  Moeraszegge, 

☐  Moesdistel, ☐  Oeverzegge, ☐  Penningkruid, ☐  Riet, 

☐  Wolfspoot 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☐  ≥30% 

aantal soorten:                 ☒  <10 ☐  ≥10 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐  Aalbes, ☐  andere breedbladige wilgensoorten, 

☒  Boswilg, ☐  Zachte berk, ☐  Zwarte bes, ☐  Zwarte els 
aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☒  <70% ☐  70-90% ☒  ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 

mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 

groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 

van 1 ha of groter) 

☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 

groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 

groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 

boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 

habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☒  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 

Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☒  ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 

Kleefkruid samen 

☒  ≤ 10% 

Waterpeper en Pitrus 
samen:   ☐ >10%  ☒  ≤10% 

elk apart:   ☒ ≤ 1% ☐anders 

Invasieve exoten in 

de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 

Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 

Gele maskerbloem 

☐  0%  ☐  ≤1%  ☒  >1% 

Invasieve en 

bodemdegraderen

de soorten in de 

boom- en 

struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  

uitheems naaldhout  

 

☒  ≤1% ☐  1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden 

– regionaal belangrijk biotoop rbbhc 

dotterbloemgraslanden 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 21-05-2019  Carlos D’Haeseleer 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid BB25 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐ Adderwortel, ☐Blauwe knoop, ☐ Bosbies, ☐ Brede 

orchis, ☒ Dotterbloem,  ☒ Echte koekoeksbloem, 

☐ Gevlekte orchis, ☐ Gevleugeld hertshooi, ☐ Grote 

ratelaar, ☐ Hazenzegge, ☒ Kruipend zenegroen, ☒ Lidrus, 

☒ Moerasrolklaver, ☐ Moerasstreepzaad,  

☒ Moerasvergeet-mij-nietje, ☒ Moesdistel, ☐ Paddenrus, 

☐ Ruw walstro, ☐ Ruwe smele, ☐ Schildereprijs, ☐ Slanke 

sleutelbloem, ☐ Tormentil, ☐ Trosdravik, ☒ Tweerijige 

zegge, ☐ Veldrus, ☐ Wilde bertram 

relatieve bedekking: 

☐  <30% ☒  ≥30% 

aantal soorten:  

☐  <7   ☒  ≥7 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen) ☒ ≤50%  ☐ >50% 

(co)dominantie van 

soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 

bedekking ≥ 70% 

☒ afwezig ☐ aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging  Echte valeriaan, Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, 

Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Harig 

wilgenroosje, Kale jonker, Koninginnenkruid, Kropaar, 

Melkeppe, Moerasspirea, Riet 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Liesgras 
☒ ≤5%  ☐ >5% 

vernatting Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart, 

Mannagras, Moerasstruisgras, Rietgras, Ruige zegge 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

intensief gebruik Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Grote weegbree, 

Kruipende boterbloem, Madeliefje, Witte klaver 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Blaartrekkende boterbloem, Grote weegbree, 

Heermoes, Kluwenzuring, Kruldistel, Krulzuring, Ridderzuring, 

Speerdistel, Tandzaad, Waterpeper, Zachte dravik 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

pollenvormende 

russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus ☒ ≤10%  ☐ >10% 

verbossing Bedekking boom- of struiksoorten > 1m inclusief bramen ☒ ≤5%  ☐ >5% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling ruigten en 

pioniervegetaties – Europees te beschermen habitat 6430, 

subtype moerasspireaverbond (6430_hf) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 21-05-2019  Carlos D’Haeseleer 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid BB25 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐Adderwortel, ☐Bosbies, ☒Dagkoekoeksbloem, 

☐Dodemansvingers, ☐Donzige klit, ☒Echte valeriaan, 

☐Gevlekte dovenetel, ☒Gewone engelwortel, ☐Groot 

hoefblad, ☒Grote kattenstaart, ☒Harig wilgenroosje, 

☐Heksenmelk, ☐Kleine kaardenbol, ☐Lange ereprijs, 

☐Moerasandoorn, ☐Moerasbeemdgras, 

☐Moerasooievaarsbek, ☒Moerasspirea, ☒Moeraszegge, 

☒Moesdistel, ☐Poelruit, ☐Reuzenpaardenstaart, 

☐Rivierkruiskruid, ☐Watermuur, ☐Zomerklokje 

bedekking sleutelsoorten: 

☐  <50% ☒  ≥50% 

aantal sleutelsoorten: 

☐  <5  ☒  ≥5 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van grassen, uitgezonderd Riet en Rietgras ☐  < 10% ☒  ≥10%                

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging incl. 

ruderalisering 

Akkerdistel, Braam, Grote brandnetel, Heermoes, Kruldistel, 

Kweek, Liesgras, Ridderzuring, Rietgras 
☒ ≤30%  ☐ >30% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten> 2m, exclusief bramen 

 

☒ ≤30%  ☐ >30% 

invasieve exoten Aardpeer, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Aster, 

Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Canadese 

guldenroede, Douglaspluimspirea, Hemelboom, Japanse 

duizendknoop, Late guldenroede, Pontische rododendron, 

Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Robinia, Sachalinese 

duizendknoop, Schijnaardbei, Vlinderstruik, Witte spirea 

☒ 0%  ☐ >0% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 

te beschermen habitat 91E0, subtype beekbegeleidend vogelkers-

essenbos en essen-iepenbos (91E0_va) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 28-03-2019  Carlos D’Haeseleer 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid BB50+BB51 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Bloedzuring, ☐  Bosanemoon, ☐  Boswederik, 

☐  Daslook, ☐  Dotterbloem, ☐  Eenbes, ☐  Gele dovenetel, 

☒  Gevlekte aronskelk, ☐  Groot springzaad, ☐  Gulden 

boterbloem, ☐  Moerasstreepzaad, ☒  Muskuskruid, 

☒  Pinksterbloem, ☐  Reuzenzwenkgras, ☒ Ruwe smele,  

☒ Slanke sleutelbloem 

relatieve bedekking (*): ☒  <30% ☐  ≥30% 

aantal soorten:                 ☒  <7 ☐  ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Aalbes, ☒ Eenstijlige meidoorn, ☒ Es, ☐ Gelderse 

roos, ☐ Gewone esdoorn, ☒ Hazelaar, ☒ Olm, ☐ Rode 

kornoelje, ☐ Vogelkers, ☐ Zwarte bes, ☒ Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☒  <70% ☐  70-90% 

☐  ≥90% en meerdere soorten ≥ 1 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 

mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 

groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 

van 1 ha of groter) 

☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 

groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 

groeiklassen 

☒  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 

boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 

habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☒  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

 

☐  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 

Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper 

☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☒  ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 

Kleefkruid samen 

☒  ≤10% ☐ anders   

Waterpeper en Pitrus samen:  ☒   ≤10% ☐   > 10% 

 

elk apart:  ☒  ≤ 1%  ☐ anders   

Invasieve exoten in 

de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 

Sachalinese , Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 

Schijnaardbei,  Spirea (Douglas-, Bastaard),Balsemien 

(Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige), Gele maskerbloem  

☐  0%  ☐  ≤1%  ☒  >1% 

Invasieve en 

bodemdegraderen

de soorten in de 

boom- en 

struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik , Amerikaanse eik , Amerikaanse 

vogelkers,  Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☒  ≤1% ☐  1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 

te beschermen habitat 91E0, subtype beekbegeleidend vogelkers-

essenbos en essen-iepenbos (91E0_va) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 28-03-2019  Carlos D’Haeseleer 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid BB50+BB51 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Bloedzuring, ☐  Bosanemoon, ☐  Boswederik, 

☐  Daslook, ☐  Dotterbloem, ☐  Eenbes, ☐  Gele dovenetel, 

☒  Gevlekte aronskelk, ☐  Groot springzaad, ☐  Gulden 

boterbloem, ☐  Moerasstreepzaad, ☒  Muskuskruid, 

☒  Pinksterbloem, ☐  Reuzenzwenkgras, ☒ Ruwe smele,  

☒ Slanke sleutelbloem 

relatieve bedekking (*): ☒  <30% ☐  ≥30% 

aantal soorten:                 ☒  <7 ☐  ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Aalbes, ☒ Eenstijlige meidoorn, ☒ Es, ☐ Gelderse 

roos, ☐ Gewone esdoorn, ☒ Hazelaar, ☒ Olm, ☐ Rode 

kornoelje, ☐ Vogelkers, ☐ Zwarte bes, ☒ Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☒  <70% ☐  70-90% 

☐  ≥90% en meerdere soorten ≥ 1 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 

mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 

groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 

van 1 ha of groter) 

☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 

groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 

groeiklassen 

☒  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 

boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 

habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☒  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

 

☐  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 

Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper 

☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☒  ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 

Kleefkruid samen 

☒  ≤10% ☐ anders   

Waterpeper en Pitrus samen:  ☒   ≤10% ☐   > 10% 

 

elk apart:  ☒  ≤ 1%  ☐ anders   

Invasieve exoten in 

de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 

Sachalinese , Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 

Schijnaardbei,  Spirea (Douglas-, Bastaard),Balsemien 

(Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige), Gele maskerbloem  

☐  0%  ☐  ≤1%  ☒  >1% 

Invasieve en 

bodemdegraderen

de soorten in de 

boom- en 

struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik , Amerikaanse eik , Amerikaanse 

vogelkers,  Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☒  ≤1% ☐  1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling Bossen – 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype:  goudveil-

essenbos (91E0_vc) 
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 datum opname   naam opnemer 

 28-03-19  Carlos D’Haeseleer 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid MB4a, MB4b, MB6 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☒ Bittere veldkers, ☐  Hangende zegge, ☐  Paarbladig 

goudveil, ☐  Reuzenpaardenstaart, ☐  Slanke zegge,  

☒  Verspreidbladig goudveil 

 

aantal soorten:  

☒  <2  ☐  ≥2 

 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☒ Aalbes, ☐  Beuk, ☐  Gewone esdoorn, ☐  Grote 

bosaardbei, ☒  Hazelaar, ☐  Wintereik x Zomereik,  

☐  Zomereik, ☒  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐  70-90% ☒  ≥90% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 

mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 

groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 

van 1 ha of groter) 

☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 

groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 

groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 

boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 

habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☒  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 

Kleefkruid samen,  
☒  ≤10%  ☐ >10% 

 

Waterpeper en Pitrus, elk apart 
☒  ≤1%  ☐anders 

Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 

Kleefkruid, Waterpeper en Pitrus, elk apart  ☒ ≤1% ☐anders 

Invasieve exoten in 

de kruidlaag 

Balsemien (Reuzen-, Oranje en Tweekleurige), Gele 

maskerbloem 
☐  0%  ☐  ≤1%  ☒  >1% 

Invasieve en 

bodemdegraderen

de soorten in de 

boom- en 

struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 

vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☒  ≤1% ☐  1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype ruigte-

elzenbos (91E0_vn) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 28-03-19  Carlos D’Haeseleer 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid MB4a+MB4b+MB6 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☒  Bitterzoet, ☒  Gele lis, ☐ Grote kattenstaart, 

☐  Grote wederik, ☐  Hop, ☒  Kale jonker, ☐  Melkeppe, 

☒  Moerasspirea, ☒  Moeraswalstro,  ☒  Moeraszegge, 

☒  Moesdistel, ☐  Oeverzegge, ☒  Penningkruid, ☒  Riet, 

☒  Wolfspoot 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☒  ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <10 ☒  ≥10 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☒  Aalbes, ☐  andere breedbladige wilgensoorten, 

☐  Boswilg, ☐  Zachte berk, ☐  Zwarte bes, ☒  Zwarte els 
aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐  70-90% ☒  ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 

mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 

groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 

van 1 ha of groter) 

☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 

groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 

groeiklassen 

☒  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 

boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 

habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☒  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☒  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☒  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 

Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☒  ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 

Kleefkruid samen 

☐  ≤ 10% 

Waterpeper en Pitrus 
samen:   ☐ >10%  ☒  ≤10% 

elk apart:   ☒ ≤ 1% ☐anders 

Invasieve exoten in 

de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 

Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 

Gele maskerbloem 

☐  0%  ☐  ≤1%  ☒  >1% 

Invasieve en 

bodemdegraderen

de soorten in de 

boom- en 

struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  

uitheems naaldhout  

 

☒  ≤1% ☐  1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling graslanden 

– regionaal belangrijk biotoop rbbhc 

dotterbloemgraslanden 
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 datum opname   naam opnemer 

 21-05-2019  Carlos D’Haeseleer 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid MB5 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☒ Adderwortel, ☐Blauwe knoop, ☒ Bosbies, ☐ Brede 

orchis, ☒ Dotterbloem,  ☒ Echte koekoeksbloem, 

☐ Gevlekte orchis, ☐ Gevleugeld hertshooi, ☒ Grote 

ratelaar, ☐ Hazenzegge, ☒ Kruipend zenegroen, ☒ Lidrus, 

☒ Moerasrolklaver, ☐ Moerasstreepzaad,  

☒ Moerasvergeet-mij-nietje, ☒ Moesdistel, ☐ Paddenrus, 

☐ Ruw walstro, ☐ Ruwe smele, ☐ Schildereprijs, ☒ Slanke 

sleutelbloem, ☐ Tormentil, ☐ Trosdravik, ☐ Tweerijige 

zegge, ☐ Veldrus, ☐ Wilde bertram 

relatieve bedekking: 

☐  <30% ☒  ≥30% 

aantal soorten:  

☐  <7   ☒  ≥7 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen) ☒ ≤50%  ☐ >50% 

(co)dominantie van 

soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 

bedekking ≥ 70% 

☒ afwezig ☐ aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging  Echte valeriaan, Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, 

Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Harig 

wilgenroosje, Kale jonker, Koninginnenkruid, Kropaar, 

Melkeppe, Moerasspirea, Riet 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Liesgras 
☒ ≤5%  ☐ >5% 

vernatting Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart, 

Mannagras, Moerasstruisgras, Rietgras, Ruige zegge 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

intensief gebruik Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Grote weegbree, 

Kruipende boterbloem, Madeliefje, Witte klaver 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Blaartrekkende boterbloem, Grote weegbree, 

Heermoes, Kluwenzuring, Kruldistel, Krulzuring, Ridderzuring, 

Speerdistel, Tandzaad, Waterpeper, Zachte dravik 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

pollenvormende 

russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus ☒ ≤10%  ☐ >10% 

verbossing Bedekking boom- of struiksoorten > 1m inclusief bramen ☐ ≤5%  ☒ >5% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling ruigten en 

pioniervegetaties – Europees te beschermen habitat 6430, 

subtype moerasspireaverbond (6430_hf) 
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 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 21-05-2019  Carlos D’Haeseleer 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid MB13 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☒Adderwortel, ☒Bosbies, ☐Dagkoekoeksbloem, 

☐Dodemansvingers, ☐Donzige klit, ☒Echte valeriaan, 

☐Gevlekte dovenetel, ☒Gewone engelwortel, ☐Groot 

hoefblad, ☐Grote kattenstaart, ☒Harig wilgenroosje, 

☐Heksenmelk, ☐Kleine kaardenbol, ☐Lange ereprijs, 

☐Moerasandoorn, ☐Moerasbeemdgras, 

☐Moerasooievaarsbek, ☒Moerasspirea, ☒Moeraszegge, 

☒Moesdistel, ☐Poelruit, ☐Reuzenpaardenstaart, 

☐Rivierkruiskruid, ☐Watermuur, ☐Zomerklokje 

bedekking sleutelsoorten: 

☐  <50% ☒  ≥50% 

aantal sleutelsoorten: 

☐  <5  ☒  ≥5 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van grassen, uitgezonderd Riet en Rietgras ☐  < 10% ☒  ≥10%                

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging incl. 

ruderalisering 

Akkerdistel, Braam, Grote brandnetel, Heermoes, Kruldistel, 

Kweek, Liesgras, Ridderzuring, Rietgras 
☒ ≤30%  ☐ >30% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten> 2m, exclusief bramen 

 

☒ ≤30%  ☐ >30% 

invasieve exoten Aardpeer, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Aster, 

Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Canadese 

guldenroede, Douglaspluimspirea, Hemelboom, Japanse 

duizendknoop, Late guldenroede, Pontische rododendron, 

Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Robinia, Sachalinese 

duizendknoop, Schijnaardbei, Vlinderstruik, Witte spirea 

☐ 0%  ☒ >0% 
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Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling ruigten en 

pioniervegetaties – Europees te beschermen habitat 6430, 

subtype moerasspireaverbond (6430_hf) 
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 datum opname   naam opnemer 

 21-05-2019  Carlos D’Haeseleer 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid MB80 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐Adderwortel, ☐Bosbies, ☒Dagkoekoeksbloem, 

☐Dodemansvingers, ☐Donzige klit, ☒Echte valeriaan, 

☐Gevlekte dovenetel, ☒Gewone engelwortel, ☐Groot 

hoefblad, ☒Grote kattenstaart, ☒Harig wilgenroosje, 

☐Heksenmelk, ☐Kleine kaardenbol, ☐Lange ereprijs, 

☐Moerasandoorn, ☐Moerasbeemdgras, 

☐Moerasooievaarsbek, ☒Moerasspirea, ☐Moeraszegge, 

☒Moesdistel, ☐Poelruit, ☐Reuzenpaardenstaart, 

☐Rivierkruiskruid, ☐Watermuur, ☐Zomerklokje 

bedekking sleutelsoorten: 

☒  <50% ☐  ≥50% 

aantal sleutelsoorten: 

☐  <5  ☒  ≥5 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van grassen, uitgezonderd Riet en Rietgras ☐  < 10% ☒  ≥10%                

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging incl. 

ruderalisering 

Akkerdistel, Braam, Grote brandnetel, Heermoes, Kruldistel, 

Kweek, Liesgras, Ridderzuring, Rietgras 
☒ ≤30%  ☐ >30% 

verbossing  bedekking boom- of struiksoorten> 2m, exclusief bramen 

 

☒ ≤30%  ☐ >30% 

invasieve exoten Aardpeer, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Aster, 

Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Canadese 

guldenroede, Douglaspluimspirea, Hemelboom, Japanse 

duizendknoop, Late guldenroede, Pontische rododendron, 

Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Robinia, Sachalinese 

duizendknoop, Schijnaardbei, Vlinderstruik, Witte spirea 

☐ 0%  ☒ >0% 
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 datum opname   naam opnemer 

 21-05-2019  Carlos D’Haeseleer 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid MB81 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐ Adderwortel, ☐Blauwe knoop, ☒ Bosbies, ☒ Brede 

orchis, ☒ Dotterbloem,  ☒ Echte koekoeksbloem, 

☐ Gevlekte orchis, ☐ Gevleugeld hertshooi, ☒ Grote 

ratelaar, ☐ Hazenzegge, ☒ Kruipend zenegroen, ☒ Lidrus, 

☒ Moerasrolklaver, ☐ Moerasstreepzaad,  

☒ Moerasvergeet-mij-nietje, ☒ Moesdistel, ☐ Paddenrus, 

☐ Ruw walstro, ☐ Ruwe smele, ☐ Schildereprijs, ☐ Slanke 

sleutelbloem, ☐ Tormentil, ☐ Trosdravik, ☒ Tweerijige 

zegge, ☐ Veldrus, ☐ Wilde bertram 

relatieve bedekking: 

☐  <30% ☒  ≥30% 

aantal soorten:  

☐  <7   ☒  ≥7 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen) ☐ ≤50%  ☒ >50% 

(co)dominantie van 

soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 

bedekking ≥ 70% 

☒ afwezig ☐ aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging  Echte valeriaan, Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, 

Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Harig 

wilgenroosje, Kale jonker, Koninginnenkruid, Kropaar, 

Melkeppe, Moerasspirea, Riet 

☐ ≤10%  ☒ >10% 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Liesgras 
☒ ≤5%  ☐ >5% 

vernatting Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart, 

Mannagras, Moerasstruisgras, Rietgras, Ruige zegge 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

intensief gebruik Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Grote weegbree, 

Kruipende boterbloem, Madeliefje, Witte klaver 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Blaartrekkende boterbloem, Grote weegbree, 

Heermoes, Kluwenzuring, Kruldistel, Krulzuring, Ridderzuring, 

Speerdistel, Tandzaad, Waterpeper, Zachte dravik 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

pollenvormende 

russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus ☒ ≤10%  ☐ >10% 

verbossing Bedekking boom- of struiksoorten > 1m inclusief bramen ☐ ≤5%  ☒ >5% 
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 datum opname   naam opnemer 

 21-05-2019  Carlos D’Haeseleer 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid MB82 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☐ Adderwortel, ☐Blauwe knoop, ☒ Bosbies, ☐ Brede 

orchis, ☒ Dotterbloem,  ☒ Echte koekoeksbloem, 

☐ Gevlekte orchis, ☐ Gevleugeld hertshooi, ☒ Grote 

ratelaar, ☐ Hazenzegge, ☒ Kruipend zenegroen, ☒ Lidrus, 

☒ Moerasrolklaver, ☐ Moerasstreepzaad,  

☒ Moerasvergeet-mij-nietje, ☐ Moesdistel, ☐ Paddenrus, 

☐ Ruw walstro, ☐ Ruwe smele, ☐ Schildereprijs, ☒ Slanke 

sleutelbloem, ☐ Tormentil, ☐ Trosdravik, ☐ Tweerijige 

zegge, ☐ Veldrus, ☐ Wilde bertram 

relatieve bedekking: 

☐  <30% ☒  ≥30% 

aantal soorten:  

☐  <7   ☒  ≥7 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen) ☒ ≤50%  ☐ >50% 

(co)dominantie van 

soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 

bedekking ≥ 70% 

☒ afwezig ☐ aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging  Echte valeriaan, Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, 

Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Harig 

wilgenroosje, Kale jonker, Koninginnenkruid, Kropaar, 

Melkeppe, Moerasspirea, Riet 

☐ ≤10%  ☒ >10% 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Liesgras 
☒ ≤5%  ☐ >5% 

vernatting Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart, 

Mannagras, Moerasstruisgras, Rietgras, Ruige zegge 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

intensief gebruik Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Grote weegbree, 

Kruipende boterbloem, Madeliefje, Witte klaver 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Blaartrekkende boterbloem, Grote weegbree, 

Heermoes, Kluwenzuring, Kruldistel, Krulzuring, Ridderzuring, 

Speerdistel, Tandzaad, Waterpeper, Zachte dravik 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

pollenvormende 

russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus ☒ ≤10%  ☐ >10% 

verbossing Bedekking boom- of struiksoorten > 1m inclusief bramen ☐ ≤5%  ☒ >5% 
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 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 21-05-2019  Carlos D’Haeseleer 

 

 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid MB83 

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten  
☒ Adderwortel, ☐Blauwe knoop, ☒ Bosbies, ☒ Brede 

orchis, ☒ Dotterbloem,  ☒ Echte koekoeksbloem, 

☐ Gevlekte orchis, ☐ Gevleugeld hertshooi, ☒ Grote 

ratelaar, ☐ Hazenzegge, ☒ Kruipend zenegroen, ☒ Lidrus, 

☒ Moerasrolklaver, ☐ Moerasstreepzaad,  

☒ Moerasvergeet-mij-nietje, ☒ Moesdistel, ☐ Paddenrus, 

☐ Ruw walstro, ☐ Ruwe smele, ☐ Schildereprijs, ☒ Slanke 

sleutelbloem, ☐ Tormentil, ☐ Trosdravik, ☒ Tweerijige 

zegge, ☐ Veldrus, ☐ Wilde bertram 

relatieve bedekking: 

☐  <30% ☒  ≥30% 

aantal soorten:  

☐  <7   ☒  ≥7 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

grassen bedekking van alle grassen (excl. Schijngrassen) ☒ ≤50%  ☐ >50% 

(co)dominantie van 

soorten 

(co)dominantie = één of twee soorten met gezamenlijke 

bedekking ≥ 70% 

☒ afwezig ☐ aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging  Echte valeriaan, Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, 

Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart, Haagwinde, Harig 

wilgenroosje, Kale jonker, Koninginnenkruid, Kropaar, 

Melkeppe, Moerasspirea, Riet 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

eutrofiëring Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Liesgras 
☒ ≤5%  ☐ >5% 

vernatting Egelboterbloem, Fioringras, Geknikte vossenstaart, 

Mannagras, Moerasstruisgras, Rietgras, Ruige zegge 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

intensief gebruik Engels raaigras, Gewoon timoteegras, Grote weegbree, 

Kruipende boterbloem, Madeliefje, Witte klaver 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

ruderalisering Akkerdistel, Blaartrekkende boterbloem, Grote weegbree, 

Heermoes, Kluwenzuring, Kruldistel, Krulzuring, Ridderzuring, 

Speerdistel, Tandzaad, Waterpeper, Zachte dravik 

☒ ≤10%  ☐ >10% 

pollenvormende 

russen 

Biezenknoppen, Pitrus, Zeegroene rus ☒ ≤10%  ☐ >10% 

verbossing Bedekking boom- of struiksoorten > 1m inclusief bramen ☐ ≤5%  ☒ >5% 
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 datum opname   naam opnemer 

 28-03-19  Carlos D’Haeseleer 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid TR60-TR61 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐  Bitterzoet, ☒  Gele lis, ☒ Grote kattenstaart, 

☐  Grote wederik, ☐  Hop, ☐  Kale jonker, ☐  Melkeppe, 

☒  Moerasspirea, ☒  Moeraswalstro,  ☒  Moeraszegge, 

☒  Moesdistel, ☐  Oeverzegge, ☐  Penningkruid, ☒  Riet, 

☒  Wolfspoot 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☒  ≥30% 

aantal soorten:                 ☒  <10 ☐  ≥10 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐  Aalbes, ☐  andere breedbladige wilgensoorten, 

☒  Boswilg, ☐  Zachte berk, ☐  Zwarte bes, ☒  Zwarte els 
aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☒  <70% ☐  70-90% ☒  ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 

mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 

groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 

van 1 ha of groter) 

☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 

groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 

groeiklassen 

☒  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 

boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 

habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☒  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 

Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☒  ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 

Kleefkruid samen 

☒  ≤ 10% 

Waterpeper en Pitrus 
samen:   ☐ >10%  ☒  ≤10% 

elk apart:   ☒ ≤ 1% ☐anders 

Invasieve exoten in 

de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 

Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 

Gele maskerbloem 

☐  0%  ☐  ≤1%  ☒  >1% 

Invasieve en 

bodemdegraderen

de soorten in de 

boom- en 

struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  

uitheems naaldhout  

 

☒  ≤1% ☐  1-10% ☐  >10% 
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Europees te beschermen habitat 91E0, subtype ruigte-

elzenbos (91E0_vn) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 28-03-19  Carlos D’Haeseleer 

 
 1. Identificatiegegevens beheereenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Moenebroek nr beheereenheid TR63 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐  Bitterzoet, ☒  Gele lis, ☒ Grote kattenstaart, 

☐  Grote wederik, ☐  Hop, ☐  Kale jonker, ☐  Melkeppe, 

☒  Moerasspirea, ☐  Moeraswalstro,  ☒  Moeraszegge, 

☒  Moesdistel, ☐  Oeverzegge, ☐  Penningkruid, ☒  Riet, 

☐  Wolfspoot 

relatieve bedekking (*): ☒  <30% ☐  ≥30% 

aantal soorten:                 ☒  <10 ☐  ≥10 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐  Aalbes, ☐  andere breedbladige wilgensoorten, 

☒  Boswilg, ☐  Zachte berk, ☐  Zwarte bes, ☒  Zwarte els 
aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☒  <70% ☐  70-90% ☒  ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 

mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 

groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 

van 1 ha of groter) 

☐  mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☒  ongelijkjarig en gemengd (verschillende 

groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 

groeiklassen 

☒  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 

boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 

habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☒  klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐  klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 

Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☒  ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☒  ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 

Kleefkruid samen 

☒  ≤ 10% 

Waterpeper en Pitrus 
samen:   ☐ >10%  ☒  ≤10% 

elk apart:   ☒ ≤ 1% ☐anders 

Invasieve exoten in 

de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 

Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 

Gele maskerbloem 

☐  0%  ☐  ≤1%  ☒  >1% 

Invasieve en 

bodemdegraderen

de soorten in de 

boom- en 

struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  

uitheems naaldhout  

 

☒  ≤1% ☐  1-10% ☐  >10% 

 














