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Niet-technische samenvatting 
  
Het nieuwe natuurbeheerplan voor het domein Webbekomsbroek-Borchbeemden, gelegen in de vallei van de 
Demer tussen Halen en Diest, schetst een geïntegreerde visie op landschap, waterbeheer en recreatie en 
beschrijft de te nemen maatregelen op de gronden van de Vlaamse overheid om deze visie te realiseren 
gedurende de planperiode van 24 jaren. Hierbij wordt aandacht besteed aan de multifunctionaliteit van het 
gebied met de focus op Europees en Vlaams natuur- en waterbeleid.  
  
Landschap 

  
Op basis van abiotische factoren zoals bodemsamenstelling en grondwaterpeilen en op basis van historisch 
grondgebruik beoogt het natuurbeheerplan een consistente landschapsopbouw in het gebied. In de laagste 
delen van de vallei bevinden zich de natte, kleiige stroomdalgraslanden, waar een open landschap wordt 
nagestreefd met overstromingshooilanden. Op de oeverwallen van de Demer, van nature hoger gelegen 
centraal in de vallei, wordt een kleinschalig landschap met graaslanden, houtkanten en hagen nagestreefd. In 
het Rotbroek en Gorenbroek dagzoomt veen en worden moerassen en laagveen beoogd. Aan de valleiranden, 
tot slot, bevinden zich enkele hoger gelegen diestiaanheuvels, zoals de Sint-Jansberg, met vaak nog delen van 
historische boskernen die via dit natuurbeheerplan versterkt zullen worden met nieuw bos. De verschillende 
landschapsdelen zijn elk standplaats voor een typische vegetatie en ze vormen elk het leefgebied voor een 
specifieke fauna. De vele geleidelijke overgangen tussen de verschillende landschapsdelen vormen interessante 
gradiënten tussen verschillende standplaatsen en leefgebieden en versterken zo de biodiversiteitswaarde van 
het gebied. 
  
De beschreven beheermaatregelen zijn gericht op de ontwikkeling van de landschapsvisie, op het versterken 
van de gradiënten tussen de landschapsdelen en op het (deels) wegwerken van een aantal bedreigingen voor 
de natuurwaarden in het gebied. Belangrijke bedreigingen zijn een onnatuurlijk watersysteem met 
verdrogende effecten, ontbossing, aanplantingen van productiehout, achterstallig beheer van houtkanten en 
(knot)wilgen en de verspreiding van invasieve exoten. 
  
Waterbeheer 

  
Water speelt een belangrijke rol binnen het plangebied. Het Webbekomsbroek fungeert immers als een 
gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) waar water wordt geborgen om wateroverlast in stroomafwaartse 
woonkernen zoals Diest te voorkomen. Anderzijds bepalen de grondwaterstanden en het overstromingsregime 
welke natuurtypes tot ontwikkeling kunnen komen. Omdat het waterbeheer vroeger éénzijdig gericht was op 
het zo snel mogelijk afvoeren van water, is het gebied verdroogd. De grondwaterstanden zijn momenteel te 
laag om de gewenste vegetaties tot ontwikkeling te laten komen. De komende jaren wordt het laagwaterpeil 
van de Demer, dit is het waterpeil van de Demer in de zomer, opnieuw verhoogd en worden verschillende 
grachten aangepast. Hierdoor kan er langer water worden vastgehouden en zakt het grondwaterpeil tijdens de 
zomer minder diep weg. Dit maakt het gebied opnieuw geschikt voor moeras- en graslandvegetaties en de 
soorten die zich erin thuis voelen. De hoogwaterpeilen van de Demer in de winter wijzigen niet. Ook wordt 
overstromingswater gespreid over een grotere oppervlakte eigendommen van de Vlaamse overheid wanneer 
het gecontroleerde overstromingsgebied in werking treedt zodat het water op natuurlijkere wijze de laagtes in 
het landschap vult.  
Door deze ingrepen verkleint de opslagcapaciteit van het gecontroleerde overstromingsgebied niet, het 
beschermingsniveau tegen wateroverlast blijft hetzelfde. Tegelijkertijd functioneert het hele 
overstromingsgebied op deze manier ook 365 dagen per jaar als waterinfiltratiegebied om zo het hoofd te 
bieden aan de steeds langere droogteperioden ten gevolge van de klimaatwijziging. En nemen de kansen voor 
de ontwikkeling van waardevolle natuur fors toe. 
  
In het Goren- en het Rotbroek zijn er enkele plaatsen waar er vervuild water in het gebied komt en is het ook 
nodig om enkele aanpassingen te doen aan grachten en greppels om een natuurlijker watersysteem in te 
stellen om verdroging van het veen en de bodem tegen te gaan. 
 
 
 
  



 

  

Recreatieve ontsluiting en zonering 

  
Voor de recreatieve ontsluiting van het gebied start het natuurbeheerplan met wat er al is: een zeer actief 
natuureducatief bezoekerscentrum Webbekomsbroek met jaarlijks 15.000 bezoekers, een ruim aanbod aan 
wandel-en fietspaden en hengelmogelijkheden in en rond domein Webbekomsbroek-Borchbeemden, een 
ruime hondenlosloopzone. De lange wandelroute (rood - 9 km) wordt opgewaardeerd via een nieuw traject 
met een wandelbrug over het Zwartwater en een pad door een zeer attractieve landschap. Zo wordt 
Webbekom met een voetweg verbonden met Zelem en wordt een centrale rustzone gecreëerd voor de vele 
broedvogels die jaarlijks naar het Webbekomsbroek afzakken. Daarnaast voorziet het natuurbeheerplan in de 
constructie van drie uitkijktorens van waarop de recreant telkens een prachtig en panoramisch zicht heeft op 
dit unieke wetland dat als kraamkamer fungeert voor de vele broedvogels. Vanaf het oude 
zandsteengroevepad op de Sint-Jansberg leidt een nieuw stuk pad naar een nieuw kijkpunt met afgeschermd 
zicht op het uitgestrekte moeras om moerasvogels te bespieden. Tot slot kijkt het natuurbeheerplan ook in de 
toekomst met een recreatieve aaneensluiting van het Webbekomsbroek-Borchbeemden via het Halensbroek 
met het Schulensbroek. 
  
 
Samenvattend zet dit natuurbeheerplan in op een betere systeemwerking van de vallei van de Demer tussen 
Halen en Diest, met beter functionerende ecosysteemdiensten voor de omwonenden en bezoekers van het 
plangebied: 
- een rijke biodiversiteit met typische en vaak zeldzame soorten. 
- een veilige berging van overstromingswater bij piekdebieten. 
- een trage infiltratie van oppervlaktewater om het grondwaterpeil te verhogen tijdens droge periodes. 
- een plaats waar mensen de natuur kunnen beleven op verschillende manieren. 
- een gebied waar mensen kunnen ontspannen en er rust vinden. 
- een spons voor koolstofdioxide (permanente graslanden op kleibodems, venen en inheemse, diverse bossen 
capteren zeer veel koolstof). 
- een klimaatbuffer tegen een veranderend klimaat. 
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Deel 1 Verkenning 
 
1 Inleiding 

 

 

Dit natuurbeheerplan wordt opgemaakt voor het gebied Webbekomsbroek-Borchbeemden en omgeving (zie 
kaart 1). Voor bepaalde zones werd reeds een ontwerpbeheerplan voor het buitenbekken opgesteld (ANB), 
maar een degelijk onderbouwde visie op middellange tot lange termijn bleef echter achterwege. Het document 
dat hier voorligt, heeft een tweeledige doelstelling:  

• Uitwerking van een visie op middellange- tot lange termijn, voor een ruimer gebied dan 
Webbekomsbroek-Borchbeemden (=globaal kader of visiegebied). 

• Uitwerken van beheerdoelstellingen en -maatregelen voor het gebied Webbekomsbroek-
Borchbeemden (=beheerplangebied).  

Voor het visie- en beheerplangebied werd reeds een goedgekeurde verkenningsnota opgemaakt en 
goedgekeurd (zie bijlage 1). In deze verkenningsnota worden algemene gegevens (administratieve en juridische 
bepalingen, abiotische en biotische gegevens) beschreven. Daarnaast werd voor het visiegebied (globaal kader) 
een visie op de ecologische, economische en sociale functie opgemaakt. Voor het beheerplangebied werden 
beheerdoelstellingen vooropgesteld.  

 

2 Globaal kader 

 
Het globaal kader (visiegebied) betreft het interessegebied waarvoor een beheervisie wordt uitgewerkt. Het 
visiegebied  heeft geen rechtstreekse juridische implicaties en kan evenmin uitspraken doen over eventuele 
bestemmingswijzigingen.  
 
Het globale kader van het beheerplangebied is ca. 690 ha groot (zie kaart 1). Het omvat enkele getuigenheuvels 
en de riviervalleien van de Demer en de Zwarte Beek net voor de Grote Steunbeer te Diest. Het is gelegen in de 
gemeenten Diest en Halen. Het gebied wordt ruwweg begrensd door Schoonaarde in het noorden, Zelem in 
het oosten, de E314 in het zuiden en Webbekom en Diest in het westen. Het Halensbroek wordt ook tot 
globale kader van het beheerplanvisiegebied gerekend.   
 
Het visiegebied kan onderverdeeld worden in de deelgebieden Webbekomsbroek (binnen- en buitenbekken), 
Diestersbroek, Schaffensbroek, Borchbeemden (= Rotbroek,  Gorenbroek en Sint-Jansberg), Gennep, 
Kolenberg, Wijngaardsveld, de Stadswallen en het Halensbroek (zie kaart 1). 
 
De oppervlakte van het visiegebied bedraagt 688ha 49a. 
 
 

3 Beheerplangebied 

 
Het beheerplangebied omvat de delen van het visiegebied die in eigendom en beheer zijn van ANB (zie kaart 
1). Kaart 1 geeft de terreineenheden weer, kaart 10 de beheereenheden. 
 
Vrijwel alle percelen zijn in eigendom van ANB. Het binnenbekken van Webbekom is eigendom van de VMM. 
ANB heeft voor deze percelen, net als de eigendommen van VMM flankerend aan de rivieren en grachten, 
momenteel een beheerovereenkomst om het (natuur)beheer uit te oefenen. 
 
De oppervlakte van het beheerplangebied bedraagt 396ha 79a 07ca. 
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4 Kenmerken en doelstellingen visie- en beheerplangebied 

 
De Borchbeemden (Rotbroek en Gorenbroek) behoren tot het Habitatrichtlijngebied “Demervallei” (BE2400014 
- deelgebied 12). Het gehele beheerplangebied behoort tot het gelijknamige Vogelrichtlijngebied (BE2223316), 
uitgezonderd Wijngaardsveld in het westen van het gebied (voor de afbakening zie verkenningsnota in bijlage 
1).  
VEN-gebieden binnen de perimeter behoren tot “Het Rot- , Gorenbroek en Diestersbroek” (GEN en GENO).  
Binnen dit Vogelrichtlijngebied zorgt het Halensbroek voor de aansluiting met SBZ het Schulensbroek. 
 
 
Het visie- en beheerplangebied behoort tot het valleigebied van de Demer, Zwarte Beek en Zwart Water op de 
lager gelegen gronden. De hoger gelegen delen behoren tot de Diestiaanheuvels. 
Het beheerplangebied wordt van oudsher in de lagere delen gekenmerkt door overstromingen. Het grondgebruik 
bestond vooral uit hooilanden, waardoor het landschap zeer open was. Op de hogere delen (Diestiaanheuvels) 
bevonden zich bossen en akkers.  
 
Het typische beemdenlandschap horende bij de overstromingsrivier (het resultaat van de grote ontbossingen door 
de mens) is pas de laatste decennia zeer sterk veranderd. Het uitgebreide microreliëf met zouwen en greppels die 
dienden voor het historisch hooibeheer te verzekeren zijn vanuit de lucht en op hoogtekaarten nog duidelijk te zien 
getuigen van dat historisch landschap. De landbouw werd echter grootschaliger en de hooilanden werden verlaten 
en verruigden. Enkele werden omgevormd tot akkers, de meeste werden beplant met populier.  
In functie van natuurdoelstellingen werden in het recente verleden enkele populierenaanplantingen gekapt en 
werd een natuurbeheer op de graslanden ingesteld. Deze beheeringrepen werden uitgevoerd omwille van het nog 
voorkomen van relicten van de soortenrijke graslanden zoals dotterbloemgraslanden of grote zeggevegetaties. 
Enkele ha met droog-nat gradiënt bevatten ook drogere graslandvegetaties.  Deze graslanden, samen met de riet- 
en moerasspirearuigtes zijn in combinatie met de open waterpartijen zeer belangrijk voor enkele soorten van de 
Vogelrichtlijn, zoals porseleinhoen, kwartelkoning, grauwe klauwier en bruine kiekendief. Daarnaast is het gebied 
van belang voor de Habitatrichtlijnsoorten grote modderkruiper en bever. 
De abiotiek en het historisch landgebruik verklaren een belangrijk deel van het gevormde landschap en de 
verschillen per deelgebied. Het gebied is matig vochtig tot vochtig en naast een aantal grotere waterlopen 
(Demer, Zwarte Beek, Zwart Water...) dooraderd met tientallen grachten in de lagere delen, komen nog 
relicten van soortenrijke natte tot vochtige graslanden en rietmoerassen voor. Op de hogere drogere delen 
(Diestiaanheuvels ) treffen we drogere bossen en relicten van drogere soortenrijke graslanden aan. 
 
Rekening houdend met de lokale (a)biotische factoren en met het historische beheer wordt gekozen voor een 
ruimtelijke afwisseling van de open en gesloten vegetatietypes, omdat er op die manier overgangszones 
gecreëerd worden die een grote biodiversiteit kennen. Het algemeen natuurstreefbeeld is een voornamelijk 
open landschap van graas- en hooilanden enerzijds en natte ruigtes anderzijds, afgewisseld met een aantal 
bostypes die net zoals de meer open vegetaties belangrijk zijn op zowel Vlaamse als Europese schaal.  
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Deel 2 Inventaris  
 

 

5 Landschapshistorische evolutie 
 

 
5.1 Landschapsevolutie 

 
De landschapsevolutie wordt besproken op basis van een aantal historische kaarten (zie bijlage 2). 
 
Tussen de 10e en de 15e eeuw wordt het gebied gekenmerkt door grote overstromingen in de lager gelegen 
valleigebieden. Na de Middeleeuwen werden deze overstromingen ingeperkt door in te grijpen op de loop van 
de Demer, het aanleggen van stuwen of andere constructies die het waterpeil moesten regelen.  Het systeem 
bestond erin om de hooilanden ’s winters te laten overstromen, maar ’s zomers droog te laten vallen zodat 
deze bewerkbaar waren. Dit is het principe van ‘beemden’. 
Op de getuigenheuvels bevonden zich bossen en wijngaarden.  
 
Om de overstromingen vanuit de Demer in te perken, werd in de 17e eeuw het Zwartwater gegraven om het 
water uit het broekgebied naar de Zwarte Beek te leiden. Ook de Leigracht werd in deze periode gegraven, 
evenals verschillende afwateringsgrachten in het Webbekomsbroek. Het Rotbroek werd enkel door de Zwarte 
Beek en het Zwartwater doorkruist.  
 
 
Eind 18e eeuw worden de lager gelegen delen gekenmerkt door moerassige weides en hooilanden.  
Enkel op de hogere heuvels bevindt zich bos. Eind 18e eeuw was de Sint-Jansberg reeds in cultuur gebracht met 
door hagen omzoomde akkers, boomgaarden en hakhoutbossen. Op de Sint-Jansberg zien we ook de 
uitgehouwen hellingen waar men de ijzerzandsteen won voor bouwwerken in de buurt.  
Op de getuigenheuvels waren grote gedeelten bos gekapt. Vrijwel alle wijngaarden zijn verdwenen en 
vervangen door akkers. 
Van historisch bos is enkel sprake op de hellingen van de Sint-Jansberg, de Kolenberg, Gennep en het 
Prinsenbos (net buiten het visiegebied).  
 
 
In de 19e eeuw bestond het systeem van overstromingen nog steeds. De Demer en de Zwarte Beek werden als 
een natuurlijke watergordel aangewend en vormden overstromingsgebieden. Het gebied kon dus nog steeds 
overstromen, en de overstromingen werden zelfs antropogeen aangestuurd. In 1842 werd met name de 
Saspoort van een speciaal sluissysteem voorzien om het Demerwater op te stuwen en het Webbekomsbroek te 
laten overstromen i.f.v. verdedigingsdoeleinden. 
Aan de hand van oude postkaarten (zie figuur 5-1) van ca. 1900 kan gereconstrueerd worden dat het gebied tussen 
de Demer en de spoorweg nog open was. Verspreid kwamen wel enkele struiken voor; langs de oevers ging het 
hier waarschijnlijk om wilgenstruwelen. Ook langs de spoorweg kwam een opgaande begroeiing voor van 
verspreide bomen.  
In deze periode werden de stadswallen van Diest gebouwd.  
 
 
Het bodemgebruik is grotendeels historisch stabiel. Gebruik van de beemden voor hooiproductie is wellicht 
blijven doorgaan tot na de Tweede Wereldoorlog.  
Vanaf half de 20e eeuw werd de landbouw grootschaliger in de omgeving, waarbij verschillende graslanden 
werden omgezet naar akker (bv. Halensbroek). Een groot deel van de nattere (vallei)graslanden werden 
beplant met populieren. Door de grootschalige populieraanplanten veranderde het open landschap in een 
gesloten landschap. 
Op enkele andere percelen werden vijvers uitgegraven en ingericht als weekendverblijf.   
 
Het Webbekomsbroek is sinds eind vorige eeuw een gecontroleerd overstromingsgebied dat de bewoners 
rondom de Demervallei tussen Webbekom en Aarschot beschermt tegen overstromingsschade. Het bestaat uit 
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een binnen- en buitenbekken met een middendijk ter hoogte van de kerk van Webbekom. De oude 
spoorwegbedding doorsnijdt het Webbekomsbroek. 

 

 
Figuur 5-1: Postkaart (ca. 1900) van de stuwconstructie Grote Steunbeer t.h.v. de Saspoort. 
 
In de periode 1960-1970 werd de Demer uit de binnenstad geband. Daarvoor werd aan de achterzijde van de 
sluispoort (Saspoort) een betonnen dam aangebracht, waardoor de waterloop niet meer door de stad maar erlangs 
loopt.  
In het begin van de jaren ’70 bestonden de zones ten noorden van de Zwarte Beek nog altijd uit drassig grasland. 
Op het gedeelte van de zuidelijke omwalling, ten noorden van de Schaffensepoort, kwamen verspreid bomen of 
struweel voor. Van de oorspronkelijke lijnbeplanting met bomen op de wallen, is enkel nog een relict aanwezig - de 
beukenrijen nabij de Schaffensepoort. 
 
 
Recente beheermaatregelen hebben het landschap opener gemaakt. Vooral de lager gelegen valleidelen kennen 
hierbij een open tot half-open landschap van graslanden, met voorkomen van lokale bosjes en meidoornstruwelen. 
Bepaalde delen van het beheerplangebied zijn meer gesloten en worden gekenmerkt door nattere valleibossen 
zoals in Schaffensbroek en Gorenbroek. Op de hogere heuvels komen akkers en loofbos voor. 
 

 
5.2 Historisch-landschappelijke kenmerken 

 
Het Rotbroek en het Gorenbroek zijn beide bijna volledig aangeduid als landschapsatlasrelict ‘Vallei van de 
Zwarte Beek van Meldert tot Zelem’.  
Het landschap wordt gekenmerkt door de valleien van de Demer, Zwarte Beek en Zwart Water.  
De Diestiaan(zandsteen)heuvels liggen hier als uitlopers van het Hageland. Het zijn de overblijfselen van een 
oorspronkelijk massief van tertiaire ouderdom (zie bijlage 3), die zich hebben kunnen handhaven door een 
beschermende laag. Verantwoordelijk hiervoor is het in de bodem aanwezige glauconiet, dat in een vroeger 
(sub)tropisch, marien milieu ontstaan is. Daar waar de vallei begrensd wordt door de ijzerzandsteenheuvels, 
vinden we voornamelijk akkers, schralere graslanden en bossen. 
 
Het halfopen landschap in de vallei wordt thans in grote lijnen bepaald door graasweiden en verspreid liggende 
hooilanden, ruigten, struwelen, moerassen, broekbossen en een aantal bomenrijen en vijvers.  
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Het Gorenbroek is een natte depressie met ruigten, beperkte struwelen en een aantal populierenaanplanten. 
In het noordelijke gedeelte ervan staan enkele weekendhuisjes. 
Rond het straatdorp Zelem is het landschap gevarieerd met landschappelijk waardevolle elementen zoals holle 
wegen, bomenrijen en houtkanten. Er komen verschillende erfgoedelementen voor. Van belang voor verdere 
beheerwerken is de aanwezigheid van een beschermde archeologische site, met name de site van de 
verdwenen kerk in Zelem (beschermde archeologische site, 6/11/2014).  
 
Binnen het visiegebied komt de vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Diest’ 
(19/02/2016) voor, evenals  het beschermd monument ‘19e eeuwse verdedigingsgordel van Diest – resterende 
gedeelten (20/05/1996)’.  
 
Andere erfgoedelementen zijn niet van belang in het licht van de beheervisie, -doelstellingen en -maatregelen.  
Voor een verdere bespreking van de erfgoedelementen verwijzen we naar bijlage 3. 
 
Op basis van een aantal digitale bronnen werd voor het beheerplan- en visiegebied en onmiddellijke omgeving 
een synthese gemaakt van de belangrijkste landschappelijke kenmerken en relicten (zie figuur 5-2). De 
elementen die opgenomen werden in een cartografisch overzicht, zijn zowel van geomorfologische aard als van 
natuur- en cultuurhistorische aard. Op deze landschapskenmerkenkaart wordt het valleigebied aangeduid (op 
basis van de overstromingsgevoelige gebieden), evenals de aanwezigheid van oud bos (aanwezig op de 
Ferrariskaart). Daarnaast worden de hoofdwaterlopen aangeduid en enkele structurende lijnelementen zoals 
de oude spoorwegberm en de spoorlijn Diest-Hasselt. Puntvormige erfgoedelementen worden eveneens op de 
kaart aangeduid. 
 
Figuur 5-2. Landschapskenmerkenkaart van het visiegebied en omgeving. 
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6 Abiotiek 

 

 
 

6.1 Hydrologie en hydrografie 

 

De hydrografie (waterlopen, greppels en andere wateroppervlakken) en de hydrologie, meer bepaald de 
grondwaterstanden, de kwaliteit van het grondwater, de grondwaterstromingen en de overstromingen zijn 
sturend voor de huidige vegetaties en de potenties. 

 

6.1.1 Waterlopenstelsel 
 
Het visiegebied ligt binnen de Demervallei.  In het visiegebied komt een groot deel van al het oppervlaktewater 
van het Demerbekken samen in de Demer. De Demer en de Zwarte Beek voeren het water vanuit het zuiden 
naar het noordwesten via de ringgrachten van de stadswallen van Diest.  
Om de ontwatering van de valleigebieden van de Demer te vergemakkelijken, werd een netwerk van sloten 
gegraven.  
Eén van deze leigrachten, met name de Grote leigracht, stroomt doorheen het Webbekombroek en mondt in 
het projectgebied uit in de Zwarte Beek. 
 
Doorheen Rotbroek stromen volgende waterlopen (zie kaart 2):  

- Demer (1e categorie) 
- Zwartwater (1e categorie). Deze mondt uit in de Zwarte Beek. 
- Zwarte Beek (1e categorie) 
- Rotbroekbeek (3e categorie). Deze mondt uit in het Zwartwater. Stroomopwaarts is de Rotbroekbeek niet 
gecategoriseerd. 
- Een naamloze waterloop (3e categorie). Deze vormt de noordgrens van het Rotbroek. Ook deze waterloop 
mondt uit in het Zwartwater. 

Ook langsheen Gorenbroek stromen enkele onbevaarbare waterlopen van 1e categorie. 
- Demer 
- Zwartwater 
- Velpe 

Ook hier stromen enkele waterlopen van 3e categorie: 
- Donderbosbeek. Deze mondt net ten zuiden van Gorenbroek uit in de Demer 
- Waterbemdebeek: stroomopwaarts niet gecatalogeerd 
- Naamloze waterloop van 3e categorie die uitmondt in de Waterbemdebeek 

Verder stromen ook twee niet gecatalogeerde waterlopen doorheen Gorenbroek. Het gaat om een naamloze 
waterloop die twee delen van de Donderbosbeek verbindt en een waterloop die eveneens Zwartwater heet en 
uitmondt in de Donderbosbeek. 
De Velpe mondt t.h.v. de E314 uit in de Demer. 
 
 

6.1.2 Werking gecontroleerd overstromingsgebied Webbekomsbroek en andere kunstwerken 
 
Het Webbekomsbroek fungeert als een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Sinds september 1998 met 
een bergingscapaciteit van 3,5 miljoen m3 over een oppervlakte van 144 ha. Er is een binnen- en een 
buitenbekken.  
De vulling van het GOG gebeurt doorgaans in iets meer dan 2 dagen. Daarna zakt het grondwater beneden 
maaiveld en neemt het stilaan weer zijn normale verloop aan. 
 
Volgende kunstwerken regelen de wateraan- en afvoer in het visiegebied en de vulling van het GOG (zie figuur 
6-1): 
 

o verdeelwerk K7 
o stuw K18 
o inlaat K19 
o verdeelwerk K24 en pompgemaal 
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o uitlaat K29 
o doorlaat K30 
o stuw K31 
o Grote Steunbeer 

 

 
Figuur 6-1: Overzicht van de kunstwerken en waterstroming t.h.v. Webbekomsbroek. 
 
Net voor de monding van de Velpe in de Demer zijn twee regelstuwen voorzien om de debietverdeling naar de 
Demer en het overstromingsbekken Webbekom te sturen. Stuw K18 regelt de verbinding tussen de Velpe en de 
Demer, terwijl K19 de inlaat voor Webbekom vormt.  
Het binnenbekken van Webbekom wordt gevuld via inlaat K19 vanuit de Velpe of via inlaat K24A vanuit de 
Leugenbeek. Ledigen gebeurt via K30 naar het buitenbekken en de Grote Leigracht. In het binnenbekken ligt 
een netwerk van slecht afwaterende grachtjes waardoor het peil stroomafwaarts van stuw K19 hoger is dan 
het peil opwaarts van doorlaat K30 wanneer het binnenbekken niet of beperkt gevuld is. In eerste instantie 
werd het binnenbekken gevuld tot 22.00 m TAW. Daarna werd het buitenbekken gevuld en dan werd het 
binnenbekken verder gevuld tot ongeveer 22.40 m TAW. Tot oktober 2019 werd het binnenbekken gevuld, 
waarna het buitenbekken (bij zeer hoge piekafvoeren) gevuld werd via K30. Sinds oktober 2019 worden met 
het oog op het maximaal spreiden van de overstromingsdruk binnen- en buitenbekken gelijktijdig gevuld. Pas 
als het buitenbekken volledig gevuld is (tot 22.00 m TAW), wordt het binnenbekken verder gevuld tot ongeveer 
22.40 m TAW. Deze aangepaste regeling wijzigt niets aan de hoeveelheid water die gestockeerd kan worden en 
het veiligheidsniveau dat het GOG biedt. 
Het buitenbekken van Webbekom wordt gevuld via K30 vanuit het binnenbekken of vanuit de Leugenbeek via 
stuw K24B.  
Verder stroomafwaarts in de Demer ligt stuw K31. Hier kan water bij overvloedige regenval uit de Demer naar 
de Zwarte Beek stromen.   
De laatste waterlopen die uitmonden in de Demer zijn de Begijnenbeek en de Zwartebeek. Het stuwencomplex 
K7 laat een deel van het water door naar de Leugenbeek, terwijl het overgebleven water zich via de 
Begijnenbeek verder een weg baant naar de Demer. De Begijnenbeek mondt uit in de recent opengelegde 
Demer in het centrum van Diest. De Zwartebeek stroomt gedurende verscheidene kilometers evenwijdig met 
de Demer en mondt hier in uit nabij het station van Diest. 
 
In 2013 is er een nieuw traject van de Grote Leigracht uitgegraven, dat het water van het buitenbekken via een 
nieuwe sifon onder de Demer naar het kunstwerk K29 in de Zwarte Beek (zie onder) stuurt, waar het water kan 
worden uitgelaten. Het oude traject van de Grote Leigracht met eveneens een sifon onder de Demer is 
behouden, maar de afvoer via deze sifon is zeer beperkt. K29 zorgt ervoor dat het GOG sneller geledigd kan 
worden. Daarbij wordt er wel voor gezorgd dat het peil in de Zwartbeek niet te hoog wordt (of anders gezegd: 
er wordt voor gezorgd dat het debiet dat de Zwartebeek en de Demer verder afwaarts aankunnen, niet 
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overschreden wordt). Deze stuw moet er ook voor zorgen dat het buitenbekken niet overvuld wordt: via de 
Leugebeek komt er immers zelfs bij een volledige vulling nog steeds een zeker debiet toe in het buitenbekken. 
Momenteel kan deze stuw alleen handmatig bediend worden. 
 

Deelsysteem Grote Steunbeer: 
De Grote Steunbeer is een oude vaste stuw op de Demer ter hoogte van Diest. De monding van de Begijnebeek in de Demer 
zit ook vervat in de Grote Steunbeer, maar zodanig dat de Begijnebeek net afwaarts de Grote Steunbeer in de Demer 
uitmondt. De Zwarte Beek mondt enkele honderden meters afwaarts de Grote Steunbeer uit in de Demer. 
 
Deelsysteem K18 en K19: 
Stuw K18 staat op de Velpe net opwaarts de monding in de Demer. Deze stuw kan gebruikt worden om de Velpe extra op te 
stuwen of om te vermijden dat de Demer de Velpe teveel opstuwt. Net opwaarts deze stuw is er aan de linkeroever een 
overstortdijk op ongeveer 21.00 m TAW. Het water dat over deze overstortdijk stroomt, komt terecht in een klein 
bezinkingsbekken of slibvang. Tussen dit bezinkingsbekken en het binnenbekken van Webbekom staat inlaat K19. Het 
binnenbekken wordt gevuld vanaf wanneer het opwaarts peil aan inlaat K19 het niveau 22.00 m TAW bereikt. Afhankelijk 
van de situatie (debiet dat toekomt van Velpe en Demer en stand van stuw K18) wordt het binnenbekken gevuld met water 
afkomstig van de Velpe en/of de Demer. Deze stuw wordt gewoonlijk automatisch gestuurd. 
Via inlaat K19 kan het binnenbekken ook geloosd worden als het peil in het binnenbekken hoger is dan het niveau van de 
overstortdijk en hoger dan het peil in de Velpe. Deze manier van lozen heeft het voordeel dat zo het buitenbekken gespaard 
blijft. 
 
Deelsysteem K7: 
Het verdeelwerk K7 dat het water afkomstig van de Begijnebeek verdeelt over de Begijnebeek naar Diest en de Leugenbeek 
naar Webbekom, dient om wateroverlast te Diest te vermijden. Deze 2 stuwen staan zo ingesteld dat bij normaal debiet het 
meeste water door de Begijnebeek gestuurd wordt en slechts een beperkt debiet door de Leugenbeek. Als er meer dan 3 
m³/s toekomt, wordt het debiet door de Begijnebeek naar Diest beperkt tot 3 m³/s. De rest wordt afgeleid naar de 
Leugenbeek. Als er meer dan 6 m³/s toekomt, wordt het debiet door de Leugenbeek beperkt tot 3 m³/s. De rest wordt 
opnieuw door de Begijnebeek gestuurd. De filosofie achter deze regeling is dat zo de wateroverlast in Diest wordt beperkt 
(vanaf er meer dan 3 m³/s toekomt wordt er tot 3 m³/s afgeleid naar de Leugenbeek), maar als er overstromingen optreden 
is dit nog wel altijd in Diest en niet in Webbekom (waar vroeger ook nooit problemen waren). 
De alarmpeilen in het GTI-systeem zijn: opwaarts peil: 24.60 m; afwaarts peil Leugenbeek: 24.35 m; afwaarts peil 
Begijnebeek: 23.90 m.  
 
Deelsysteem K24 en pompgemaal: 
Het verdeelwerk K24 op de Leugenbeek bestaat uit 2 stuwen. Inlaat K24B kan water afleiden naar het binnenbekken van 
Webbekom. Via stuw K24A kan het water verder door de Leugenbeek naar de Grote Leigracht en het buitenbekken van 
Webbekom. In normale toestand wordt alle water van de Leugenbeek over stuw K24A gestuurd. Bij hoge debieten wordt 
indien mogelijk het water van de Leugenbeek (deels) naar het binnenbekken van Webbekom gestuurd of anders naar het 
buitenbekken van Webbekom. 
Net afwaarts stuw K24A komt er een afwateringsgracht (Kleine Leigracht), die naast de westelijke dijk van het binnenbekken 
van Webbekom ligt, toe in de Leugenbeek. Indien het peil in het buitenbekken van Webbekom hoger dan 21.00 m TAW 
komt, wordt deze gracht zodanig mee opgestuwd dat er problemen ontstaan aan de laagst gelegen huizen van Webbekom. 
Bij de uitbreiding van het buitenbekken van Webbekom in 2014 is er daarom een schuif gebouwd waardoor de Kleine 
Leigracht kan afgekoppeld worden van de Leugenbeek. Een stel pompen (4x 0.5 m³/s) kan het water van de Kleine Leigracht 
dan overpompen naar het binnenbekken van Webbekom. 
 
Deelsysteem K30: 
Doorlaat K30 is de verbinding tussen het binnenbekken en het buitenbekken van Webbekom. Via doorlaat K30 en de Grote 
Leigracht wordt het binnenbekken geloosd. 
 
Deelsysteem K31: 
Stuw K31 vormt de verbinding tussen de Demer en de Zwarte Beek. De Demer staat daar altijd hoger dan de Zwarte Beek, 
omdat de Demer wordt opgestuwd door de Grote Steunbeer en de Zwarte Beek niet. In normale toestand regelt deze stuw 
op een verdrinkingsgraad van 60 %, totdat er een bepaald peil in de Zwarte Beek bereikt wordt. Dat afwaarts regelpeil 
wordt regelmatig aangepast en kan variëren van 19.00 tot 20.00 m TAW. Indien de Demer er hoger komt dan 21.50 m TAW 
(= maximale stand van de stuw) stroomt er sowieso water van de Demer naar de Zwarte Beek.  
 
Deelsysteem K29: 
In 2013 is er een nieuw traject van de Grote Leigracht uitgegraven, dat het water van het buitenbekken via een nieuwe sifon 
onder de Demer naar het uitlaatkunstwerk K29 stuurt. Het oude traject van de Grote Leigracht met eveneens een sifon 
onder de Demer is behouden, maar de afvoer via deze sifon is zeer beperkt. Stuw K29 bestaat uit 2 vlakke kleppen en een 
schuif. Deze stuw zorgt ervoor dat het buitenbekken (en ook het binnenbekken) sneller geledigd kan worden. Daarbij wordt 
er wel voor gezorgd dat het peil in de Zwarte Beek niet te hoog wordt (of anders gezegd: er wordt voor gezorgd dat het 
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debiet dat de Zwarte Beek en de Demer verder afwaarts aankunnen, niet overschreden wordt). Deze stuw moet er ook voor 
zorgen dat het buitenbekken niet overvuld wordt: via de Leugenbeek komt er immers zelfs bij een volledige vulling nog 
steeds een zeker debiet toe in het buitenbekken.  

 

 
6.2 Fysisch systeem van het visiegebied  

 
De grondwaterpeilen, de dynamiek van het grondwater én de bodem zijn sturend voor de vegetatie en de 
potenties in het gebied.  Een overzicht van het sturend fysisch systeem wordt weergegeven op kaart 2. 
 
Naar aanleiding van de opmaak van het natuurbeheerplan werd een expertadvies ingewonnen m.b.t. het 
fysisch systeem en het hydrologisch functioneren ervan. Hiertoe werden op 28, 29 en 30 augustus 2019 
terreinbezoeken uitgevoerd in Webbekomsbroek, Rotbroek en Gorenbroek. Er werden grondboringen verricht, 
de waterhuishouding bestudeerd, in het bijzonder droog-natverschillen, het optreden van stroming, visueel 
waarneembare ijzerverschijnselen en pH-waarden van (bodem)water gemeten. Het verslag van dit 
terreinbezoek met bijbehorende adviezen rond herstelmaatregelen wordt gegeven in bijlage 10. 
 
 
6.2.1 Algemeen 

 

Bepaalde abiotische factoren zijn sturend voor de huidige en potentiële vegetaties en de beheerkeuzes. Zo 
bepaalt het reliëf de indeling in de hoger gelegen gronden, komgronden en oeverwallen (zie figuur 6-1). 
Opmerkelijk zijn de hogere oeverwallen langsheen de Demer. Het westelijk deel van het buitenbekken van het 
Webbekomsbroek is laag gelegen, evenals het Schaffensbroek en Rotbroek.  
 

 
Figuur 6-2: DTM van het gebied (Hillshade 0.25m). 
 
Ook de bodem is een sturende abiotische variabele. Door de afwisseling van zandige, kleiige en lemige 
afzettingen ontstaat een variatie in (potentiële) vegetatietypes. Zo komen in de komgronden vegetatietypes 
voor die meer aan nattere gronden op klei en veen gebonden zijn, en op de hogere Diestiaanheuvels drogere 
graslanden en bossen. De bodem is dus sterk sturend inzake huidige aanwezigheid en potenties voor vegetaties 
(zie verder §6.2.2 e.v). Het Webbekomsbroek en het Diestersbroek hebben voornamelijk een kleibodem. Op de 
oeverwallen van de Demer, maar ook wat verder hier vandaan (o.a. rond de Zwarte Beek), zijn leemafzettingen 
te vinden. Op hellingen en donken zijn lemige zandbodems, zandbodems en zandleembodems te vinden, zoals 
ter hoogte van Gennep, de Sint-Jansberg – Kolenberg en Wijngaardsveld. Ook in Diestersbroek is een zandige 
donk aanwezig.  
Venige bodems zijn aan de oppervlakte of op diepere diepte aanwezig in het noordoosten en oosten van het 
Rotbroek en het noordoosten van het Gorenbroek. In beide gebieden is de bovenste veenlaag (ca. 20 cm 
veraard). De dikte van het veenpakket neemt in beide gebieden in westelijke richting af, maar kent in het 
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oosten van het Rotbroek diepten tot 3 m dik. In het Webbekomsbroek komt een veenpakket op enige diepte 
voor, meer bepaald in het centraal westelijk deel van het buitenbekken (ten westen van de Leigracht). 
 
De geologische ondergrond heeft binnen het beheerplangebied weinig invloed op de vegetatie en -potenties. 
Enkel het Holoceen is van belang (alluviale afzettingen, ook het veen dateert uit deze periode). Een meer 
uitgebreide beschrijving van de geologie wordt gegeven in bijlage 4.  
 
Verder is de grondwaterstand en -stroming van groot belang in het plangebied. Het plangebied staat onder 
invloed van lokale grondwaterstromen die vanuit de hoger gelegen delen richting het valleigebied stromen. 
Deze kwelstromen zijn aanwezig in het Rotbroek aan de noordoost- en oostzijde, in het Webbekomsbroek ten 
westen van de Grote Leigracht, in het Gorenbroek langs de noordoost- en oostzijde en plaatselijk ook in 
Schaffens- en Diestersbroek. Plaatselijk wordt hierdoor het drainerend effect ingeperkt door de aanwezige 
kwelstromen.  
De aanwezigheid van kwel komt tot uiting in de vegetatietypes, met name dotterbloemgrasland, 
veldrusgrasland, alluviale elzen- en berkenbroekbossen en kleine zeggenvegetaties. De vegetaties zijn elk op 
hun eigen manier aan de aanwezigheid van grondwater gebonden. Veldrusgrasland en kleine zeggenvegetaties 
komen voor op de flanken waar lokaal ijzerrijk grondwater horizontaal door de wortelzone stroomt. 
Dotterbloemgraslanden zijn te vinden waar meer basenrijk grondwater t.h.v. het maaiveld komt. Grote 
zeggenvegetaties zijn ook aanwezig op bodems met een hoge grondwaterstand. Zilverschoon- en grote 
vossensaartgraslanden zijn eveneens aanwezig, maar deze komen voor waar het water diep wegzakt en er 
geen kwel tot in de wortelzone aanwezig is. 
 
In de gebieden Webbekoms Broek, Diesters Broek, Rotbroek en Gorenbroek bevindt de grondwaterstand in de 
natste periode van het jaar (toestand GHG) zich nabij of zelfs boven het maaiveld. Ook in de droogste periode 
van het jaar (toestand GLG) zijn dit de zones met de minst diepe grondwaterstand. In gebieden die hoger 
gelegen zijn, is het grondwater er dieper (zie figuur 6-3). 
Ook dichtbij belangrijke waterlopen zoals de Demer, Zwarte Beek, Zwartwater, Rotbroekbeek en de Grote 
Leigracht zit het grondwater dieper dan in de gebieden verder van de waterlopen gelegen. Ze draineren het 
grondwater en dus zakt het grondwater in de buurt van deze waterlopen dieper weg. Langsheen de Demer 
hebben zich door regelmatige overstromingen zandige/lemige oeverwallen gevormd waardoor het terrein er 
hoger ligt en de grondwaterstanden dus relatief lager.  
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Figuur 6-3: Gesimuleerde GLG (cm-mv) en GHG (cm-mv), referentietoestand (Antea 2017). 
 
Het grondwater in het visiegebied is gesitueerd op de overgang tussen ionenarm grondwater met een sterke 
invloed van het regenwater (Kempense invloed) en ionenrijk water van de kalkrijke en lemige bodems van 
Haspengouw.  Dit zorgt voor een grote variatie in vegetatietypes, gaande van mesotrofe grote 
zeggenvegetaties met voedselarmere elementen van dotterbloemgraslanden en kleine zeggenvegetaties. Ook 
in de vijvers vinden we deze mengvorm terug, o.m. in Schaffensbroek, waar loos blaasjesbruid een indicator is 
van een meer voedselarmer watertype. 
 
Daarnaast bepaalt het overstromingsregime de aanwezigheid van vegetatietypes. Het Webbekomsbroek is al 
lang een uitgestrekte overstromingsvlakte. Dat hier overstroming optreedt is een natuurlijk gegeven en het 
gevolg van de versmalling van het dal van de Demer en Zwarte beek ter hoogte van Diest. Overstroming met 
slibrijk oppervlaktewater is eeuwenlang het overheersende hydrologische proces geweest. Dat blijkt als eerste 
uit de betrekkelijk dikke klei- en zavel(leem)pakketten die in de kom zijn afgezet (Jansen 2020).  
 
De relatie tussen de abiotische omstandigheden en de aanwezigheid van de grazige vegetatietypes kan dan ook 
als volgt geduid worden (Jansen 2020): 

• Grotezeggemoerasen (Associatie van Scherpe zegge), langst overstroomd, hoogste 
zomergrondwaterstanden; 

• Begroeiingen van het Zilverschoon-verbond, waarbij de Associatie van Moeraszoutgras en 
Fioringras op gemiddeld nattere standplaatsen staat dan die van de Associatie van Geknikte 
vossenstaart; 

• Grotevossestaartgraslanden, op betrekkelijk kort overstroomde standplaatsen, met behoorlijk 
diep wegzakkende grondwaterstanden; 

• Glanshaverhooilasden, op (vrijwel)  niet overstroomde standplaatsen, met diep wegzakkende 
grondwaterstanden. 

 
6.2.2 Binnenbekken Webbekomsbroek 

 

Het binnenbekken van Webbekom wordt gekenmerkt door een zone die ingesloten ligt tussen de Demer en de 
oostelijke steilwand van de Diestiaanheuvels. Het gebied wordt hierdoor gekenmerkt door een grote kweldruk, 
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meer bepaald in de westelijke en zuidelijke zone. Hierdoor zijn de potenties voor de ontwikkeling van 
kwelgebonden vegetaties groot (o.m. dotterbloemgraslanden).  
Daarnaast komt veen op minder dan 1 m diepte voor op bepaalde locaties (deel ten westen van de Leigracht). 
De pH in deze veenlaag is hoog (pH 6). Doordat het grondwater ijzerrijk en een hoog carbonaatgehalte heeft, 
treedt er een oxidatieproces op in het bovenste deel van de onderliggende kleilaag, waardoor zuurdere 
condities voorkomen (pH 4-4.5). Door het capillaire vermogen van de kleilaag komt het basenrijk grondwater 
tot aan de wortelzone van de meeste planten. Soorten die een minder diep wortelstelsel hebben, kunnen deze 
basische omstandigheden van het grondwater echter niet gebruiken, vermits ze minder diep wortelen en het 
meer basische grondwater dus niet bereikbaar is. De GLG bevindt zich op ca. 25-35 cm. 
Naast deze aanwezigheid van veen, kwel en basisch grondwater, is de overstroming van het wachtbekken een 
bijkomende abiotische factor die een impact heeft op de vegetatieontwikkeling. Op basis van de vaststellingen 
blijken de overstromingen de doeltypes niet negatief te beïnvloeden. De huidige aanwezigheid van grote 
zeggenvegetaties met mesotrofe elementen van dotterbloemgrasland bevestigt dit nu reeds. De Grote 
Leigracht heeft hier evenwel jaarrond een sterk drainerende werking. Ook de vele grachten hebben een 
drainerende werking. 
 
De oostelijke zone is hoger gelegen. Hier komt op bepaalde locaties nog een oeverwal van de oorspronkelijke 
loop van de Demer voor. Bij bodemboringen uit dit zich in een zandige tot lemige toplaag met hieronder een 
kleilaag. De GHG bevindt zich hier op ca. 80 cm -mv. Onder extensieve begrazing ontwikkelt zich een 
fragmentair zilverschoongrasland (rompgemeenschap), evenwel sterk verruigd en soortenarm. Onder een 
maaibeheer met nabegrazing ontwikkelen zich momenteel grote vossenstaartgraslanden. Veldlathyrus, 
tweerijige zegge en rode ogentroost zijn hier enkele van de voorkomende soorten. 
 
Net ten oosten van de oude spoorwegbedding in het zuidelijk deel van het binnenbekken komt een zone voor 
waar het regen- en kwelwater stagneert en er een plas-draszone is ontstaan met een pionierrrietruigte in 
ontwikkeling. De meer noordelijk gelegen zone kent lagere grondwaterstanden en is dus droger. 
 
6.2.3 Buitenbekken Webbekomsbroek 
 
Het buitenbekken wordt gekenmerkt door een westelijke ‘kom’ (ten westen van de Grote Leigracht) die het 
laagst gelegen is van het hele buitenbekken. Bodemboringen wijzen op een van oudsher overstroomd gebied, 
met een dik kleipakket van ca. 3 m en met hieronder een veenpakket (vermorsingsveen). De gehele komzone 
staat onder kwelinvloed. 
Ook in de aanplantingen met populier is nog een kwelinvloed aanwezig (o.m. bosbies), maar de diepe grachten 
werken hier drainerend. Hier is er een veenlaag aanwezig op meer dan 1 m diepte. Er zijn ook zones met 
ophogingen aanwezig, dit is te merken aan de vegetatie van rietgras en bramen. De GLG bevindt zich op 100 
cm -mv. De potenties tot ontwikkeling van kwelbeïnvloede vegetaties zijn evenwel nog aanwezig (met soorten 
als grote kattenstaart en smeerwortel). 
De zone ten oosten van de Grote Leigracht is hoger gelegen. Hier komen grondwaterstanden voor die een GLG 
hebben van 100 cm -mv. De bodem bestaat uit ijzerrijke klei. De grondwaterstanden fluctueren er sterk. De pH 
waarden van de bodem zijn er vrij laag (pH 4,5 in de bovenste 20 cm, lager pH 5-5.5). De lage pH waarden zijn 
hier te wijten aan een grotere infiltratie (t.o.v. de westelijke zone van de Grote Leigracht). 
Door het graven van de nieuwe verbinding van de Grote Leigracht om water snel af te voeren uit het 
buitenbekken, is de noordelijke zone van het buitenbekken droger. De gracht is hier zeer diep en draineert het 
gebied sterk.  
Naast deze aanwezigheid van veen, kwel en basisch grondwater, is de overstroming van het wachtbekken een 
bijkomende abiotische factor die een impact heeft op de vegetatieontwikkeling. Op basis van de vaststellingen 
blijken de overstromingen de doeltypes niet negatief te beïnvloeden. 

 

6.2.4 Rotbroek 

 
Overstromingen zijn in hoge mate bepalend geweest voor de vroegere vegetatieontwikkeling in het Rotbroek, 
wat blijkt uit het nog steeds voorkomen van grote zeggemoerassen of van begroeiingen die uit overstroomde 
dotterbloemhooilanden zijn ontstaan na verdroging. Het Rotbroek is niet van nature een overstromingsvlakte 
geweest, vermits er veen in het oostelijk deel voorkomt tot aan het maaiveld tot een dikte van ca. 1 m. Het 
bovenste deel van het veen is overal veraard als gevolg van de verdroging die al begon toen het veen (in 
vermoedelijk de Late-Middeleeuwen) werd ontgonnen. Door die verdroging stopte de veenvorming en trad 
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klink van het veenpakket op, die samen met de vergrote afvoer van de Demer, een gevolg van bovenstroomse 
ontbossing en drooglegging van venen, zorgde voor het optreden van winterse overstromingen waarbij slib 
(klei en zavel) werd afgezet. 
Het Rotbroek wordt tevens gekenmerkt door de aanwezigheid van kwel in de oostelijke en zuidelijke 
randzones. Op basis van bodemboringen (Jansen 2020) bleek in de oostelijke en zuidelijke zone er zowel 
hellingveen als kwelveen aanwezig te zijn. Naast overstroming met eutroof oppervlaktewater speelde het 
uittreden van ijzerrijk grondwater, afkomstig uit het watervoerend pakket van Diestiaanzanden, een sturende 
rol in de vegetatiesamenstelling. Grondwaterinvloed is ook zichtbaar in de watergangen. 
In het Rotbroek treedt een drainerende werking op van de Zwarte Beek, de Rotbroekbeek die het gebied 
doormidden snijdt en de vele grachten en greppels. Door de sterke kwelwerking komen hier echter nog goed 
ontwikkelde natte graslanden, ruigten en elzenbroekbossen voor (beperkt tot het oostelijk deel). Hydrologisch 
is het gebied actueel sterk verstoord. 
Een derde belangrijk hydrologisch proces is de stagnatie van regenwater in kommen. Die stagnatie treedt niet 
alleen tegenwoordig op, maar trad ook op in de tijd dat grondwater uittrad tot in maaiveld. Het verklaart het 
voorkomen van mesotrafente soorten en soorten van goed ontwikkelde kleinezeggemoerassen. 
Twee defecte terugslagkleppen naar de Zwarte Beek zorgen voor een snelle overstroming met oppervlaktwater 
bij hoge waterstanden op de Zwarte beek. Hierdoor is aanrijking met nutriëntenrijk water mogelijk..  
De zuidwestelijk gelegen graslandzone is hoger gelegen, hier treedt ook minder kwelwerking op en kent 
bovendien een drainerende werking van het Zwartwater, waardoor de natuurwaarden hier in de drogere 
vegetatietypes ligt.  
 
6.2.5 Diesters Broek 

 
Het Diesters Broek wordt gekenmerkt door een gradiënt van hogere zones en lagere zones met kwelinvloed en 
aanwezigheid van veen.  
In het Diesters Broek wordt het grondwater gedraineerd door enkele diepe grachten en door de Zwarte Beek. 
De stijghoogte blijft wel vrij hoog, en in combinatie met het lage maaiveld zorgt dit voor een grondwaterstand 
die dicht bij het maaiveld zit of zelfs periodiek (in de winter, toestand GHG) tot boven het maaiveld komt. Dit 
verklaart hier het voorkomen van relicten van natte graslanden (veldrusgrasland). 
 
6.2.6 Gorenbroek 
 
Het Gorenbroek is een voormalig overstromingsgebied van een stelsel van hier dichtbij elkaar liggende beken 
en rivieren. Door alle ontwatering die in de 18e eeuw al aanwezig was lijkt het onwaarschijnlijk dat toen nog 
uitgestrekte veenvormende begroeiingen voorkwamen. Die veenvormende begroeiingen vormden een 
grondwatergevoed vermorsingsveen. Onder invloed van een steeds sterker worden invloed van 
overstromingen van de Demer werd klei afgezet en kwam de veengroei tot stilstand en ontstonden 
uitgestrekte, eutrofe overstromingsmoerassen. 
Het Gorenbroek kent een gradatie in grondwaterstanden en bodemtype (veenlagen aan de noordoostelijke en 
oostelijke randen en klei met veenlagen in de centrale zone).  
Het Gorenbroek wordt gekenmerkt door een centrale, laaggelegen depressie, overgaand in noordelijke en 
oostelijke richting naar de hellingen van de Diestiaanheuvels. Uit de ecohydrologische studie (Haskoning 2016) 
bleek dat er kwelinvloed optreedt in de oostelijke en zuidoostelijke randzones. In het oosten, tussen de 
gegraven bovenloop van de Donderbroeksbeek en de hogere zandgronden van Zelem, trad mogelijk nog wel 
veenvorming op. Daar lag een complex van hellingvenen, waarvan een klein restant bewaard is gebleven. 
Bodemboringen duiden op een veenpakket in minimaal de bovenste 1m in de noordoostelijke en oostelijke 
randzones.. De kweldruk is hierbij het hoogst in de zone het dichtst bij de helling.  
In de centrale zone is de kwelinvloed veel lager en hier is een veenpakket op diepere diepte aanwezig (vanaf 40 
cm). De GHG bevindt zich op ca. 60 cm -mv.  
Naarmate meer zuidwestelijker, verlaagt de grondwaterstand. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van 
drainerende waterlopen met behoorlijke oppervlakten sterk veraard veen. Het gebied wordt doorsneden door 
3 waterlopen (Donderbosbeek, Kruisbeek en Waterbemdebeek) en grachten. Noordwaarts de Donderbosbeek 
bevindt het grondwater zich dieper (ca. 80 cm -mv), omwille van de drainerende werking van de 
Donderbosbeek. Dit uit zich in een zone met veel rietgras en hennegras. 
Daarnaast komt vervuild water via de overstortwerking op de Kruisbeek binnen vanuit het oosten. Dit water 
loopt langs de veenzone naar het westen en zuidwesten van het Gorenbroek.  
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Abiotisch is het Gorenbroek het slechtst, gezien de drainerende waterlopen, de vervuilende invloed van de 
overstortwerking en water afkomstig van de lediging van Schulensbroek die lange tijd in het Gorenbroek 
verblijft (door opstuwing van het Zwartwater). 
 
6.2.7 Schaffensbroek 

 

Het Schaffensbroek is een laaggelegen zone die gekenmerkt wordt door diepe overstromingen. Langs de 
oostzijde is er op de lagere delen kwelinvloed aanwezig, dat tot uiting komt in de (grasland)vegetaties 
(dotterbloemgraslanden met overgangen naar grote zeggenvegetaties). 
Langs de oostzijde is een sterke gradiënt in het reliëf aanwezig, op het talud komen drogere vegetaties voor. 
 
Het gebied wordt ontwaterd door een diepe waterloop die uitkomt in de Zwarte Beek. 
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7 Biotiek 

 
 

7.1 Beschrijving van de actuele vegetatie 
 
Het beheerplangebied werd ingedeeld in beheereenheden. Op basis van de beheereenheden van ANB werden 
de beheereenheden waar nodig aangepast. Initieel werd gewerkt met inventarisatie-of terreineenheden. Deze 
nummering wordt ook gehanteerd in de inventarisatie- en visiehoofdstukken van dit beheerplan. Hierna 
werden na overleg de definitieve beheereenheden afgebakend. De inventarisatie-eenheden worden aangeduid 
op Kaart 1. 
 
In 2016-2017 werd het volledige projectgebied gekarteerd door het INBO  volgens de typologie van de BWK. Dit 
resulteert in een actuele vegetatiekaart gebiedsdekkend voor het hele gebied. Kaart 3 geeft de geactualiseerde 
BWK-kaart weer. Hieraan gekoppeld werd een geactualiseerde habitatkaart opgemaakt (zie kaart 4).  
Tabel 7-1 geeft het overzicht van de actuele habitattypes en regionaal belangrijke biotopen in het 
beheerplangebied. 
 
Tabel 7-1. Overzicht van de actuele habitattypes en regionaal belangrijke biotopen in het beheerplangebied. 
 (2017)  

Habitattype/rbb 
HAB1 binnen 

SBZ (ha) 

HAB2 
binnen SBZ 

(ha) 
HAB3 binnen 

SBZ (ha) 
HAB1 buiten 

SBZ (ha) 
HAB2 buiten 

SBZ (ha) 
HAB3 buiten 

SBZ (ha) 
Totale opp 

(ha) 

3150 0,03209 0,005573 0 0 0 0 0,037663 

6230_ha 0 0 0 0 0 0 0 

6430,rbbhf 0,053737 0,016302 0 0 0 0 0,070039 

6430,rbbhf,bos 0 0,001169 0 0 0,013219 0 0,014388 

6510_hu 0,322236 0,0809 0 0 0 0 0,403136 

7140,rbbms 0 0,02303 0 0 0 0 0,02303 

7140_meso 0,798819 0,476459 0,012632 0 0 0 1,28791 

9120 14,5926 0 0 6,086712 0 0 20,67931 

9160 0,862386 0,600163 0 0 0 0 1,462549 

91E0_vm 1,860504 0,169349 0 0,022657 0 0 2,05251 

gh 204,5156 5,509431 1,42468 0,283298 0,014609 0 211,7476 

rbbhc 7,021404 5,449879 0,164821 0,020935 0,008145 0,003225 12,66841 

rbbhf 17,2558 7,858158 0,812489 0 0,000367 0,00168 25,92849 

rbbkam 0 0,079893 0,0809 0 0 0 0,160793 

rbbmc 10,47441 7,507415 1,90458 0 0,004837 0 19,89124 

rbbmr 44,99939 6,911166 1,339005 0,020935 0,012702 0 53,2832 

rbbms 0 0,424084 0 0 0,003435 0 0,42752 

rbbsf 16,9993 3,458961 0,262736 0 0,000094 0,0133 20,73439 

rbbsp 0,509868 0,084964 0 0 0 0 0,594832 

rbbzil 0 2,314191 0 0 0 0 2,314191 

 
Voor de verdere beschrijving van de habitattypes en regionaal belangrijke biotopen verwijzen we naar bijlage 
5. 
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7.2 Lokale Staat van Instandhouding  

 
Voor het beheerplangebied werd de LSVI bepaald met de toekenning van rbb of habitattype. De beoordeling 
werd in tabel 7-2 en in bijlage 7  weergegeven. Op de kaarten worden globaal en per cluster (graslanden en 
bossen) de relevante LSVI-indicatoren weergegeven.  
 
Volgende habitattypes werden beoordeeld: 
6510_hu: Glanshavergraslanden: 2 
9120: zuur eiken-beukenbos: 1 
9160: Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen: 5 
91E0_vm: mesotroof elzenbroek: 2 
7140_meso: overgangs- en trilveen: 2 
Rbbhc: dotterbloemgrasland: 8 
Rbbkam: kamgraslanden: 1 
Rbbvos: vossenstaartgraslanden: 9 
 

 
4 van de 30 (13.33% van de oppervlakte) habitattypes zijn in een gunstige staat van instandhouding. Het 
betreft vooral percelen dotterbloemgrasland (rbbhc) en grote vossenstaartgrasland (rbbvos).  
De algemene beoordeling en oorzaken worden per cluster in Tabel 7-2 weergegeven.  

 

Tabel 7-2: Habitattypes in ongunstige staat van instandhouding: beoordeling en oorzaken. 

 

 

Habitattype/rbb 
Kenmerkende 

soorten 
Structuurkenmerken Verstoringsindicatoren Oorzaken 

Graslanden 

6510_hu Ongunstig Ongunstig Ongunstig - Laag aantal sleutelsoorten 

rbbvos Meestal gunstig Meestal gunstig Meestal gunstig 

- Lokaal laag aantal 

sleutelsoorten en lage 

relatieve bedekking 

sleutelsoorten 

- Lokaal vernatting 

rbbhc Meestal ongunstig Meestal gunstig Ongunstig/gunstig 

- Laag aantal sleutelsoorten 
- Lage bedekkingsgraad 
sleutelsoorten 
- Lokaal verstoring met 
russen, verruiging 

rbbkam Ongunstig Gunstig Gunstig - Laag aantal sleutelsoorten 

Bossen 

9120 Ongunstig Gunstig Ongunstig 

- Te laag aantal soorten, 
lage rel. bedekkingsgraad 

- Verruiging met braam 

 

9160 Ongunstig Ongunstig Meestal ongunstig 

- Lage rel. bedekking 
sleutelsoorten  
- Tekort aan dood hout 
- Verruiging met braam en 
stikstofindicatoren 
- Exoten 

91E0_vm Ongunstig Ongunstig Ongunstig 

- Onvoldoende aantal 
sleutelsoorten in kruid- en 
boomlaag 
- Verruiging  
- Tekort aan dood hout 
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Habitattype/rbb 
Kenmerkende 

soorten 
Structuurkenmerken Verstoringsindicatoren Oorzaken 

Moerassen 

7140_hmo Meestal gunstig Meestal gunstig Meestal gunstig 
Verbossing, eutrofiëring en 
aanwezigheid strooisellaag 

 

 
7.2.1 Graslanden 

 

Grote vossenstaartgraslanden (rbbvos) en Glanshavergraslanden (6510_hu) 
In het binnenbekken van Webbekomsbroek komen veel grote vossenstaartgraslanden in een gunstige staat 
voor.  Het betreffen vochtige hooilanden met een goede waterhuishouding. Lokaal is de ongunstige 
beoordeling te wijten aan een te natte toestand, zo is er in het Webbekomsbroek een overgang van 
vossenstaartgraslanden naar nattere moerasvegetaties (rbbmc; t.h.v. BHE B58). 
Het geringe aantal aanwezige sleutelsoorten en/of een ondermaatse dekking van kenmerkende soorten leidt 
bij sommige beoordeelde percelen tot een ongunstige beoordeling in Rotbroek.  

 
Rbbhc Dotterbloemgrasland 
Goed ontwikkelde dotterbloemgraslanden komen voor in het oostelijk deel van Rotbroek en Gorenbroek. In 
Schaffensbroek, Webbekomsbroek en Gorenbroek is een overgang naar grote zeggenvegetaties merkbaar. 
Verruiging met pitrus vormt hier lokaal een goede toestandsbeoordeling in de weg. De soortenrijkdom van de 
dotterbloemgraslanden is er vaak ongunstig, ook de bedekkingsgraad van de kenmerkende soorten is 
ongunstig.   

 

Rbbkam: kamgraslanden 
Er komt slechts lokaal kamgrasland voor in het buitenbekken van Webbekomsbroek. Het grasland is een nog 
onvoldoende ontwikkeld grasland fase 1 (grassenmix), waardoor de meeste sleutelsoorten ontbreken, Kamgras 
zelf komt wel voor.  
De abiotische omstandigheden, structuurvariatie (KLE’s beperkt aanwezig, geen verruiging of verbossing), en 
vochtigheidsgraad zijn in goede toestand. 
 
7.2.2 Moerassen 

 
7140 Overgangs- en trilveen 

Overgangs- en trilveen komt voor in het oostelijk deel van Gorenbroek. Van de 2 percelen is 1 ongunstig. Zowel 
de vegetatiekenmerken (sleutelsoorten), als de structuurkenmerken en verstoringindicatoren zijn ongunstig in 
1 perceel. Van de verstoringsindicatoren zijn verbossing, eutrofiëring en een te dikke strooisellaag de 
knelpunten. 
Het aantal sleutelsoorten is hierbij gunstig, maar de bedekking is ongunstig.  
 
7.2.3 Bossen 

 
9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen  
Dit type komt voor op de Sint-Jansberg en is ongunstig ontwikkeld. De soortensamenstelling in de kruidlaag is 
ongunstig; zowel het aantal sleutelsoorten als de relatieve bedekking van de sleutelsoorten is te laag. Pilzegge 
en wilde kamperfoelie komen wel voor als sleutelsoort. In veel gevallen wordt de kruidlaag gedomineerd door 
braam of stekelvaren. De grenswaarde van 4% dood staand en liggend dood hout wordt niet gehaald.  
De horizontale structuur wordt zo als goed tot zeer goed beoordeeld. 
 
9160: Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het  
Carpinion-betuli  
In alle beoordeelde bospercelen in van dit type in het plangebied schort er iets aan de soortensamenstelling in 
de kruidlaag. Hierbij is de relatieve bedekking van de sleutelsoorten te laag. De kruidlaag is in de meeste 
percelen sterk verruigd met gewone braam, grote brandnetel,..  , wat wijst op een te hoge 
stikstofbeschikbaarheid.  
Er zijn exoten aanwezig (Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, robinia en hemelboom) maar hun 
bedekkingsgraad is niet problematisch (< 1%).  
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In geen van de percelen wordt de grenswaarde van 4% dood staand en liggend dood hout gehaald.  
 
91E0 mesotroof elzenbroek 
De beoordeelde percelen met alluviale bostypes worden overwegend in een ongunstige staat van 
instandhouding beschouwd. Er komen onvoldoende sleutelsoorten voor en het type is verruigd. Ook werd 
enkel beperkt Amerikaanse vogelkers aangetroffen, andere invasieve exoten ontbreken. In geen van de 
percelen wordt de grenswaarde van 4% dood staand en liggend dood hout gehaald, allicht te wijten aan de vrij 
jonge leeftijd van de bospercelen. 
Een goede horizontale bosstructuur is aanwezig.  
 

7.3 Standaardfiches 

 

Per beheereenheid en per vegetatietype (bos, grasland, struweel…) werd een standaardfiche opgemaakt. 
Hieronder worden uitsluitend de parameters besproken die beheermatig van belang zijn voor het gebied. 
 
Standaardfiche bos 
Het aandeel habitatwaardig bos is, door de ligging in overstromings- en valleigebied, vrij beperkt. De 
ondergrond is vaak verruigd met bramen of vermestingsindicatoren (grote brandnetel, kleefkruid,…). Lokaal 
komen er ook concentraties aan exoten voor in de struik- en boomlaag met soorten als valse acacia, 
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. In de vallei zijn ook nog populierenaanplantingen aanwezig 
(Webbekomsbroek, Diesters Broek en Rotbroek). 
 
Standaardfiche grasland 
Bijna alle graslanden bevinden zich minstens in graslandfase 2 of 3, grassen domineren nog op de meeste 
plaatsen. Soortenrijkere graslanden zijn nog eerder schaars (fase 3 en 4).  Het gaat dan vooral om 
soortenrijkere vossenstaart- en dotterbloemgraslanden. Eén perceel dotterbloemgrasland wordt tot fase 5 -
schraalland- gerekend (BHE G19). 
 
Standaardfiche ruigten, pioniersvegetaties en struwelen 
De struwelen binnen het plangebied zijn hoofdzakelijk mesotrofe wilgenstruwelen (rbbsf), ook komen 
verspreid doornstruwelen voor (rbbsp). Wilgenstruwelen komen hoofdzakelijk voor daar waar de 
grondwaterstand vrij veel schommelt. Bij stabielere grondwaterstanden wordt eerder elzenbroek gevormd. Het 
wilgenstruweel komt ook lokaal voor in ondergroei van populierenbestanden. De doornstruwelen zijn 
structuurbepalend langs de spoorwegtalud, de dijk tussen het binnen en buitenbekken van Webbekomsbroek 
en verspreid als perceelsbegrenzing. Sneeuwbes komt voor als exoot binnen de doornstruwelen. 
 
 

7.4 Flora 

 
Binnen het beheerplangebied komen een aantal bijzondere plantensoorten voor. Het betreft hier soorten 
gebonden aan natte tot vochtige soortenrijke graslanden (dotterbloemgraslanden met overgangen naar 
mesotrofe types) en grote zeggenvegetaties zoals moeraskartelblad, moerasvaren, grote ratelaar, 
waterdrieblad en voszegge. Daarnaast komen ook soorten voor die indicatief zijn voor droge heischrale 
graslanden zoals bevertjes, goudhaver, grote tijm en muizenoor. Deze soorten komen voor t.h.v. de Sint-
Jansberg in de drogere graslanden en wegberm.  
 
In totaal komen in het plangebied 21 Rode lijstsoorten voor.  
 
Tabel 7-3: Voorkomende Rode lijstsoorten in het plangebied. 

 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijststatus Voorkomen 

Briza media Bevertjes Kwetsbaar Zelem -Sint-Jansberg 

Carex muricata Dichte bermzegge Zeldzaam Zelem -Sint-Jansberg 

Solidago virgaurea Echte guldenroede Achteruitgaand Diest - Webbekoms Broek 

Gallium verum Geel walstro Achteruitgaand Diest - Webbekoms Broek 

Trisetum flavescens Goudhaver Achteruitgaand Zelem -Sint-Jansberg 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijststatus Voorkomen 

Campanula rotundifolia Grasklokje Achteruitgaand Diest - Webbekoms Broek 

Crepis biennis Groot streepzaad Achteruitgaand Diest - Diesters Broek 

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar Kwetsbaar Diest - Webbekoms broek 

Thymus pulegioides Grote tijm Kwetsbaar Zelem -Sint-Jansberg 

Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet Kwetsbaar Gennep - Snippenweide - Rotbroek 

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem Achteruitgaand Diest - Webbekoms broek; Zelem -Sint-
Jansberg 

Centaurea cyanus  Korenbloem Achteruitgaand Diest - Webbekoms broek 

Myriophyllum verticillatum Kransvederkruid Zeldzaam Diest - Webbekoms broek 

Pedicularis palustris Moeraskartelblad Bedreigd Diest - Webbekoms broek 

Hieracium pilosella Muizenoor Achteruitgaand Zelem -Sint-Jansberg 

Myosotis stricta  Stijf vergeet-mij-nietje Zeldzaam Diest - Webbekoms broek 

Malva alcea  Vijfdelig kaasjeskruid Zeldzaam Diest - Webbekoms broek 

Carex vulpina Voszegge Bedreigd Diest - Webbekoms broek 

Menyanthes trifoliata Waterdrieblad Kwetsbaar Zelem - Gorenbroek 

Thelypteris palustris Moerasvaren Zeldzaam Diest - Webbekoms broek 

Odontites vernus Rode ogentroost Achteruitgaand Diest - Webbekoms broek 

 
 
Met een grote diversiteit aan habitats (historische vestigingswallen met parken en bossen rond Diest, vochtige 
en droge bossen, vochtige en zeer vochtige weilanden,..) is het visiegebied rijk aan paddenstoelsoorten. Meer 
dan 650 soorten werden reeds aangetroffen. Enkele bijzondere soorten zijn de stippelsteelslijmkop (rode lijst: 
uitgestorven), de roze aardster en verschillende wasplaten (met uitsterven bedreigd), en de kaneelboleet 
(bedreigd). 
 
 

7.5 Fauna  

 
De faunasoortengroep die sturend is voor het beheerplan is avifauna. Deze wordt hierna meer in detail 
besproken. Daarnaast is het beheerplangebied van belang voor de habitatrichtlijnsoorten grote modderkruiper 
en bever. De Diestse stadswallen zijn een belangrijke slaap-, broed- en overwinteringsplaats voor heel wat 
soorten vleermuizen, maar een uitgebreidere monitoring is noodzakelijk. 
 
Andere soortengroepen (ongewervelden, amfibieën, en bepaalde soorten vissen en zoogdieren) zijn minder 
sturend, maar worden voor de volledigheid weergegeven in bijlage 6.  

 
7.5.1 Broedvogels 

 
Hierna volgt een bespreking van de belangrijkste (doel)soorten). Voor de verspreiding van de soorten verwijzen 
we naar kaart 5. 

 
Moerasvogels 
 
Blauwborst 
De eerste broedvogelinventarisatie uit 1981 meldt 14 zangposten (Defraine, 1981) in het  
Webbekomsbroek. Volgens dezelfde studie is dit in 2001 gestegen tot 28. Nadien daalde het tot 14 in 2008 om 
dan licht te stijgen tot 18 zangposten in 2014. In 2017 waren er volgens een inschatting terug 18 zangposten. 
Dit is echter niet volgens de SOVON-methode gebeurd. Aanvullend werd daarom het natuurportaal 
waarnemingen.be geraadpleegd en gecontroleerd op overlappingen en dubbele gegevens. Puntlocaties 
ingevoerd op paden werden niet mee in beschouwing genomen. In het meest zuidelijke deel, ten westen van 
de oude tramweg, bevindt zich al jaren de grootste dichtheid zingende mannetjes, met in 2015, 2016 en 2017 
resp 3, ±5 en ±5 zangposten. De vegetatie bestaat er uit grote zeggenvegetaties, rietruigtes en natte 
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strooiselruigtes. Een andere hotspot zijn de rietzones en kleine wilgenkoepels rond de vijvers en grachten ten 
zuidoosten van de middendijk met in 2017 een drietal zangposten. In het noord(oost)en van het 
Webbekomsbroek zijn de dichtheden (zeer) laag aangezien het aandeel beheerde grasland en 
populierenaanplant vrij groot is. In het Rotbroek te Zelem zijn er de laatste jaren een 3 à 4 zangposten geteld, 
verspreid over het gebied. Telkens worden de ruigere vegetaties met een rietkraag of een enkele lage 
wilgenkoepel gekozen. In het Gorenbroek waren er sinds 2012 telkens 1 tot 3 broedgevallen, vooral in het 
centrale deel waar de wilgenopslag minder domineert. Ook hier wordt de vegetatie gedomineerd door natte 
types als grote zeggenvegetatie, rietruigte, natte strooiselruigte, … waarbij vrijstaande, lage wilgen gebruikt 
worden als zangpost. Omwille van het moeilijk begaanbare terrein en de mindere frequentie van 
terreinbezoeken is er in 2016 en 2017 waarschijnlijk een onderschatting van het aantal zangposten. 
 
Tijdens de eerste volledige gebiedsdekkende monitoring van Webbekomsbroek-Borchbeemden werden er in 
totaal 25 geldige territoria geteld. Deze resultaten sluiten perfect aan met de aantallen die voor 2017 werden 
opgesteld. 
Voor Webbekomsbroek waren dat in 2019 terug 18 territoria, voor Rotbroek 2 zangposten en voor Gorenbroek 
werden er 4 territoria geteld. 
 
Bruine kiekendief 
Buiten het broedseizoen worden in het gebied heel wat bruine kiekendieven waargenomen. Het betreft daarbij 
niet alleen actief overtrekkende individuen maar ook foeragerende individuen buiten het broedseizoen. Daarbij 
worden uiteraard de open graslanden en ruigtes, en in Webbekom ook de rietvelden, gebruikt als jachtgebied. 
Ook jonge, zwervende dieren worden regelmatig gezien in de gebieden.  
Er zijn geen succesvolle broedgevallen gemeld. In 2014 werd waargenomen hoe een koppel gedurende enkele 
dagen takken aanbracht voor een nest in een rietruigte. 
 
Natte graslanden  
Porseleinhoen 
In 2016, een nat voorjaar, werd centraal in het binnenbekken één zangpost gedurende verschillende avonden 
en nachten opgemerkt. Door de daaropvolgende zeer hoge waterstanden werd het gebied vroegtijdig verlaten. 
In 2008 werd ook één Porseleinhoen gehoord (21/6 en 4/7). Deze riep vanuit een grote zeggenvegetatie naast 
de Grote Leigracht in het buitenbekken. 
 
Kwartelkoning 
Er is recent slechts één roeppost bekend uit de deelzone Rotbroek. Dit mannetje riep in een zone van 11 ha 
aaneengesloten graslanden van 29/4 tem 1/5/2007. Deze natte graslanden liggen tussen de Zwarte Beek en de 
Kolenberg. In 1998 werd er ook roepend mannetje gehoord iets noordelijker, in een perceel tegen de daar 
aanwezige weekendvijvers. 
 
Watersnip 
Tot 2009 was Watersnip een vaste waarde in het Gorenbroek, met in het natte 2016 nog een baltsend 
exemplaar. Op de plasdraszone werd er alvast op 27 mei 2019 nog een exemplaar gezien, ver binnen de 
datumgrenzen die SOVON opstelde om broedverdachte vogels te noteren. 
 
Soorten plas-draszone 
In de plas-draszone van de Winterweide (binnenbekken Webbekomsbroek, ten oosten va de oude 
spoorwegzate) pleisterden in 2019 soorten als zomertaling, pijlstaart en wintertaling gedurende het voorjaar 
op het overstroomde grasland.  
Er bleven koppels kievit in de plasdras aanwezig om er te broeden. Er is een vermoeden dat een vos, die in de 
buurt een burcht had, een grote invloed kan hebben op deze locatie. 
Hoewel er af en toe in het voorjaar een wulp werd gezien in de plasdraszone en in het vaste broedgebied net 
ten oosten van de Demer in het Rotbroek, werd er in 2019 geen territorium vastgesteld.  
 
Kleinschalig landschap 
Grauwe klauwier 
Het laatste broedgeval van Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant dateerde uit 1990 (Sint-Pieters- Rode). Nadien 
bleef het ruim 20 jaar stil waarna in 2013 terug het eerste broedgeval voor de 21ste eeuw in Vlaams-Brabant 
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opgetekend werd. Dit werd gevolgd door een broedgeval in 2015 in de Mene-Jordaanvallei te Honsem en een 
waarschijnlijk broedgeval in 2016 in de Velpevallei te Glabbeek (Nijs et al 2016).  
De voorzichtige remonte van deze soort in Vlaams-Brabant en Limburg werd bevestigd door broedgevallen in 
het Schulensbroek en een succesvol broedgeval in het Webbekomsbroek in 2017. Bij dat laatste vlogen er 4 
jonge vogels uit. Het nest bevond zich ten noordoosten van stuw K31 op de rand van het Diesters Broek in een 
houtkant met enkele verspreid staande wilgen, lage eiken en een laag aantal doornstruiken. De enige lage 
bramenkoepel werd gebruikt als nestplaats. De houtkant is omgeven door vrij kruidenrijke graslanden die ANB 
nog maar in eigendom heeft sinds 2016.  
In het Rotbroek met zijn kleinschalig landschap met doornstruweel en houtkanten worden tijdens de 
trekperiode regelmatig solitaire vogels waargenomen. In 2018 werden in het Life project enkele percelen 
ingericht om doornige houtkanten en kruidenrijke graslanden te herstellen. 
 
Tijdens het broedseizoen van 2018 werden er 2 geslaagde broedgevallen geteld in het Webbekomsbroek. Eén 
koppel broedde op dezelfde locatie als het jaar er voor en een tweede koppel koos de Winterweide als 
nestplaats. Dit is een extensief begraasd graslandenblok op de (historische) oeverwallen van de Demer, iets 
hogergelegen lemige wallen in het landschap, met verspreid heel wat doorstruiken en bramenkoepels.  
Na een late aankomst (1 juni) van de klauwieren en een ietwat bizarre start resulteerde dat in 2019 in het 
Webbekomsbroek niet minder dan 4 territoria. Helaas was er in het Webbekomsbroek slechts 1 van de 4 
koppels succesvol. Enerzijds zou dit, samen met de onduidelijke, late koppels en alleenstaande mannetjes, 
kunnen wijzen op onervaren, jonge vogels. Anderzijds zou 1 van de koppels door verstoring hun nest met 4 
eieren verlaten hebben.  
 
7.5.2 Bever 

 
Bever werd waargenomen in het beheerplangebied; er werden gangen aangetroffen langs de Demer en de 
Zwarte Beek in deelgebieden Webbekomsbroek, Rotbroek en Halensbroek. Ook verder stroomopwaarts in het 
Schulensbroek worden beverstructuren aangetroffen (zie kaart 6). Op de Zwarte Beek stroomopwaarts van K31 
werd gepoogd een dam te bouwen (2019). Er werden reeds jongen geboren. 
 
7.5.3 Das 

 
Dassen kwamen vroeger (1960 laatste waarnemingen) voor op de zandige hellingen van de Sint-Jansberg, deze 
werden echter in het gebied uitgeroeid daar ze vaak als roofdier aanzien werden. Op termijn kan de das bij 
areaaluitbreiding zeker terug gaan huisvesten op deze locaties. 
 
 
7.5.4 Grote modderkruiper 
 

Grote modderkruiper komt voor in het Webbekomsbroek en het Gorenbroek. De soort werd hier 
waargenomen via e-DNA onderzoek (Brys et al. 2019). 
De soort is de afgelopen jaren naast het beheerplangebied in de Demervallei terug gevonden in Herckenrode 
en in het Schulens- en Lummensbroek. Dit maakt van deze regio het grootste (en één van de laatste) 
verspreidingsgebied van deze soort in Vlaanderen. De soort is gebonden aan het typische landschap met 
periodiek overstroombare graslanden en moerassen en het beheerplangebied heeft dan ook een zeer grote 
verantwoordelijkheid in het herstel van het leefgebied van de soort (op Vlaamse schaal). 
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Figuur 7-1. Verspreiding grote modderkruiper. Groen= positieve detectie (Brys et al. 2019). 
 
7.5.5 Waterspitsmuis 

 
Waterspitsmuis zou in het kader van een studie over de modderkruiper ook zijn waargenomen in het 
Webbekomsbroek (inventarisatie in 2003), meer bepaald in de Grote Leigracht in het binnenbekken. 
 

 
Figuur 7-2. Voorkomen van waterspitsmuis in Webbekomsbroek (2003). 
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7.5.6 Uitheemse soorten 

 
Voor wat betreft de planten komen verschillende (invasieve) exotische soorten voor. In de graslanden gaat het 
in hoofdzaak om Japanse duizendknoop die in meerdere onderzochte beheereenheden voorkomt. In de 
bosfragmenten komen Amerikaanse eik en robinia vespreid voor in de boomlaag, lokaal met hoge 
bedekkingsgraden tot 60% (BHEd10, f14). Amerikaanse vogelkers is ook op meerdere beheereenheden 
aanwezig, maar wel hoofdzakelijk beperkt (1% tot lokaal 15%). In de struik- en kruidlaag komen Japanse 
duizendknoop (BHE’s d10, g66, c23, b5), Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, Reuzenbalsemien (BHE’s b23 en 
b28) en Douglaspluimspirea voor, steeds in zeer lage bedekkingsgraden (1% of minder). 
Waterteunisbloem en grote waternavel komen voor in het Zwartwater en de Zwarte Beek. 
Langs de oude spoorweg komt sneeuwbes voor. 
Guldenroede komt in Gorenbroek voor. 
 
Exotische fauna betreft in de eerste plaats meerdere exotische vissoorten. Vooral zonnebaars is algemeen, ook 
Amerikaanse hondsvis, blauwband, giebel en regenboogforel werden waargenomen. Ook is er sprake van een 
waarneming van lettersierschildpad in het Gorenbroek. Ook exotische zoogdieren met mogelijk impact op de 
dijken en oeverwallen in het studiegebied, zijnde beverrat en muskusrat, werden waargenomen, beiden 
stroomafwaarts in het visiegebied: in Webbekomsbroek en Diesters Broek. Verder komen Canadese, nijlgans 
en zomerganzen voor. 
 

7.6 Selectie doelsoorten voor Webbekomsbroek-Borchbeemden 

 
In dit gedeelte worden doelsoorten geselecteerd. Een doelsoort is een soort waarvan het behoud, herstel of de 
terugkeer als een doelstelling van het natuurbeleid geldt.  
 
Tabel 7-4 geeft een overzicht van de relevante soortengroepen.  
 
Tabel 7-4: Ecologische groepen  met samenstellende soorten. HRL, VRL= Habitatrichtlijnsoort, Vogelrichtlijnsoort. RL= Rode 

lijstsoort. Reeds aanwezige soorten gedurende de laatste 10 jaar worden in het vet aangeduid. 

Ecologische groep Habitattype/regionaal 
belangrijk biotoop 

Soort uit besluit HRL/VRL RL 

Vogels van natte graslanden rbbvos, rbbzil, rbbhc, 7140 kwartelkoning x x 

watersnip  x 

kievit   

grutto   

zomertaling  x 

wulp   

tureluur  x 

Dieren van structuurrijke graslanden in 
kleinschalig landschap 

6230, 6510_hu, rbbhc, 
rbbms, rbbsp 

oranje zandoogje   

gouden tor   

kwartelkoning x x 

grauwe klauwier x x 

steenuil    

geelgors    

roodborsttapuit   

braamsluiper   

haas   

spotvogel   

Dieren van natte, structuurrijke graslanden, 
ruigtes en grote zeggen 

6430, 7140, rbbhf, rbbmc, 
rbbmr, rbbms, rbbsf 

moerassprinkhaan   

bosrietzanger   

sprinkhaanzanger   

watersnip  x 

dwergmuis   

Dieren van lichtrijke bossen en 
mozaïeklandschappen, bosranden en 
zomen 

9160, 9120, 91E0 Spaanse vlag x   

eikenpage 
 

  

bont dikkopje  x 

keizermantel   
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Ecologische groep Habitattype/regionaal 
belangrijk biotoop 

Soort uit besluit HRL/VRL RL 

kleine ijsvogelvlinder   x 

hazelworm   

gekraagde roodstaart   

bonte vliegenvanger    

goudvink    

gouden tor   

Dieren van structuurrijke, gesloten bossen 9160/9120/91E0 middelste bonte specht x x 

wespendief x x 

zwarte specht x x 

havik  x 

appelvink   

fluiter  x 

boomklever   

houtsnip  x 

matkop  x 

nachtegaal  x 

wielewaal  x 

Moerasvogels 6430, 7140, rbbhf, rbbmc, 
rbbmr, rbbms, rbbsf 

porseleinhoen x x 

blauwborst x  

kwak  x 

bruine kiekendief x x 

Dieren van vegetatierijke plassen 3150 glassnijder  x 

bittervoorn x  

snoek   

zeelt   

dodaars   

zomertaling  x 

grote modderkuiper x x 

ijsvogel x  

krakeend x  

bever x x 

 
Tevens wordt bijzondere aandacht verleend aan vleermuizen binnen het plangebied, zowel aan hun 
jachtgebied (bosranden en insectenrijke graslanden, alsook wateroppervlakken), hun voortplantingsplaatsen 
met koloniebomen (verschillende bostypes en bomenrijen), en de verbindingselementen die de voortplantings-  
of overwinteringsplaatsen verbinden met de jachtgebieden (bosranden). Voor het plangebied gaat het over 
zo’n 10-tal soorten. 
 
 

8 Toegankelijkheid en recreatie 

 
Het visiegebied wordt doorsneden door fiets- en wandelpaden, in hoofdzaak vrij toegankelijk. Ook zijn er 
gegidste wandelingen vanuit het bezoekerscentrum Webbekomsbroek in de Halve Maan, een recreatiedomein 
net westelijk grenzend aan het visiegebied.  
 
De huidige situatie en initiatieven met betrekking tot natuurbeleving, -educatie, cultuurhistorie… worden 
hieronder toegelicht.  
 

8.1 Huidig recreatief gebruik en toegankelijkheid 
 
Het visiegebied heeft op heden een belangrijke functie als recreatiegebied. Het is een ‘stadsnatuurgebied’ dat 
rechtstreeks in verbinding staat met de stad Diest, mede door de Demer, maar ook geografisch.  
Tussen 2012 en 2016 werd er een groot project uitgevoerd (‘Demer door Diest’, samenwerking Stad Diest, 
VMM), dat de Demer weer laat stromen door de stad en zeker ook het belang van de vallei vlakbij in de kijker 
zet.  
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Tussen de stad en het visiegebied is recreatiedomein De Halve Maan gelegen. Dit openlucht recreatiedomein 
omvat onder meer een zwemvijver, waterspeeltuin, hoogteparcours en een camping.  
 
In het domein is ook natuur-educatief bezoekerscentrum Webbekomsbroek gelegen. Het is de uitvalsbasis voor 
wandel- en fietsroutes in het Webbekomsbroek, een wandeling in de natuurtuin en het verkennen van de stad 
Diest ( middels brochures, overzichtskaart, …) door de rechtstreekse aansluiting met het gebied. In het 
bezoekerscentrum zijn tal van educatieve activiteiten te beleven zoals een interactieve tentoonstelling, alsook 
vormingen, lezingen of workshops over natuur en milieu (NME-activiteiten). Scholen, (natuur)verenigingen zijn 
frequent gebruiker van het aanbod en de infrastructuur van het bezoekerscentrum. Jaarlijks zijn er  bij 
opleidingen, activiteiten in en rond het bezoekerscentrum tot 14000 personen. Een uitgebreide 
vrijwilligerswerking zorgt hier voor een dynamisch aanbod en opvolging van allerlei activiteiten. Een bevraging 
in kader van het tevredenheidsonderzoek leert dat de grote meerderheid van de bezoekers wandelaars en 
fietsers zijn, met een minderheid mountainbikers. Meer dan 70% komt er minstens elke week, bijna 90% tot 
enkele keren per maand. Ook zorgen deze mensen voor heel wat monitoring in het Webbekomsbroek van dier- 
en plantensoorten. 
 
Binnen het beheerplangebied bevindt zich de hondenlosloopzone van Webbekomsbroek. 
 

8.2 Recreatieve routes 

 
Wandelroutes 
Er vertrekken vier bewegwijzerde wandelroutes vanuit het bezoekerscentrum. De wandelingen kunnen met of 
zonder gids en lopen langs de Demer, de Zwarte Beek, de oude spoorwegbedding en de stadswallen van Diest. 
De wandel- en fietsas doorheen het gebied betreft de oude spoorwegzate vanaf de Grote steunbeer dat 
Webbekomsbroek doorsnijdt en aansluit op de Zelemstraat.  
 
 
Fietsroutes 
Fietsroutes lopen hoofdzakelijk langs de randen van het gebied, maar ook loopt er een fietsverbinding 
doorheen Webbekomsbroek via kunstwerk K31 naar de Grote Steunbeer.  
 
Ten westen van het Webbekomsbroek is een alternatieve functionele fietsroute gelegen (Figuur 8-1). De 
hoofdfietsroute gaat over de N2 en binnen de vesten loopt de functionele fietsroute. 
 
Recreatieve fietsroutes: 

• Het fietsknooppuntennetwerk doorkruist het studiegebied (nr 34 op het kruispunt van de Webbekomstraat 
en de Badstraat ter hoogte van de scheidingsdijk tussen het binnen- en buitenbekken wordt via de Badstraat 
verbonden met nr 33 aan de Schaffenpoort) (zie Figuur 4-2);  

• ‘Hageland-Haspengouw route;  
• ‘Ijzerenweg’ (40km) via de oude spoorwegbedding in Webbekomsbroek;  
• ‘Land van de Witte’ (50km) loopt langsheen de Zwarte Beek en de Demer in het noorden van het 
Webekomsbroek;  
• ‘Limburg op zijn Brabants’ (47km) loopt via de Badstraat ten westen van het wachtbekken, het 
Recreatiedomein Halve Maan en de 19e eeuwse verdedigingsvesting naar de Schaffenpoort;  
• ‘Reynvaertroute’ (40km): volgt hetzelfde traject van het fietsknooppuntennetwerk als de fietsroute ‘Limburg 
op zijn Brabants’; 
 
Er is geen afzonderlijk mountainbikeparcours voorzien. De centrale fietsas en de dijk tussen het binnen- en 
buitenbekken van Webbekom zijn wel onderdeel van een bovenlokale mountainbikeroute ‘Blauwe Lus Diest’ 
van Sport Vlaanderen. Een tweede mountainbikeroute ‘Rode lus Diest’ vertrekt ook vanaf de Halve Maan en 
loopt ten noorden van Diest, langs de rand van deelgebied Schaffensbroek. 
 
Paardrijden 
Paardrijden is mogelijk in het gebied, er zijn geen afzonderlijke routes aangeduid. 
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Figuur 8-1: Huidige recreatieve ontsluiting. 
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Figuur 8-2: Detaillering van de recreatieve infrastructuur. 
 
8.2.1 Jacht 
 
Momenteel geldt een jachtverpachting op de meeste percelen in Schaffensbroek, Diesters broek, Rotbroek, 
Sint-Jansberg en Gorenbroek en enkele percelen in Halensbroek (zie figuur 8-3). De totale oppervlakte van de 
percelen bedraagt benaderend (GIS-oppervlakte) ) 196,75 ha, waarvan 121,20 ha in het kader van de 
verpachting als rustgebied beschouwd wordt. 
De pacht loopt  voor een termijn van 9 opeenvolgende jachtseizoenen, van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2027. 
Het jachtrecht is beperkt tot de volgende wildsoorten: 
- grof wild: alle soorten 
- overig wild: uitsluitend in opdracht van of na goedkeuring door de regiobeheerder. 
 
Met het oog op een evenwichtig samengaan van natuurbehoudsdoelstellingen, toegankelijkheid en 
faunabeheer, zijn in het verpachte domein zogenaamde ‘rustzones’ aangeduid. In de rustzones wordt 
normalerwijze niet gejaagd. Jacht is in deze zones slechts uitzonderlijk en tijdelijk mogelijk op toe te stane 
soorten en ogenblikken, nl. i.k.v. afspraken m.b.t. faunabeheeroverleg en voornamelijk proactief om te 
vermijden dat de everzwijnenproblematiek, die zich momenteel vooral ten oosten van het Albertkanaal stelt, 
ook in het Hageland op een eventueel moeilijk te beheersen manier zou gaan stellen.  
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Figuur 8-3: Verpachte jachtpercelen en rustzones. 
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Deel 3 Beheerdoelstellingen 
 
9 Beheervisie 
 

9.1 Ecologische functie 

 
Het visiegebied en meer bepaald het beheerplangebied wordt gekenmerkt door een rijke biodiversiteit, waarbij 
de uitzonderlijke hydrologie samen met het open landschap het gebied ideaal maakt voor het realiseren van 
duurzame kernpopulaties van doelsoorten in de moeras en (natte) graslandsfeer. De ecologische visie die 
toepasselijk is voor het visiegebied moet evenwel verenigbaar zijn en blijven met de waterbergingsfunctie. 
 
Het plangebied wordt doorsneden door verschillende waterlopen. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water 
wordt het behalen van de goede ecologische toestand op onder andere de waterlichamen Demer, Zwarte Beek 
en Zwart Water vooropgesteld. Dit beheerplan voorziet om deze doelstellingen mee te realiseren of het 
bereiken ervan te faciliteren. Concreet komt het erop neer dat de nodige ruimte wordt geboden voor het 
optreden of het herstellen van natuurlijke waterloopprocessen zoals oevererosie en sedimentatie, 
overstromingen en het uitvoeren van rivier- en beekherstelmaatregelen zoals het verwijderen van dijken, 
hermeandering, natuurlijke herinrichting van oevers en de aanleg van vispassages.   
Op die manier geeft het beheerplan eveneens mee invulling aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water 
en de Overstromingsrichtlijn. 
 
Door de vooropgestelde natuurdoelen voor de SBZ af te stemmen op de waterbergingsfunctie, heeft het 
gebied een sterke directe socio-economische impact en levert het een belangrijke ecosysteemdienst. In die zin 
werkt het natuurbeheerplan ook mee mitigerend op de klimaatwijziging door het reduceren van de 
broeikasgasuitstoot. Wij kunnen in de toekomst de uitstoot van broeikasgassen terugdringen door 
ecosystemen ‘gezond’ te houden en beschadigde milieus te herstellen, door met name veengebieden en 
moerassen te herstellen en inheemse en diverse bossen opnieuw aan te planten. Op die manier geeft het 
beheerplan eveneens mee invulling aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de 
Overstromingsrichtlijn. 
Daarnaast baseren de ecologische doelstellingen zich op de doelstellingen binnen het SBZ-gebied en het Life 
Delta project. Eén van de hoofddoelstellingen van dit Life-project is het grootschalig herstellen en duurzaam 
beheren van de doelhabitats en doelsoorten waarvoor de Demervallei aangewezen is als Habitat- en 
Vogelrichtlijngebied. 
Deze doelstellingen zijn als volgt: 

o Herstel van een meer natuurlijke waterhuishouding 
o Ontwikkeling en herstel van rietmoeras en natte graslanden als leefgebied voor bruine 

kiekendief, blauwborst, porseleinhoen, watersnip en kwartelkoning. 
o Herinrichting van grachtenstelsels als leefgebied voor grote modderkruiper. 
o Landschapsherstel in een kleinschalig landschap voor grauwe klauwier. 
o Uitbreiding van historische boskern op de Sint-Jansberg. Dit is tevens een infiltratiegebied 

voor kwelwater dat in de vallei naar boven komt. 
 
Hydrologisch herstel door herinrichting en aangepast beheer van een aantal beken en grachten is primordiaal 
voor grote modderkruiper en porseleinhoen.  
Daarnaast is de aanvoer van voldoende, zuiver water en een niet-verdrogende werking van grachten en beken 
essentieel om de vooropgestelde doelen voor weide –en watervogels (natte graslanden voor kwartelkoning, en 
weidevogels als watersnip en grutto; rietlanden voor bruine kiekendief en grote zeggenvegetaties voor 
porseleinhoen) te realiseren. Voor roerdomp is het gebied te klein om als broedgebied te fungeren en zijn 
grote open wateroppervlakken niet aanwezig (ook (rust)verstoring speelt hierbij een belangrijke rol).  
Waar vochtige insectenrijke hooilanden overgaan naar drogere graslanden, doornstruweel en houtkanten 
vormen ze het leefgebied van grauwe klauwier. 
Naast de open en half-open vegetaties wordt bosontwikkeling vooropgesteld in het visie- en beheerplangebied. 
Bosuitbreiding wordt hier voorzien als versterking van de bestaande boskernen, hoofdzakelijk op de 
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Diestiaanheuvels. Naast de ontwikkeling van tal van jongere bossen naar habitattype zijn er in de 
landschapsvisie tevens grote oppervlakten voorzien als bosuitbreiding op de andere hogere delen. Deze zijn in 
de visie voorzien op historische locaties die ten tijde van Ferraris en/of Vandermaelen bos waren. Op deze 
manier willen we komen tot duurzame boskernen en wordt ook uiting gegeven aan de prioritaire inspanning 
inzake behoud van het infiltratiegebied.  

 
Kaart 7 visualiseert hierbij de ecologische visie in grove lijnen voor het visiegebied op het niveau van grotere 
landschapsclusters en subclusters. Kaart 8 visualiseert hierbij de ecologische visie op niveau van de 
natuurstreefbeelden. 
 
 

9.2 Sociale functie 

 
Met de maatschappelijke inbedding van het natuurbeheerplan is recreatie en educatie belangrijk, in de eerste 
plaats via het natuureducatief centrum Webbekomsbroek. Scholen en plaatselijke verenigingen worden 
betrokken en nemen deel aan de vele activiteiten. Positieve invloed op gezondheid en welzijn, dragen bij aan 
de maatschappelijke doelstellingen. 
 
Daarnaast heeft het visiegebied een belangrijke recreatieve functie via de vele wandel- en fietspaden (zie kaart 
9). Bepaalde trajecten van paden voor recreanten zullen geëvalueerd worden i.f.v. (doel)soorten. 
 
Het visiegebied heeft tevens een belangrijke landschappelijke  en cultuurhistorische functie. De 19e eeuwse 
verdedigingsgordel rond Diest, waarvan een deel grenzend aan Webbekoms- en Diestersbroek, werd bij 
Ministerieel Besluit van 20/05/1996 beschermd als monument omwille van zijn wetenschappelijke (o.a. de 
begroeiing) en zijn historische waarde, met name de unieke militaire architectuur.  
Daarnaast behoort het projectgebied ook tot het landschapsatlasrelict van ‘de Vallei van de Zwarte Beek van 
Meldert tot Zelem’.  De Demervallei, met zijn beemdenlandschap, natte bossen, (afgesneden) meanders en 
relatief steile valleihellingen, werd als relictzone aangeduid omwille van zijn wetenschappelijke, zijn esthetische 
en zijn historische waarde. De visie zal erop gericht zijn om de historische hooilanden, die vaak werden 
ingeplant met populier, te bewaren mede door een optimale waterkwaliteit en -kwantiteit. 
 
 

9.3 Economische functie 

 
De economische functie van het gebied beperkt zich tot de houtopbrengsten van regulier bosbeheer zoals 
dunningen. Op middellange termijn zullen de opbrengsten van het regulier bosbeheer uitdovend zijn. 
 
Het graslandbeheer genereert beperkte inkomsten van concessies met landbouwers.  
 
Beheerjacht wordt toegelaten voor zover dit in overeenstemming is met de doelstellingen voor bepaalde 
avifaunasoorten en andere natuurbehoudsdoelstellingen.  
In functie van bepaalde avifaunasoorten worden rustzones afgebakend, waar niet wordt gejaagd behoudens 
uitzonderingen (zie kaart 17). Jacht is in deze zones slechts uitzonderlijk en tijdelijk mogelijk op toe te stane 
soorten en ogenblikken. Binnen het beheerplangebied geldt een uitdovende jachtpacht tot 2021. 
De opbrengsten van de jachtpacht zijn verwaarloosbaar. 
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10 Beheerdoelstellingen 

 
10.1 Ecologische doelstellingen 

 
10.1.1 Beheerdoelstellingen op niveau van het landschap 
 
Het natuurbeheerplan streeft naar behoud en de ontwikkeling van een gevarieerd halfopen tot open landschap 
met aandacht voor herstel van vochtige graslanden en rietmoerassen (als broedplaats voor Europese zeldzame 
vogels) en kwalitatief hoogstaande bossen. Dit streefbeeld bouwt verder op de instandhoudingsdoelstellingen, 
waarin een verhoogde waterveiligheid voor de woonkernen en natuurherstel in de vallei hand in hand gaan.   

 

De openheid van het landschap wordt veelal gestuurd door de potenties voor vogelsoorten van open 
valleilandschappen zoals bruine kiekendief, porseleinhoen, kwartelkoning en weidevogels zoals grutto. Gezien 
de hydrologie en het aanwezige reliëf wordt er op de hogere gronden gestreefd naar glanshavergraslanden 
(Glanshaververbond, 6510_hu), terwijl de lager gelegen delen  kunnen  ontwikkelen  naar  een  complex  van  
(lokaal)  dotterbloemhooiland  (rbbhc), zilverschoongrasland (rbbzil) en verbond  van grote vossenstaart 
(rbbvos). Op de laagst gelegen delen komen grote zeggenvegetaties (rbbmc) en rietvegetaties (rbbmr) tot 
ontwikkeling. Op de veenzones worden kleine zeggenvegetaties(rbbmc) als doel gesteld. 
Gezien  de  biotische  en  abiotische  factoren  zijn  er momenteel reeds ontwikkelingen naar deze types. De 
ligging binnen een beekvallei en de aanwezige overstromingen, de aanwezigheid van dergelijke graslanden en  
de  aanwezigheid  van  soorten  als tweerijige  zegge,  holpijp,  veldrus, …  ondersteunen  de  ontwikkeling en 
verdere potenties voor  deze habitattypes. Percelen met de grootste potenties in de natte sfeer én met 
kwelinvloed zullen een ontwikkeling van grote en kleine zeggenvegetaties en dottergraslanden kennen. De 
hydrologische voorwaarden worden hierop afgestemd. 
Waar de typische abiotische factoren voor habitats in de natte sfeer ontbreken of waar momenteel heel wat 
wilgenkoepels en meidoornhagen zorgen voor een meer besloten landschap (zoals in het buitenbekken ten 
noordoosten van de Demer) wordt er gekozen voor de wat extensiever te beheren ruigtes en struwelen i.f.v. 
grauwe klauwier. De drogere open graslanden worden behouden, verder ontwikkeld en beheerd, met een 
ontwikkeling van glanshaver- en kamgrashooilanden. 
Op de natste delen kunnen zich eutrofe wilgenstruwelen of elzen- of berkenbroekbossen met lokaal open 
plekken ontwikkelen. Op de hogere Diestiaanheuvels wordt als doel drogere bossen gesteld, lokaal (op de Sint-
Jansberg) afgewisseld met open plekken, waar de ontwikkeling van schrale graslanden mogelijk is. 

 

Hierna volgt de bespreking van de beheerdoelstellingen per landschapscluster.  

 

6.0 Open Landschap graslanden 

Het gebied is volgens de G-IHD essentieel voor habitattype 6410 (veldrusgraslanden), de aan natte graslanden 
gebonden kwartelkoning en het aan zilverschoongrasland gebonden kruipend moerasscherm. Ook voor 
weidevogels zijn deze natte graslanden essentieel. Hiervoor is een uitbreiding van geschikte, bloemrijke, 
vochtige tot natte graslanden (waaronder habitattype 6510, maar ook andere graslandtypes zoals 6410 en 
zilverschoon- en grote vossenstaartgraslanden (rbbzil en rbbvos)). Deze graslandtypes komen van nature voor 
in overgang met elkaar en met andere habitattypes (op de hogere delen naar 6230, op de lagere, natte delen 
naar dotterbloemgraslanden (rbbhc), grote zeggenvegetaties (rbbmc) en laagveenvegetaties (7140)).  

In de zones met kwelinvloed ontstaan potenties voor rbbhc en zijn relicten van 7140 en 6410 te vinden. Vooral 
binnen het Rotbroek en Gorenbroek zijn deze potenties aanwezig. Deze locaties zijn aanwezig t.h.v. het veen in 
de bodem. Op locaties waar de overstromingsinvloed groter is en het veen zich dieper bevindt onder een 
kleidek, worden grote zeggenvegetaties (rbbmc) ontwikkeld (Webbekomsbroek, Gorenbroek, Rotbroek), maar 
ook hier zijn overgangen naar dotterbloemgrasland aanwezig. Door het herstellen van deze vegetaties zullen 
ook leefgebieden van porseleinhoen, grote modderkruiper en watersnip uitbreiden en verbeteren.  

Langs slootranden of in diepe kommen worden rietvegetaties (rbbmr) behouden of ontwikkeld; deze vormen in 
overgang naar hoger genoemde vegetaties het leefgebied van bruine kiekendief en andere soorten als rietgors, 
kleine karekiet, blauwborst, rietzanger en waterral. De sloten zijn tevens het leefgebied van ijsvogel en trekken 
ook soorten aan als krakeend, slobeend, zomer- en wintertaling en recent ook meer grote zilverreiger. Grote 
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modderkruiper komt zowel in de overstroomde graslanden als in de sloten (met slib) voor als doelsoort. 

Dit landschap is bovendien tevens belangrijk als foerageergebied van verschillende vleermuizen zoals water- en 
meervleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis.  

Vochtige schraalgraslanden en Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem:  
- 6510_hu 
- 6410_ve 
- 7140 
- rbbhc 
- rbbmc  
- rbbvos  
- rbbzil 
- Porseleinhoen  
- Watersnip  
- Zomertaling  
- Kwartelkoning + andere weidevogels 
- Kruipend moerasscherm 
- Grote modderkruiper 
 
Droge schraalgraslanden: 
- 6230_ha 
 
Moerassen:  
- rbbmr 
- Bruine kiekendief  
- Blauwborst  
 
Vochtige ruigten: 
- 6430 
- Porseleinhoen 
- Blauwborst 
 
Vegetatierijke plassen: 
- 3150 
- Grote modderkruiper 
- Ijsvogel 
- Bittervoorn 
- Vleermuizen 
- Bever 
- Waterspitsmuis 

 

6.0 Half-Open Landschap graslanden 

Op de overgangen tussen de laaggelegen open valleisystemen en de hogere delen is het doel structuurrijkere 
extensiever beheerde delen die het leefgebied kunnen vormen voor de grauwe klauwier (en andere soorten 
zoals geelgors) en tevens kunnen dienen als foerageergebied voor tal van vleermuizen en soorten zoals 
nachtegaal en spotvogel die beiden lokaal nog tot broeden komen in het (visie)gebied. Dergelijke zones zijn als 
doel gesteld in het noorden van het buitenbekken van Webbekomsbroek en in Diestersbroek. 

Droge graslanden op matig voedselrijke bodem: 
- rbbkam  
- Grauwe klauwier  
- Nachtegaal 
- Spotvogel 
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Gesloten 9.0 Landschap bossen  

Het plangebied is volgens de G-IHD zeer belangrijk voor de habitattypes 9120 en 91E0 en belangrijk voor de 
Europese te beschermen soorten zwarte specht, wespendief (zeer belangrijk) en de vleermuizen baard- / 
brandts vleermuis, gewone / grijze grootoorvleermuis en franjestaart.  

Het gesloten boslandschap wordt als doel gesteld op de hoger gelegen zones van de Diestiaanheuvels (9120) 
en in de vallei (91E0 met op de overgang lokaal 9160). Binnen de deelgebieden Schaffensbroek, Sint-Jansberg, 
de noord- en zuidrand van Diestersbroek en de noord- en zuidwestrand van Gorenbroek wordt een gesloten 
boslandschap beoogd.  

Algemeen dient de horizontale en verticale structuur van de bossen verhoogd te worden, met een goede 
gelaagdheid en een aandeel open plekken (ruigte, hooiland) en goed ontwikkelde interne en externe 
bosranden. Voor de valleibossen is gedeeltelijk herstel van de natuurlijke waterhuishouding nodig.  

Om de bosdoelen te halen is er naast bosomvorming tevens een bosuitbreiding voorzien.  

Droge habitatbossen: 
- 9120 
- 9160  
- Zwarte specht 
- Wespendief 
 
Vochtige habitatbossen: 
- 91E0_vm 
- 91E0_vo 
- rbbsf 
- Matkop 
- Zwarte specht 

12.0 Procesgestuurde natuur 

In het buitenbekken van het Webbekomsbroek wordt een zone met procesgestuurde natuur 
(mozaïeklandschap) als doel gesteld. Op termijn is het de bedoeling dat het gebied structuurrijker wordt en dat 
er geleidelijker overgangen behouden blijven en ontstaan tussen ‘open’ en ‘gesloten’ delen. Hier evolueren we 
dan op termijn naar een ‘mozaïeklandschap’. Het landschap zal bestaan uit een combinatie van graslanden, 
struwelen en kleine bossen en wordt gestuurd door een extensief begrazingsbeheer. Het landschap zal 
hierdoor opener worden met een maximum van 30% aan gesloten delen.  

 
10.1.2 Hydrologische doelstellingen 

 
De hydrologische hoofddoelstelling is het herstel van een zo natuurlijk mogelijke waterhuishouding. Dit houdt 
in: 

1. Een zo natuurlijk mogelijk overstromingsregime i.f.v. de vegetaties (natuurstreefbeelden) en 
doelsoorten. Waar mogelijk wordt (op termijn) de connectiviteit tussen waterlopen en 
overstromingsvlakte hersteld. 

2. Een optimale kwelwerking nastreven met extra beheeraandacht voor kwelgevoede zones waar 
gebufferd grondwater aan de oppervlakte treedt. Hier heersen vochtige en minder zure condities waar  
specifieke vegetaties kunnen ontwikkelen. 

3. Een zo natuurlijk mogelijke vulling van het GOG (gelijktijdige vulling, eventueel bij hoge pieken kan het 
binnenbekken nadien nog bijgevuld worden), passend binnen de veiligheidsdoelstellingen. 

4. Een vermindering van de drainerende werking van de waterlopen en grachten. 
5. Een peilbeheer i.f.v. de natuurstreefbeelden en doelsoorten. 
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Het binnen- en buitenbekken van Webbekom kunnen omwille van de eigendomssituatie volledig hydrologisch 
hersteld worden en zijn actueel abiotisch dus het meest geschikt om op korte termijn doelvegetaties te 
herstellen. Interessant is ook dat de volledige gradiënt oeverwal-komgrond-valleirand in beheer is. 
 
De basisprincipes van het waterbeheer binnen het GOG worden besproken in een begeleidende nota bij de 
samenwerkingsovereenkomst die tussen de terreinbeheerder (ANB) en de waterbeheerder (VMM) werd 
afgesloten. 
 
De geformuleerde natuurstreefbeelden hebben allen een optimale hydrologische range. Afhankelijk van de 
gewenste natuurstreefbeelden, zal een aangepast peilbeheer worden gevoerd om de grondwaterstanden 
binnen deze optimale hydrologische range te houden. Soorten die afhankelijk zijn van een optimalisatie van de 
hydrologie in het beheerplangebied zijn o.m. bruine kiekendief, porseleinhoen, watersnip, kwartelkoning (en 
andere weidevogels), en grote modderkruiper. Een voldoende hoge waterstand en een niet-verdrogende 
werking van grachten en beken is van primordiaal belang voor deze soorten. 
Intern bepalen de hoogte en dynamiek van het grondwaterpeil in grote mate de mogelijkheden voor behoud 
en herstel van grondwaterafhankelijke vegetaties (bv. dotterbloemgraslanden, alluviale elzenbroek- en 
berkenbroekbossen, …).  
Bij het doorvoeren van vernatting dient er op toegezien te worden dat vooral gebiedseigen (zuiver) kwelwater 
opgestuwd wordt. Om lokaal zo veel mogelijk kwelwater op de percelen te houden zullen grachten (deels of 
volledig) gedempt worden. Verder zal het opnieuw opstuwen van de Demer door renovatie van de  
stuwconstructie Grote Steunbeer zorgen voor een sterk verminderde drainerende werking van de waterloop. 
Dit zorgt vooral voor een verhoogde zomergrondwaterstand in het plangebied. Door de peilverhoging van de 
Demer zal de grondwaterhuishouding opnieuw in belangrijke mate gestuurd kunnen worden door een 
aangepast peilbeheer op het lokale grachtennetwerk in de vallei.  
Verder zijn er ook mogelijkheden om intern de waterkwantiteit te reguleren. 
 
De geformuleerde natuurstreefbeelden werden toegekend op basis van de huidige grondwaterhuishouding in 
het plangebied in combinatie met een inschatting van de effecten van verschillende ingrepen in de 
waterhuishouding. Hiervoor werden simulaties met een 3D grondwatermodel uitgevoerd. 
 
 
 
10.1.3 Overzicht van de doelstellingen per deelgebied 

 

10.1.3.1 Binnenbekken Webbekombroek 
 
Potenties natuurstreefbeelden 
Als doeltypes wordt uitgegaan van de abiotische standplaatsfactoren en worden grote zeggenvegetaties 
(rbbmc) met elementen van dotterbloemgrasland (rbbhc) voorgesteld in de westelijke (ten westen van de 
Grote Leigracht) en zuidelijke zone. Deze vegetaties vormen het leefgebied voor porseleinhoen en watersnip. 
Binnen deze overstromingsgraslanden bevindt zich eveneens leefgebied voor grote modderkruiper. 
De abiotische omstandigheden voor de ontwikkeling van alkalisch laagveen (7140) zijn hier niet geschikt, 
omwille van de (eeuwenlange) overstromingen (met voedselrijk water) en de (te grote) diepte van het veen 
onder de kleilaag (met te lage pH waarden in de kleilaag). Hetzelfde geldt feitelijk voor het herstel van goed 
ontwikkelde rietlanden (waterriet), die vragen om zeer langdurig geïnundeerde bodems. Deze ontbreken onder 
de huidige omstandigheden en zullen naar aller waarschijnlijkheid ook niet ontstaan, ook niet na het uitvoeren 
van vergaande vernattingsmaatregelen. 
De aanwezige vijvers liggen wellicht in de kleilaag ingegraven. De ‘visvijver’ heeft zo potenties om deels 
omgevormd te worden naar een rietvegetatie (rbbmr) in het meest ondiepe deel (Z-deel). De noordelijke zone 
kan zich ontwikkelen tot open water met habitattype 3150.  
De grote vossenstaartgraslanden (rbbvos) kunnen tot ontwikkeling komen op de hoogste delen, d.w.z. het 
dichtst bij de Demer en gaan bij op de flanken van de hogere ruggen over in zilverschoongraslanden (rbbzil). Bij 
verbetering van de waterhuishouding (minder diep wegzakkende waterstanden, maar vooral een natuurlijker 
overstromingsregime) zal de kwaliteit van deze graslanden alleen maar toenemen. Voorwaarde voor een goede 
kwaliteit, ook onder de huidige hydrologische omstandigheden is dat deze graslanden worden gehooid en 
vervolgens nabeweid. Op basis van de huidige aanwezigheid en potenties in bodem, worden in de meest 
oostelijke zone (plas-draszone) zilverschoongraslanden en moerasspirearuigten (rbbhf) als doel gesteld. Als 
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doelsoorten worden kwartelkoning en andere weidevogels voorgesteld. Op de diepere (nattere) delen kan ook 
porseleinhoen voorkomen. Grote modderkruiper is hier tevens doelsoort. 
Langs de Leigracht bevindt zich een rietkraag. Als doel hier wordt rbbmr (rietvegetatie) gesteld. De Leigracht 
zelf vormt leefgebied voor grote modderkruiper. Deze rietkragen vormen het foerageergebied voor bruine 
kiekendief en broedgebied voor blauwborst. 
 
Knelpunten  
In het Webbekomsbroek zijn drie wezenlijke knelpunten geconstateerd: 
1. Het sterk geïntensifieerde overstromingsregime; 
2. Verdroging onder invloed van gedaalde grondwaterstanden; 
3. Plaatselijk te extensief beheer. 
 
Het onnatuurlijke overstromingsregime bestond eruit dat een gebied dat oorspronkelijk in zijn geheel 
gelijktijdig onder water kwam te staan bij hoge Demerpeilen, gefaseerd werd geïnundeerd. Dat was ongunstig 
voor de kenmerkende plantengemeenschappen van het Webbekomsbroek die alle kenmerkend zijn voor 
overstromingen met eutroof oppervlaktewater. 
 
Een knelpunt naar optimale hydrologische omstandigheden voor de ontwikkeling van de natuurstreefbeelden 
en doelsoorten vormt de aanwezigheid van de Grote Leigracht en verschillende kleinere grachten en greppels, 
die drainerend werken. Uit indicatieve berekeningen van Jansen (2020) blijkt dat voor grote zeggenvegetaties 
de zomergrondwaterstanden hier ca. 90-100 cm te laag zijn.  
 
Daarnaast zijn grote delen met verruiging, opslag, struweel en populierenaanplantingen aanwezig. Voor de 
avifaunadoelsoorten porseleinhoen, kwartelkoning en weidevogels vormt een te sterke verbossing of 
aanwezigheid van bos een knelpunt.  
 
Doelstellingen 
Om het gebied geschikt te maken, dienen zowel hydrologische als vegetatiekundige maatregelen genomen te 
worden.  
Als doelen zijn van belang: 

- Nastreven van een optimaal waterpeil van de Grote Leigracht en de grachten i.f.v. de 

natuurstreefbeelden en doelsoorten: 

o Een peilverhoging van de Grote Leigracht zodat deze minder sterk drainerend werkt. Er 

wordt gestreefd naar een waterpeil rond 40 cm-mv. de beoogde peilverhoging kan 

bekomen worden door een herprofilering van de Grote Leigracht, het toestaan van een 

spontane verlanding of een combinatie van beiden. 

o Ook het drainerende effect van zijgrachten wordt beperkt. Momenteel is het grondwater 

in de westelijke zone reeds vrij hoog, in de oostelijke zone zijn deze grondwaterstanden 

dieper; de grachten werken hier nog sterk drainerend. Dempen of verondiepen van de 

grachten is hierbij aangewezen. Een mogelijke verzuring van de graslanden zal hierbij niet 

optreden, gezien de grote capillaire werking met hoge pH gehaltes tot in de klei- en 

veenlaag. Het drainageniveau dient onder 20,20 mTAW te blijven, zoniet stagneert er in 

de laagste delen van het binnenbekken zodanig veel water dat de opslagcapaciteit van 

het GOG vermindert. 

o Nastreven van een beheer van de grachten en waterlopen i.f.v. grote modderkruiper met 

aangepaste ruiming. 

- Nastreven van een natuurlijke vulling van binnen- en buitenbekken: 

De functie van een natuurlijke overstromingszone wordt nagestreefd. Hierbij wordt op basis van de 

topografie een vulling van het binnen- en buitenbekken op natuurlijke wijze beoogd. Hierbij wordt de 

functie van de K30  zo ingesteld dat binnen- en buitenbekken gelijkmatig kunnen overstromen. De 

stuw K30 blijft hierbij uiteraard wel functioneel bij noodzaak.  

- Nastreven van een open landschap voor de avifaunadoelsoorten: 

Een open landschap is noodzakelijk voor de doelsoorten weidevogels en porseleinhoen. Ook bruine 

kiekendief heeft om te foerageren een open landschap nodig.  
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10.1.3.2 Buitenbekken Webbekombroek 
 
Potenties natuurstreefbeelden 
Gezien de grote abiotische potenties (aanwezigheid van klei, veen (op bepaalde diepte), kwel), wordt als doel 
voor de ‘kom’  grote zeggenvegetaties (rbbmc) gesteld. Bij een grotere grondwaterinvloed (door het uitvoeren 
van hydrologische herstelmaatregelen) kunnen zich ook dotterbloemgraslanden (rbbhc) ontwikkelen. Deze 
vegetatietypes komen in gradiënt met elkaar voor. Doelsoorten voor deze types zijn porseleinhoen en 
watersnip.  
De vijver bevindt zich in de zone met grote kwelinvloed (o.m. roestbruine kleur van het water). De naaldbomen 
langs de randzone zijn hier aangetast door letterzetter. Gezien de ligging binnen een groter geheel met 
potenties tot grote zeggenvegetaties, is het opportuun om de vijver om te vormen tot een gradiëntzone van 
grote zeggenvegetaties (rbbmc), met in de nattere delen landriet (rbbmr). Op deze manier wordt een groot 
aaneengesloten leefgebied voor porseleinhoen en watersnip gecreëerd en wordt de negatieve 
verdrogingsimpact weggenomen. 
De zone ten oosten van de Grote Leigracht zal in de toekomst hogere grondwaterstanden kennen door 
opstuwing van de Demer. Hierdoor verhogen de potenties voor doelvegetaties van zilverschoongraslanden 
(rbbzil) en grote vossestaartgraslanden (rbbvos). Doelsoorten zijn weidevogels (grutto, kievit, tureluur …) en 
kwartelkoning. 
De noordelijke zone (en ten oosten van de Demer) is een vrij droge zone t.o.v. de rest van het buitenbekken. Er 
komen aanplantingen, meidoornstruwelen en verspreide bosjes van wilg voor. Het gebied heeft potenties voor 
leefgebied voor grauwe klauwier.  
Voor de zone van het buitenbekken ten oosten van de Demer wordt voor de laagst gelegen noordelijke zone 
een verbossing (met wilg – rbbsf) voorgesteld. In deze zone zal zich de vispassage bevinden en wordt bever 
getolereerd. De zuidelijke hoger gelegen zone heeft potenties tot ontwikkeling van kamgrasland (rbbkam) en 
glanshavergrasland (6510), en op de laagste zone zilverschoongrasland (rbbzil) met als leefgebied voor grauwe 
klauwier.  
Langs de Leigracht bevindt zich een rietkraag. Als doel hier wordt rbbmr (rietvegetatie) gesteld. De Leigracht 
zelf vormt leefgebied voor grote modderkruiper. Deze rietkragen vormen het foerageergebied voor bruine 
kiekendief en broedgebied voor blauwborst. Doel is om het leefgebied voor deze soorten en voor grote 
modderkruiper uit te breiden.  
 
Knelpunten  
Dezelfde hydrologische knelpunten zijn van toepassing voor het buitenbekken. De Grote Leigracht en de 
andere grachten werken drainerend. Ook aanplantingen en struwelen/verstruweling vormen hier een 
probleem voor de doelvegetaties en -soorten. Daarnaast werden in de populierenaanplantingen op 
verschillende plaatsen ophogingen uitgevoerd. 
 
Doelstellingen 
De doelen zijn: 

- Dezelfde doelen als voor het binnenbekken gelden. Het peil van de Grote Leigracht dient hier 

verhoogd te worden rekening houdend met de opstuwing van de Demer en de hogere 

grondwaterstanden in de toekomst.  Deze peilverhoging wordt zodanig gerealiseerd dat de Grote 

Leigracht vispasseerbaar blijft. 

- Het drainageniveau dient onder 20,00 mTAW te blijven, zoniet stagneert er in de laagste delen 

van het buitenbekken zodanig veel water dat de opslagcapaciteit van het GOG vermindert. 

- Een voldoende vlotte afwatering van de Leugenbeek is belangrijk aangezien zich stroomopwaarts 

een overstort vanuit de gemengde riolering bevindt. 

- Bijkomend leefgebied voor grote modderkruiper kan gecreëerd worden door vergroting van het 

water- en sliboppervlak van de Grote Leigracht. Een mogelijke optie is hierbij de aanleg van een 

accoladeprofiel.  

- Het beheer dient rekening te houden met de opgehoogde zones in de populierenaanplantingen. 

Een aangepast omvormingsbeheer is aan de orde. 
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10.1.3.3 Schaffensbroek 
 
Potenties natuurstreefbeelden 
Door de langdurige overstromingen is een maai- of begrazingsbeheer vrijwel praktisch onmogelijk. Omwille van 
praktische haalbaarheid en de reeds voorkomende verbossing en bossen wordt geopteerd voor een verbossing 
van het gebied (91E0), maar met behoud van de oostelijke graslandzone, die onder kwelinvloed staat. Deze 
zone kent een gradiënt van drogere graslanden naar vochtige graslandtypes (doelen: 6510_hu, rbbhc en 
rbbmc). 
 
Knelpunten  
Er treden langdurige overstromingen op, die evenwel niet problematisch zijn voor de doelstellingen. 
 

Doelstellingen 

Er worden geen hydrologische optimalisaties voorgesteld (inzake verhoging grondwaterstand), gezien de reeds 

langdurige inundaties. Wel kunnen aanpassingen aan de oevers van de waterloop doorheen het gebied 

(Leigracht) worden gedaan i.f.v. creatie van overstromingsoppervlak voor bever. 

De natuurstreefbeelden zijn: 

o Ontwikkeling tot elzenbroekbos (habitattype 91E0_vm).  

o Behoud van de oostelijke graslandzone met als natuurstreefbeeld overgangen van 

drogere graslanden naar nattere graslandtypes (6510_hu, rbbhc/rbbmc). 

 
10.1.3.4 Diestersbroek 
 
Potenties natuurstreefbeelden 
De abiotische voorwaarden (aanwezigheid van kwel en veen) worden als uitgangspunt genomen voor de 
ontwikkeling van de potenties. 
De elzenbroekbossen in de noordelijke zone worden verder ontwikkeld tot habitattype 91E0_vm. Waar geen 
potenties zijn voor de ontwikkeling als elzenbroekbos, en waar nu reeds een verbossing optreedt met wilg, 
worden wilgenstruwelen tot doel gesteld (rbbsf).  
De zones waar nu reeds fragmentaire veldrusgraslanden aanwezig zijn, worden verder ontwikkeld tot 
habitattype 6410_ve (veldrusgraslanden) met menging van dotterbloemgrasland (rbbhc). Deze bevinden zich 
deels op veen.  
Centraal in het Diestersbroek is een graslandzone aanwezig met houtige kleine landschapselementen. Grauwe 
klauwier komt hier tot broeden. Doel is hier de ontwikkeling van graslanden van het type glanshavergrasland 
(6510_hu) met behoud van meidoornstruweel (rbbsp) i.f.v. grauwe klauwier. 
Voor de meest zuidelijke zone wordt als doel bos gesteld. Enerzijds betreft dit de spontane verbossing van 
huidige percelen tot wilgenstruweel (rbbsf), maar met behoud van een noordelijke grazige zone. De 
graslandzone zal zich kunnen ontwikkelen naar grote zeggenvegetaties met overgangen naar 
dotterbloemgrasland (rbbmc/rbbhc) i.f.v. kwartelkoning en andere weidevogels. 
 
Knelpunten  
Momenteel zijn de GLG te laag voor de ontwikkeling van de natuurstreefbeelden. Het gebied wordt 
gedraineerd door diepe grachten.  
De huidige inzichten laten niet toe om de hydrologie bij te sturen (zoals demping of verondieping van 
grachten). Bij voortschrijdend inzicht kan de noodzaak tot aanpassing van de grachten herbekeken worden na 
overleg met de bevoegde en betrokken instanties. 
 
Doelstellingen 
De doelen zijn: 

- Ontwikkeling van de natuurstreefbeelden rekening houdend met de abiotische potenties: 

o Elzenbroekbossen (91E0_vm) en 6410_ve (veldrusgraslanden) met menging van 

dotterbloemgrasland (rbbhc) in de noordelijke zone. 

o Wilgenstruwelen (rbbsf) in de westelijke en zuidelijke randzone.  

o In de laagste gelegen zones kunnen zich grote zeggenvegetaties (rbbmc) met overgangen 

naar rietvegetaties (rbbmr) ontwikkelen. 
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o Behoud en ontwikkeling van de centrale graslandzone met meidoornstruweel (6510_hu, 

rbbsp) als leefgebied voor grauwe klauwier. 

- Optimalisatie van de hydrologie: 

o Behoud van een open verbinding tussen een gracht en de Zwarte Beek (terugslagklep 

kapot) 

o Op termijn het afgraven van de dijken van de Zwarte Beek met het oog op een ecologisch 

herstel van de waterloop en een natuurlijk (meer gespreid) overstromingsregime.  

 
10.1.3.5 Rotbroek 
 
Potenties natuurstreefbeelden 
Uitgaande van de abiotiek (aanwezigheid van veen en kwelinvloed), zijn er potenties aanwezig tot herstel van 
kleine zeggenvegetaties (7140) met overgangen naar veldrusgrasland (6410_ve) en elzenbroekbos (91E0_vm) 
op de locaties met veen en kwelinvloed langs de oostelijke en zuidelijke randzones. De vijvers worden hierbij 
ook ontwikkeld tot habitattype 7140. Het zuidoostelijke deel van het Rotbroek is het best herstelbaar, 
aangezien hier de waterhuishouding het minst is aangetast. Hier liggen goede potenties voor herstel van 
grondwatergevoede kleinzeggemoerassen (“Overgangs- en trilvenen”  (7140)). Herstel van deze begroeiingen 
zal sterk worden gestimuleerd door het nemen van lokale maatregelen, zoals het dempen van sloten en het 
verondiepen van de Rotbroekbeek 
In de andere laaggelegen zones (westelijke zone, zonder veen en met minder kwelinvloed) zijn er potenties 
voor ontwikkeling van grote zeggenvegetaties (rbbmc), mits hier een hydrologische optimalisatie gebeurt. 
Op de hoger gelegen gronden (langs de zuidwest- en westzijde) zijn er potenties voor de ontwikkeling van 
glanshavergrasland (6510_hu) . 
Het gebied ligt ingesloten tussen Demer en Zwarte beek-Zwart Water. Om een meer natuurlijke hydrologie in 
de toekomst na te streven, wordt geopteerd om op langere termijn de natuurlijke verbinding via Zwart Water, 
de Oude loop van het Zwart Water en de Zwarte Beek te herstellen door afgraving van oevers. Op deze manier 
wordt extra leefgebied voor grote modderkruiper gecreëerd.  
 
Knelpunten  
Momenteel zijn de GLG te laag voor de ontwikkeling van de natuurstreefbeelden door de drainerende werking 
van de waterlopen en grachten. Hierdoor treedt ook een verzuring op. De verdroging en verzuring kennen op 
de eerste plaats bovenlokale oorzaken: 
• de lage peilen van het Zwartwater, Zwarte Beek en de Demer. 
Daarnaast spelen lokale oorzaken een rol bij het optreden van verdroging en daardoor geïnitieerde verzuring: 
• de grote diepte van de Rotbroekbeek en daarop aantakkende grachten die gedurende de winter het 
weinig nog opstijgende grondwater draineren; 
Een optimalisatie van de hydrologie is noodzakelijk.  
 
Terugslagkleppen werken niet waardoor het water vanuit de beken kan instromen (en niet terugstromen). 
 
Verder is het wegvallen van overstromingen vanuit de Zwarte Beek, het Zwart water en de Demer van grote 
invloed geweest op de natuurwaarden van het Rotbroek. Via overstromingen worden via het slib niet alleen 
nutriënten, maar ook basen toegevoegd aan het systeem waardoor in het verleden de juiste 
standplaatscondities van eutrafente, basifiele grote zeggemoerassen in stand bleven. Omdat de Zwarte Beek 
en het Zwart Water zijn ingedijkt ter hoogte van het Rotbroek en de grachten voorzien van terugslagkleppen, is 
de natuurlijke oeverstromingsrelatie verstoord. Het herstel van een natuurlijke overstromingsrelatie door het 
supprimeren van deze dijken moet overwogen worden.  
 
Doelstellingen 
De doelen zijn: 

- Ontwikkeling van de natuurstreefbeelden rekening houdend met de abiotische potenties: 

o Uitgaande van de potenties tot herstel van het hellingveen, wordt als natuurstreefbeeld 

kleine zeggenvegetaties (7140) met overgangen naar veldrusgrasland (6410_ve) in de 

noordoostelijke, oostelijke en zuidelijke randzone voorgesteld. 



 

46 

 

o Ontwikkeling van grote zeggenvegetaties (rbbmc) buiten de veenzones (westelijke 

randzone). 

o Ontwikkeling van drogere graslandtypes op de hogere gronden in het westen en 

zuidwesten (6510_hu). 

- Optimalisatie van de hydrologie i.f.v. de natuurstreefbeelden: 

o Dempen van grachten en vijvers om de drainerende (en verzurende) werking tegen te 

gaan.  

o Verondiepen van de Rotbroekbeek (ingrepen in Rotbroekbeek afwachten tot na evaluatie 

effecten van opstuwing Demer). Op termijn het afgraven van de dijk langs de Zwarte 

Beek met het oog op het ecologisch herstel van de waterloop.   

o Onderzoek naar de mogelijkheden voor herstel van de bovenlokale hydrologie door het 

herstellen van natuurlijke overstromingen en een verhoogd waterpeil in de Zwarte Beek  

o Optimalisatie van leefgebied voor grote modderkruiper door op korte termijn 

verlandingszones aan te leggen langs de oostzijde van het Zwart Water. Van de Oude 

loop van het Zwart Water wordt de oever afgegraven.  

 
10.1.3.6 Gorenbroek 
 
Potenties natuurstreefbeelden 
Uitgaande van de abiotiek (aanwezigheid veen en kwelinvloed), zijn er potenties aanwezig tot herstel van 
kleine zeggenvegetaties (7140) met overgangen naar veldrusgrasland (6410_ve) én elzen- en berkenbroekbos 
(91E0_vm, 91E0_vo) op de locaties met veen en kwelinvloed langs de noordoostelijke en oostelijke randzones. 
Zuidoostelijk zijn populierenaanplantingen aanwezig, evenwel deze zijn aangeplant en voorzien van rabatten 
voor de afwatering. Deze zone wordt grotendeels als bos behouden met als streefbeeld rbbsf. Een deel wordt 
omgevormd naar grote zeggenvegetaties (rbbmc). Op deze manier ontstaat een groot centraal open gebied, 
dat geschikt is voor o.m. porseleinhoen en watersnip. Dergelijke ‘zones’ zijn ook voorhanden in de vallei van de 
Zwarte Beek, waar smalle zones van ca. 200 m voldoende blijken te zijn voor watersnip.  
De boszones in het zuidwestelijk deel hebben potenties tot ontwikkeling tot meer natuurlijke bossen 
(habitattype 9160), waarbij aanplantingen de boskern zouden vergroten. 
 
Knelpunten  
Het gebied wordt doorsneden door 3 waterlopen (Donderbosbeek, Kruisbeek en Waterbemdebeek) en 
grachten. Hierdoor treedt een drainerende werking op. Zowel de vroegere, centrale overstromingsvlakte als 
het hellingveen is verdroogd. Door deze drainerende werking is de bovenste laag van het veen veraard en is de 
pH van deze veenlaag laag (pH 3,5-4,5). De zeer sterke verdroging van de vroegere overstromingsvlakte gaat 
samen met een intense oppervlakkige verzuring. De verdroging van het hellingveen in het oosten is minder 
ernstig dan die van de vroegere overstromingsvlakte en wordt waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door 
lokale ingrepen in de waterhuishouding, i.e. sloten en gegraven vijvers. Ook de aanleg van een uitgebreid 
rabattenstelsel in het zuidoosten zal hebben bijgedragen aan daling van de grondwaterstanden en 
waterverliezen voor het hellingveen. 
De percelen met enerzijds populier en anderzijds veel berk en eik, liggen een stuk hoger dan de omliggende 
venige percelen. Ze zijn vergraven om rabatten aan te leggen voor het aanplanten van populieren. Deze 
rabatten hebben ook een drainerende werking. Hierdoor is de vegetatie verruigd met bramen. Ook de bossen 
onder kwelinvloed en op veen langs de oostelijke en noordoostelijke rand hebben een verruigde vegetatie en 
een systeem van rabatten.  
 
Daarnaast komt vervuild water via een overstort in het gebied terecht via de Kruisbeek en de Donderbosbeek. 
De riooloverstort in de Donderbosbeek zorgt in het noordwestelijke deel van het Gorenbroek voor 
begroeiingen van hypertrofe omstandigheden. De Donderbosbeek voert tijdens perioden met piekneerslagen 
een mengsel van regenwater en van riooloverstortwater af, dat hypertroof is. De beek treedt dan blijkbaar 
buiten zijn oevers. Door geplande werken zou de werking verbeterd worden en zou er dus minder vuilvracht in 
het gebied terecht komen. De oorzaak van deze inundaties bij het opstuwen van het Zwartwater bij de lediging 
van het Schulensbroek, dit via de watergang ten zuiden van de snelweg (via de duiker onder de E314).  
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Doelstellingen 
De doelstellingen zijn: 

- Uitgaande van de potenties tot herstel van het hellingveen, wordt als natuurstreefbeeld kleine 

zeggenvegetaties (7140) met overgangen naar veldrusgrasland (6410_ve) én elzen- en 

berkenbroekbos (91E0_vm, 91E0_vo) op de locaties met veen en kwelinvloed langs de 

noordoostelijke en oostelijke randzones voorgesteld.  Als buffer t.o.v. de bebouwing wordt een 

kleine zone met verbossing voorgesteld. De noordoostelijke en oostelijke zone wordt ontwikkeld 

tot kleine zeggenvegetaties (7140) met overgangen naar veldrusgrasland (6410_ve). Enkele kleine 

vijvers worden hierbij omgevormd naar 7140. Langs de oostzijde wordt een smalle buffer van bos 

(91E0_vm) behouden, als afscherming van de straat en de bebouwing. 

- In de noordwestelijke randzone waar geen veenpakket aanwezig is, wordt als doel een 

wilgenstruweel (rbbsf) voorgesteld. De grondwaterstand zakt hier ook vrij diep weg, door de 

afwezigheid van kwel.  

- De centrale zone kan zich ontwikkelen tot grote zeggenvegetaties (rbbmc).  

- De hoger gelegen bossen in de zuidwestelijke zone worden verder ontwikkeld tot habitattype 

9160, hierbij wordt bosuitbreiding voorzien. 

- De populierenbossen bevinden zich op grond met een systeem van rabatten. Waar open 

vegetaties als doel gesteld worden, worden de rabatten gedempt, om zo een hogere waterstand 

te verkrijgen. De populieren worden hierbij verwijderd.  

- Spontane bosontwikkeling wordt voorzien voor de populierenaanplanten in het oosten 

(wilgenstruweel (rbbsf)) op bodems waar geen veen aan de oppervlakte komt. De abiotische 

omstandigheden zijn hier niet geschikt voor de ontwikkeling van elzen- of berkenbroekbossen of 

laagveenvegetaties (7140), gezien hier over de grootste oppervlakte geen veen/kwel aanwezig is.  

- Hydrologisch dient het watersysteem te voldoen om de natuurstreefbeelden te behalen. Dit 

houdt in dat de drainerende werking van de waterlopen zoveel mogelijk dient opgeheven te 

worden, rekening houdende met het omgevend landgebruik (bebouwing, privé-vijvers). Dit houdt 

volgende doelstellingen in: 

o Nastreven van een hoger grondwaterpeil i.f.v. de natuurstreefbeelden: 

▪ Opheffen van de drainerende werking van de Donderbosbeek door 

(gedeeltelijke) demping ervan. Langs de Donderbosbeek wordt een 

retentievlakte ingericht voorbij de laatste haakse bocht, ter hoogte van de 

vijvers in het bos op de flank van de Sint Jansberg. De beek stroomt hier onder 

normale omstandigheden als een ondiepe  watergang doorheen, maar krijgt als 

het ware een heel breed overstromingsbed. 

▪ Opheffen van de drainerende werking van de Kruisbeek door (gedeeltelijke) 

demping ervan. 

▪ Behoud van de zuidelijke beek als waterafvoerende beek. Op deze manier wordt 

mogelijk vervuild water afgeleid langs de rand van het gebied en is de 

drainerende werking geconcentreerd langs de rand van het gebied. Deze 

watergang wordt met een accoladeprofiel aangelegd d.w.z. sterk verondiept en 

aanzienlijk verbreed opdat ze minder gaat ontwateren en bij piekafvoeren toch 

voldoende water op trage wijze kan afvoeren; 

▪ Opheffen van de kleinere grachten, rabatten en vijvers (in het oosten) door 

demping ervan. 

▪ Door plaatsen van een stuwconstructie op de Waterbemdebeek aan de monding 

in de Donderbosbeek zou jaarrond aan peilbeheer gedaan kunnen worden. 

▪ De onderdoorgang onder de autosnelweg ligt zo hoog als mogelijk om daarmee 

een zo gering mogelijk verval te creëren en zo drainage in het Gorenbroek te 

beperken. Terugstuwing vanuit het Zwartwater dient voorkomen te worden. 

o Nastreven van een voldoende waterkwaliteit van de waterlopen: door de overstortwerking 

komt nu vervuild water in het gebied. In de toekomst wordt dit knelpunt opgelost. 

o Nastreven van een beheer van de grachten en waterlopen i.f.v. grote modderkruiper met 

aangepaste ruiming. Een soortenbeschermingsplan is hiervoor in opmaak. 
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10.1.3.7 Sint-Jansberg 

 
Potenties natuurstreefbeelden 

De Sint-Jansberg is een Diestiaanheuvel ten noorden van Gorenbroek. Binnen het beheerplangebied komen 
zowel droge bossen als akkers voor. Een aantal open plekken zijn binnen de bossen aanwezig en hebben 
kenmerken van droge schraalgraslanden (6230_ha) en worden verder zo ontwikkeld. 
 
De bossen hebben potenties tot ontwikkeling naar habitattype 9120 met overgangen op de randen naar 
habitattype 9160.  
 
Knelpunten – doelen 

Momenteel bevindt zich een grote akker tussen de bossen. Ter versterking van de bossen wordt aan 
bosuitbreiding gedaan door aanplant op de akker. De bossen ontwikkelen zich hierbij tot habitattype 9120 met 
overgangen op de randen naar habitattype 9160.  
Open plekken worden behouden (6230_ha) en bijkomende mantel-zoomvegetaties worden aangelegd. 
 
10.1.4 Overzicht van de natuurstreefbeelden en natuurbalans 
 
10.1.4.1 Natuurstreefbeelden 
 
Volgende natuurstreefbeelden worden als doel gesteld: 
 
Habitattypes: 

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

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

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

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland 

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

7140_meso Overgangs- en trilveen 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex 

9160 Essen-eikenbossen zonder wilde hyacint 

91E0_vm Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 

91E_vo Berkenbroekbossen 

 
Regionaal belangrijke biotopen: 

rbbhc Dotterbloemgrasland 

rbbhf Moerasspirearuigte 

rbbkam Kamgrasland 

rbbmc Grote zeggenvegetatie 

rbbmr Rietland 

rbbsf Wilgenstruweel op vrij voedselrijke bodem 

rbbsp Doornstruweel 

rbbvos Grote vossenstaartgrasland 

rbbzil Zilverschoongrasland 

 
 
 
 
Leefgebied voor soorten 
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Het leefgebied van soorten valt grotendeels samen met de habitats van de Europees beschermde soorten van 
de Habitat- en de Vogelrichtlijn en de typische soorten van Europees beschermde habitats. De tot doel gestelde 
avifaunasoorten worden meer in detail in bijlage 8 besproken. 
 
Daarnaast zijn belangrijke doelsoorten grote modderkruiper en bever (zie hierna). 
 
Grote modderkruiper 
Habitat- en hydrologische maatregelen zijn noodzakelijk voor deze soort om een herstel te beogen. Grote 
modderkruiper heeft potenties in het gebied; herstelmogelijkheden liggen in de grachtenstelsels en ondiepe 
zones naast de waterlopen. Typerend voor het plangebied is de relatief slechte connectie tussen de ingedijkte 
en grotendeels verlegde hoofdwaterlopen (bvb. Demer en Velpe) en de grachtenstelsels, poelen en vijvers in 
hun voormalige overstromingsvlakte. Voor de dispersie en eventuele herkolonisatie van het gebied door grote 
modderkruiper, is dit een belangrijk aandachtspunt.  Permanente verbindingen zijn Zwart Water tussen 
Schulen en Rotbroek en tijdelijke verbindingen zijn de instroom van de Demer bij vulling van het GOG. 
De maatregelen betreffen zowel inrichtingsmaatregelen ter creatie van geschikt habitat (leefgebied en 
paaiplaats) voor grote modderkruiper, beheermaatregelen (slibruimingen afstemmen, garanderen van 
voldoende vegetatie, te sterke beschaduwing voorkomen, …) als het garanderen van de connectiviteit tussen 
grachten, moerassen en ander leefgebied van grote modderkruiper. Een soortenbeschermingsprogramma is 
hiervoor in opmaak. 
 
Bever 
Binnen het plangebied zijn verschillende sporen en holen van bever aanwezig (zie kaart 6). 
Doel is om binnen het plangebied waar mogelijk beveractiviteit toe te laten. Omwille van hun levenswijze 
(bouwen van dammen, uitgraven van gangen en holen in oevers en dijken) kunnen bevers een ingrijpende 
invloed op de waterhuishouding hebben.  Door de functie als gecontroleerd overstromingsgebied en door 
ingrepen uit het verleden, leent het plangebied zich echter niet volledig tot het spontaan laten optreden van 
beveractiviteit. In een aantal gevallen zal opgetreden moeten worden door de waterloop- of terreinbeheerder. 
Wanneer door beveractiviteit de werking van het GOG of stabiliteit van dijken wordt aangetast, wordt 
ingegrepen. Algemeen kan gesteld worden dat beveractiviteiten toegelaten worden waar overstroming de 
natuurdoelstellingen van het vegetatietype onder kwelinvloed (bv. dotterbloemgraslanden) niet in gedrang 
brengen. Beveractiviteiten zijn tevens niet gewenst waar geen al te sterke vernatting als doel gesteld is (bv. 
grauwe klauwier of kwartelkoning leefgebied met graslandtypes 6510).  
 
Binnen het soortenbeschermingsprogramma van de bever werden potentiële leefgebieden afgebakend. De 
Demervallei werd hierbij als geel aangeduid. De bever wordt hier getolereerd indien hij geen negatieve impact 
veroorzaakt op de waterberging, waterafvoer en de ecologische doelstellingen. Bij ingrijpen is een afwijking op 
het Soortenbesluit nodig, maar de randvoorwaarden wanneer een afwijking wordt toegekend, worden 
duidelijk uitgewerkt in een afsprakenkader.  
 
Binnen dit beheerplan wordt bepaald waar beveractiviteit toegelaten is. De zones waar beveractiviteit 
toegelaten is, zijn: 

- Webbekomsbroek:  
o Langs de oevers van de Zwarte Beek en t.h.v. de (nieuwe) vispassage in Webbekomsbroek. De 

vispassage moet evenwel functioneel blijven. Dammen in de visdoorgang worden steeds 
afgebroken (algemene afwijking) 

- Schaffensbroek: 
o volledige (toekomstig) bosgebied.  

 
Hoewel de kleinere (lei)grachten binnen de komgronden geen optimaal leefgebied vormen, is het mogelijk dat 
bevers zich in de toekomst hier vestigen eens de meest geschikte territoria op de hoofdwaterlopen bezet 
geraken. Wegens de beperkte waterdiepte, is vooral op dergelijke kleinere grachten dammenbouw en dus een 
vernattend effect te verwachten. Waar mogelijk, wordt ervoor gekozen deze dammen met rust te laten. Bij een 
ongewenst vernattend effect dient peilregulatie of regelmatige afbraak van de dam overwogen te worden. 
 
 
Tabel 10-1 geeft een overzicht van de ecologische doelstellingen. 
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Tabel 10-1: Overzicht van de ecologische doelstellingen. 

Doel beheerplan Habitattypes/rbb Lange termijndoelstellingen 

Herstel en uitbreiding van natte hooilanden en 
schraallanden 

rbbhc 
6410_ve 

 
7140_meso 

 
 
 
 
 
 
 
 

- De beoogde graslanden worden hier aangeduid als natte hooilanden van (matig) voedselarme gronden: 

veldrusschraalgraslanden en dotterbloemgraslanden: 

- Toename van de bestaande oppervlakte 6410 Grasland met Molinia op  

venige bodem:  

• Oppervlaktetoename wordt bekomen door het verwijderen van populier of andere boomsoorten of  

het voeren van een verschralend hooilandbeheer;  

• Verbetering kwaliteit door herstel van natuurlijke hydrologie van de vallei (grondwater). Lokaal zal 

wilgenstruweel worden teruggezet en dient drainage van de percelen zo goed mogelijk verhinderd te 

worden.  

- Behoud en uitbreiding van het bestaand areaal van habitattype 7140_meso Overgangs- en trilveen. 

Herstel en uitbreiding glanshaverhooiland met 
struweel, kamgrasland en droge heischrale 
graslanden  
 
 
 
 

6230_ha 
6510_hu 
rbbkam 
rbbsp 

  

De graslandhabitats met lokaal struweel en-of zoomvegetaties komen aaneengesloten over een vrij grote 
oppervlakte voor. Doornstruwelen (rbbsp) kunnen ook verspreid over de graslanden voorkomen (max. 5-10%) 
om zo leefgebied voor grauwe klauwier te creëren. 
Het beheer van de grote cluster van graslandhabitats dient te gebeuren door een combinatie van maaibeheer 
en begrazingsbeheer. Maaibeheer is noodzakelijk bij het beheer van de graslanden (tegengaan van verbossing) 
en voor de ontwikkeling van kwalitatieve graslandkernen (bv. glanshaverhooilanden en andere 
schraallandtypes). Naast een maaibeheer op een (beperkt) deel van de graslandhabitats is begrazingsbeheer 
door middel van extensieve begrazing of nabegrazing aangewezen voor een goede ontwikkeling en 
instandhouding van de graslanden.  
 

- Versterken van huidige relicten van 6230_ha Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van 

berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) en kwaliteitsverbetering door 

gericht beheer (onbemest, niet verbost) 
 

- Uitbreiding bestaand areaal van habitattype 6510_hu Laaggelegen schraal  

hooiland 

Herstel en uitbreiding van vochtige graslanden 

rbbvos, 
rbbzil 

Vochtige graslanden worden behouden en verder ontwikkeld, meer bepaald i.f.v. kwartelkoning, watersnip 

porseleinhoen,  en weidevogels. Een maaibeheer, een maaibeheer met nabegrazing of een extensieve begrazing 

dient uitgevoerd te worden. 

Herstel en uitbreiding moeras en natte ruigten 

rbbmc 
rbbmr 
6430 
rbbhf 

 

De kwaliteit dient  verbeterd te worden tot een goede tot uitstekende staat van instandhouding door:  

- Het verhogen van de kwaliteit van het oppervlaktewater;  

- Het verhogen van de soortendiversiteit;  

- Het verwijderen van aangeplante populier of houtige opslag op sommige plaatsen. 
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Doel beheerplan Habitattypes/rbb Lange termijndoelstellingen 

Verhogen van natuurlijkheid van bossen met open 
plekken 

9120 
9160 

 
91E0_vm/91E0_vo 

 

Bij het beheer van de (habitatwaardige) bossen moeten voldoende en ecologisch waardevolle open plekken en 

mantel-zoomsituatie ontwikkeld te worden.   

Ter hoogte van het plangebied wordt aandacht geschonken aan (na)bestrijding van exoten (Amerikaanse 

vogelkers, robinia). Lokaal blijft Amerikaanse eik behouden in de bosbestanden.  

Door dunningen worden bosbestanden structuurrijker gemaakt.  

Op nattere gronden is nat Elzenbroekbos of Wilgenbroekbos het doeltype binnen de bossfeer. Het beheer moet 

er vooral voor zorgen dat de waterhuishouding van het gebied behouden blijft en er geen daling van de 

grondwatertafel optreedt. 

Bosuitbreiding wordt voorzien op voormalige landbouwgronden op de hogere overgangen. 

Herstel van de hydrologie voor natte bostypes 

91E0 
rbbsf 

Herstel van de hydrologie in de vallei met het vermijden van overstroming met vuil oppervlaktewater;  
 

Herstel van vegetatierijke plassen type 
Magnocaricion 

3150 Het herstel van vegetatierijke plassen (habitattype 3150) is doelstelling. Dit beoogt veelal het vrijkappen van de 
oevers en omgeving van de vijvers. 
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10.1.4.2 Balans natuurstreefbeelden 
 
Zie kaart 8 
 
In functie van het gevoerde beheer, wordt een verdere toename van habitattypes en regionaal belangrijke 
biotopen verwacht. In tabel 10-2 valt vooral het hoge aandeel in doelbereik bij de natte graslanden en 
moerassen (rbbhc, rbbmc, ...). Ook voor de natte en vochtige bossen (91E0, 9160) en de droge bossen (9120) is 
er een hoog doelbereik. Tenslotte is er een hoog doelbereik voor de vochtige graslanden (6510, rbbvos, rbbzil). 
De afname in rbbhf is te wijten aan de vooropgestelde beheermaatregelen (maaibeheer). 
Laagveenvegetaties (7140) worden sterk ontwikkeld in Rotbroek en Gorenbroek. 
De daling in oppervlakte aan rbbhc is te wijten aan een mengvorm van rbbhc en rbbmc (Webbekomsbroek), 
waardoor de oppervlakte aan rbbhc lijkt gedaald te zijn. In werkelijkheid hebben we dus te maken met een 
mengvorm met andere types. 
 
Voor de percelen binnen het beheerplan wordt 98,97 % gehaald qua habitattypes en regionaal belangrijke 
biotopen. De doelstellingen zoals vermeld in tabel 10-1 worden hierbij aldus ruimschoots gehaald. Hierbij 
worden aldus de intenties omgezet in evidenties en worden ze verankerd in voorliggend beheerplan.  
 
 
Tabel 10-2:  Balans natuurstreefbeelden 

 

Habitattype/rbb 
Huidige 

opp. (ha) 
(2017) 

Huidig % 
aandeel 

Doelopp. 
(ha) 

Doel % aandeel 

Bossen en struwelen     

91E0 2,05 0,52 25,76 6,49 

9120 20,68 5,22 41,16 10,38 

9160 1,46 0,37 28,85 7,28 

rbbsf 20,73 5,23 22,22 5,60 

rbbsp 0,59 0,15 10,38 2,62 

Open water en moerassen     

3150, rbbmr 0,04 0,01   

3150   3,19 0,80 

6430 0,08 0,02 2,66 0,67 

rbbhf 25,93 6,54 9,86 2,49 

Graslanden     

6230_ha   4,57 1,15 

6410_ve   14,65 3,69 

6510_hu 0,40 0,10 38,47 9,69 

7140 1,30 0,33 17,38 4,38 

rbbhc 12,67 3,20 9,26 2,34 

rbbmc, rbbmr 53,28 13,44   

rbbmc 19,89 5,02 75,93 19,15 

rbbmr   3,61 0,91 

rbbms 0,43 0,11   

rbbzil 2,31 0,58 60,36 15,24 

rbbkam 0,16 0,04 11,44 2,88 
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Habitattype/rbb 
Huidige 

opp. (ha) 
(2017) 

Huidig % 
aandeel 

Doelopp. 
(ha) 

Doel % aandeel 

rbbvos   12,72 3,21 

     

geen NSB 234,54 59,15 4,07 1,03 

    396,54 100,00 

 
10.1.4.3 Bosbalans 
 
Tabel 10-3 geeft de bosbalans weer, deze wordt tevens gevisualiseerd op kaart 10. Deze tabel duidt aan waar 
en over welke oppervlakte er bebossingen en ontbossingen gepland zijn binnen de beheereenheden.  
 
Er wordt door bebossing (spontane verbossing en aanplant) in het beheerplangebied 37,24 ha extra bos 
gecreëerd.  
Naast deze bebossingen in het beheerplangebied zijn op een aantal percelen buiten het beheerplan- en 
visiegebied reeds bebossingen uitgevoerd of zullen uitgevoerd worden, die mee opgenomen kunnen worden in 
de bosbalans als bebossing. Deze percelen met bebossing zijn gelegen in Muggenhoek (1,3 ha), 
Begijnenbeekvallei Diest/Assent (12,11 ha) en Loksbergen (4,5 ha)(17,91 ha). 
De totale oppervlakte aan bebossingen bedraagt 55,15 ha. 
 
Binnen het visiegebied werden zones aangeduid met als natuurstreefbeeld habitatbostype. Het betreft hier 
veelal akkers die binnen het visiegebied binnen de beheerplanperiode zouden bebost kunnen worden. De 
totale oppervlakte aan te bebossen percelen in het visiegebied (geen eigendom ANB) bedraagt 90,86 ha. 
Rekening houdend met het aankoopbeleid van ANB, zoals in de voorbije jaren in en rond het Webbekomsbroek 
en Borchbeemden, kan verwacht worden dat percelen binnen dit visiegebied kunnen aangekocht worden om 
te bebossen. 
 
Alle ontbossingen zijn in functie van de realisatie van een natuurstreefbeeld. Alle ontbossingen worden 
uitgevoerd in functie van graslandherstel, herstel van dotterbloemhooiland, laagveenvegetaties en rietmoeras 
i.f.v. de instandhoudingsdoelstellingen.  
Aldus wordt er in totaal 46,92 ha ontbost. Dit betreft hoofzakelijk populieren, wilgenopslag en bossen met een 
lagere ecologische kwaliteit. 
 
Tabel 10-3 Bosbalans (Bos sinds 1995= populierenaanplant of bos sinds 1995). 

 

Nr. beheereenheid Opp. (ha) Bos sinds 1995 Ontbossing i.f.v. natuurstreefbeeld 

BI03 1,36 0 3150 

BI07 1,21 0 rbbmc+rbbhc, leefgebied porseleinhoen 

BI08 0,78 0 rbbzil+rbbvos, leefgebied kwartelkoning 

BI10 0,89 0 rbbzil+rbbvos, leefgebied kwartelkoning 

BI14 2,20 0 rbbmc+rbbhc, leefgebied porseleinhoen 

BI17 0,27 0 3150+rbbmr 

BI20 0,48 0 rbbmc+rbbhc, leefgebied porseleinhoen 

BU11 2,33 1 rbbmc, leefgebied porseleinhoen 

BU10 2,05 1 rbbmc, leefgebied porseleinhoen 

BU13 4,79 1 rbbmc, leefgebied porseleinhoen 

BU15 1,59 0 rbbmc+rbbmr 

BU16_BU17 6,24 0 rbbmc+rbbzil, leefgebied porseleinhoen, kwartelkoning 

BU22 1,24 0 rbbzil, leefgebied kwartelkoning 
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Nr. beheereenheid Opp. (ha) Bos sinds 1995 Ontbossing i.f.v. natuurstreefbeeld 

GO19_GO22 9,48 0 7140_meso+6410_ve, leefgebied porseleinhoen 

GO23 2,49 0 7140_meso+6410_ve, leefgebied porseleinhoen 

RO08 3,39 0 7140_meso+6410_ve, leefgebied porseleinhoen 

RO14_RO16_RO17 5,39 0 7140_meso+6410_ve, leefgebied porseleinhoen 

RO15 0,72 0 7140_meso+6410_ve, leefgebied porseleinhoen 

 46,92   

 

 

Nr. eenheid 
Opp. te bebossen/ 

spontane verbossing 
(ha) 

Natuurstreefbeeld Opmerking 

BI01 1,00 rbbsf Spontane verbossing  

GO25 0,67 9160 Spontane verbossing 

GO28 1,20 rbbsf Spontane verbossing 

GO29 1,07 9160 Bosaanplant uit te voeren 

GO15 1,89 9160 Spontane verbossing 

GO20 1,00 9160 Spontane verbossing 

GO09 0,45 91E0_vo Spontane verbossing 

GO17 0,65 rbbsf Spontane verbossing 

GO11 15,22 9120 

Deels recent aangeplant, deels 

nog bosaanplant uit te voeren 

RO23 2,83 9120 Bosaanplant uit te voeren 

DI15 3,94 rbbsf Spontane verbossing 

DI14 1,07 rbbsf Spontane verbossing 

DI01 1,50 rbbsf Spontane verbossing 

DI03 0,60 91E0_vm Spontane verbossing 

DI05 1,25 rbbsp Spontane verbossing 

SC01 2,90 91E0_vm Spontane verbossing 

Totaal bebossing in beheerplangebied– 

eigendom ANB 37,24   

    

Totaal bebossing elders (buiten 

beheerplan- en visiegebied) –  

eigendom ANB 17,91   

Totaal bebossing eigendom ANB 55,15   

Gennep 30 9120 Geen eigendom ANB 

Gorenbroek 5,63 9160 Geen eigendom ANB 

Wijngaardsveld 18,56 9120 Geen eigendom ANB 

Sint-Jansberg 12,22 9120 Geen eigendom ANB 

Rotbroek/Kolenberg 24,45 9120 Geen eigendom ANB 

Totaal bebossing buiten 

beheerplangebied (maar binnen 

visiegebied) – geen eigendom ANB 90,86   

 
 
10.1.5 Toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen 
 
De Borchbeemden (Rotbroek en Gorenbroek) behoren tot het Habitatrichtlijngebied “Demervallei” (BE2400014 
- deelgebied 12). Het gehele beheerplangebied behoort tot het gelijknamige Vogelrichtlijngebied (BE2223316). 
De Demervallei wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal broedvogelsoorten van Annex I, 
waaronder woudaap, roerdomp, wespendief, porseleinhoen, ijsvogel, zwarte specht, grauwe klauwier, 
blauwborst. Het gebied is een belangrijk doortrek- en pleistergebied voor veel vogelsoorten. Tevens is voor het 
beheerplangebied het potentieel voorkomen van grote modderkruiper van belang. 
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Het beheerplan zal trachten om zowel binnen als buiten SBZ maximaal in te zetten op de (prioritaire) habitats 
en soorten die in de managementplannen voor dit gebied zijn aangewezen. Naast de natuurdoelen voor de 
habitats en soorten sensu stricto zijn er in de managementplannen tevens  prioritaire inspanningen 
omschreven met het oog op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. De prioriteiten van het IHD 
besluit zitten voor een groot deel vervat binnen deze visie, namelijk herstel van de waterhuishouding, 
ontwikkeling van kerngebieden voor moerasvogels, toename van graslandhabitats en bosuitbreiding. 
 
10.1.6 Klimaatdoelstellingen 

 
In het groenboek voor het Vlaams beleidsplan Ruimte wordt de klimaatuitdaging gekaderd en wordt 
aangegeven dat de veerkracht van de ruimte tegen 2050 gevoelig verhoogd moet worden door een fijnmazig, 
maar robuust groen en blauw netwerk dat de klimaatveranderingen tempert en de gevolgen ervan kan 
opvangen. Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 is van toepassing op het projectgebied. 'Natuurgebieden 
met elkaar verbinden, vergroten en robuuster maken’ is tevens een opdracht uit het Vlaams Adaptatieplan. 
De impact van het project op het globaal klimaat is te verwaarlozen. 
 
De doelen van bebossing/ontbossing zijn weinig kwetsbaar of gevoelig voor klimaatveranderingen in het 
algemeen en voor rampen die veroorzaakt worden door klimaatverandering in het bijzonder (overstromingen, 
hittegolven, onweders, …). Het beheerplangebied bevindt zich binnen een overstromingsgebied zodat het risico 
op overstromingen zal blijven. Gezien de klimaatsveranderingen kunnen meer overstromingen plaatsvinden.  
 
Specifieke beheermaatregelen van de bossen kunnen een verhoogde C-dichtheid nastreven. Hiervoor zijn de 
bedrijfsvorm, -soort en -tijd bepalend. Langere rotaties en meer kleinschalige exploitaties, bijvoorbeeld, zorgen 
voor minder verstoring van de opgeslagen koolstof. Maar ook de boomsoortenkeuze en het dunningsregime 
zijn bepalend. Het gebruik van inheemse, streekeigen soorten voor de bebossing of de keuze voor spontane 
verbossingen zal ook zorgen voor een grotere kans op slagen van de bebossing, ook bij klimaatsveranderingen. 
Bovendien gebeurt er een evaluatie van de uitgevoerde werken, zodat eventuele aanpassingen nog kunnen 
gebeuren (bv. naar soortkeuze). 
 
Er wordt geen negatief effect verwacht binnen het plangebied, gezien de bosbalans bij uitvoering niet negatief 
is en de bodem ook na uitvoering van de werken bedekt zal blijven. Er zal bijgevolg geen negatief effect 
optreden op het mitigerend effect van bossen t.g.v. C02- captatie en het adaptief effect t.g.v. het verkoelend 
effect van bossen. Binnen het gebied speelt deze laatste factor een rol, gezien het gebied zich naast de 
stedelijke omgeving van Diest bevindt en het verkoelend effect dus een rol speelt. Daarnaast zorgen de reeds 
aanwezige bossen  en de voorziene bosranden voor de reductie van grotere temperatuurschommelingen.  
 
Er wordt een gunstig effect op de C-opslag verwacht, gezien de bebossing van landbouwgrond (akkerland). De 
C- voorraad van akkerland is steeds lager dan onder permanent grasland, bos of andere halfnatuurlijke 
vegetatie. Veranderingen van landgebruik die leiden tot een belangrijke toename in de ondergrondse C-
voorraad zullen in veel gevallen ook leiden tot een toename in biodiversiteit. Als vuistregel kan gesteld worden 
dat de gemiddelde koolstofinhoud van één hectare gematigd bos 300 ton is, waarvan 120 ton in de bomen en 
180 ton in de bosbodem is vastgelegd. Voor de 150000 ha bos in Vlaanderen betekent dit dat er 45000 kton C is 
vastgelegd in de bossen. Behoud van bos is dus, ook vanuit dit standpunt, van groot belang. De maatregelen 
inzake bebossing binnen het beheerplan dragen daarom bij aan het verhogen van de C-opslag in de bodem, 
aangezien op termijn een positieve bosbalans zal nagestreefd worden en de C-opslag hierdoor globaal zal 
toenemen. 
De hoeveelheid koolstof die onder grasland wordt opgeslagen wordt grotendeels bepaald door de 
bodemtextuur. Kleibodems, die binnen het projectgebied over heel wat oppervlakten aanwezig zijn, houden 
meer koolstof vast dan zandige bodems.  Het is dus zo dat het koolstofopslagpotentieel positief gerelateerd is 
met het kleigehalte van de bodem. Zandbodems hebben gemiddeld de laagste koolstofvoorraad en kleibodems 
de hoogste. Er is geen verschil tussen de koolstofinhoud van zandleem- en leembodems. Veenbodems, 
waarvan er een kleinere oppervlakte aanwezig is in het projectgebied, hebben een zeer hoge koolstofvoorraad. 
Half-natuurlijke graslanden zoals die in het plangebied nog veel voorkomen en die nooit (of lang geleden) 
bewerkt of gescheurd zijn, zijn zeer belangrijk op vlak van CO2-opslag. Zoals ook in andere habitats, wordt het 
grootste deel van de CO2 opgeslagen in de bodem. Ongestoorde graslandbodems hebben de hoogste CO2-
stock in de bodem in België. Bij zandbodem is dat gemiddeld 193 t C per ha, kalkhoudende bodems zullen 
gemiddeld 117 t C per ha opslaan en natte, venige vallei gronden slaan gemiddeld 438 t C per hectare op. De 



 

56 

 

biodiversteit van graslanden heeft ook een invloed op de hoeveelheid koolstof in de bodem. Graslanden met 
een hoge biodiversiteit neemt tot 500% meer koolstof in de bodem op, dan monoculturen van (C4-)grassen. 
Koolstofopvang is meest significant in natte graslanden en moerassen waar de vegetatie zeer 
grondwatergebonden is. De waterpeilen zijn er bijna jaarrond nat zodat het afbreken van organisch materiaal 
vertraagd of helemaal stil valt, zoals dat bij de opbouw van veengronden het geval is. In het algemeen worden 
wetlands beschouwd als enkele van de meest waardevolle bodems voor koolstof-opslag. Extensief beheerde 
graslanden slaan jaarlijks zo’n 1,5 tot 2,2 t koolstof  per ha per jaar op en moerassen accumuleren tot 22t 
koolstof per ha per jaar op. 
 
 

 
10.2 Sociale doelstellingen 

 

 
10.2.1 Recreatieve doelstellingen 

 

Sommige van de beoogde natuurstreefbeelden en de bijhorende fauna zijn gevoelig voor betreding of 
verstoring.  
 
Voornamelijk grondbroeders als bruine kiekendief hebben bijzonder veel last van verstoring. Deze soorten 
worden vooral teruggevonden t.h.v. de rietmoerassen. Volgende afstanden zijn voor een aantal doelsoorten 
van toepassing tot menselijke verstoring (lokale wegen en fietspaden, wandelpaden, hengelplaatsen):  

- bruine kiekendief: 300 m 
- grauwe klauwier: 100 m 
- porseleinhoen: 50 m 
- kwartelkoning: 50-100 m 

De recreatieve zonering houdt rekening met deze verstoringsafstanden en beoogt de recreatieve paden af te 
stemmen op de verstoringsgevoeligheid van de soorten. 
 
10.2.1.1 Aanleg van nieuwe wegen en recreatieve infrastructuur/afschaffing van wegen 
 
Zie kaart 9. 
 
De centrale dienstweg in Gorenbroek wordt afgeschaft. De functie vervalt omwille van de ontwikkeling tot 
rietmoeras en om verstoring te vermijden. In het Gorenbroek wordt aan de noordrand een gerichte 
openstelling van het gebied uitgevoerd. Hierdoor kan de recreant genieten van het gebied zonder verstoring 
aan natuurwaarden te veroorzaken.  
Daarom wordt er hier gekozen voor een knuppelpad doorheen een moerassige zone om een bepaalde  
belevingswaarde toe te voegen. Ook is er een kijkwand geplaatst om de mensen te kunnen laten  
genieten en een overzicht geven van de uitgestrektheid van het ontoegankelijke gebied. 
 
Het bediendingsgebouwtje van stuw K30 zal omgebouwd worden tot een uitkijkplatform met zicht op de vallei. 
 
Omwille van de rustverstoring (o.m. weide- en moerasvogels) wordt geopteerd om het centrale wandel- en 
fietspad (oude spoorweg) in het zuidelijk deel van Webbekomsbroek (binnenbekken) enkel toegankelijk te 
maken onder begeleiding van een gids en dus af te sluiten voor recreanten.  
Om rustverstoring in het broedseizoen te vermijden, wordt ook het centraal pad in het buitenbekken (het 
Cieterspad) enkel onder begeleiding van gidsen toegankelijk.  
 
Langsheen de oostelijke oever van de Demer zal een kort wandelpad tot een uitkijktorentje de bezoeker de 
mogelijkheid bieden om aan vogelobservatie te doen. 
 
Een nieuw aan te leggen wandelpad wordt gecreëerd langsheen de Zwarte Beek doorheen het Rotbroek. Dit 
wandelpad sluit aan bij het nieuw te creëren wandelpad richting Zelem.  
Dit pad creëert een wandelverbinding van het bezoekerscentrum met het dorpscentrum van Zelem (Halen). 
Deze route zal op een zachte manier gecreëerd worden, met voor het grote deel paden door graslanden, maar 
ook met knuppelpaden langsheen rietmoeras en met een voetgangersbrug over het Zwartwater. 
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10.2.1.2 Hengelen 
 
Een vernatuurlijking van de vijver in Webbekomsbroek met beperkt aantal visplaatsen is hier het doel, omwille 
van het natuurstreefbeeld dat hier ontwikkeld zal worden (deels open water (3150), deels rietland (rbbmr)). 
Gezien de nabijheid van het recreatiedomein Halve Maan en de hengelmogelijkheden hier, is er geen noodzaak 
tot een grote hengelvijver in het plangebied. 

 

 
10.2.2 Landschappelijke en cultuurhistorische doelstellingen 

 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Deze 
waarden dient behouden en versterkt te worden en dit volgens het Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 
2013. Verdere inrichting zal dan ook afgewogen worden in het beheerplan, rekening houdend met deze 
waarden.  

 

Dit natuurbeheerplan moet ook de landschappelijke waarden die beschermd worden via het 
beschermingsbesluit vrijwaren.  
 
In het gebied zijn er nog aantal belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen aanwezig die 
moeten behouden blijven. 
Het halfopen landschap in de vallei wordt thans in grote lijnen bepaald door graasweiden en verspreid liggende 
hooilanden, ruigten, struwelen, moerassen, broekbossen en een aantal bomenrijen en vijvers. Dit landschap 
wordt behouden en verder hersteld. 
 
De Diestiaan-zandsteenheuvels liggen hier als uitlopers van het Hageland. Het zijn de overblijfselen van een 
oorspronkelijk massief van tertiaire ouderdom, die zich hebben kunnen handhaven door een beschermende 
laag. Daar waar de vallei begrensd wordt door de ijzerzandsteenheuvels, vinden we voornamelijk akkers, 
schralere graslanden, heiderelicten en bossen.  
Het herstel van dit landschap wordt beoogd in het beheerplan.  
 
Het veenpakket heeft een belangrijke waarde als bodemarchief. Dit dient behouden te blijven. 
 
 

 
10.3 Economische doelstellingen 

 

De economische functie van het gebied is in eerste instantie het vermijden van schade door overstromingen.  
Doordat de laaggelegen delen de functie hebben om overstromingen tegen te gaan, deels als natuurlijk, deels 
als gecontroleerd overstromingsgebied, zullen de open valleisystemen ook instaan voor de opslag van water. 
Ook in de toekomst, gezien de voorspellingen op vlak van klimaatsverandering, zal het belang van waterberging 
en daarbij horende economische waarde in valleisystemen als de Demervallei cruciaal worden. 
 
Beperkte brandhout en biomassa oogst is mogelijk bij bepaalde beheerwerken in functie van de 
natuurstreefbeelden, zoals het rooien van populierenaanplantingen, hakhoutbeheer en het dunnen van 
bosbestanden. Bij bosexploitatie dienen de criteria geïntegreerd natuurbeheer toegepast te worden om de 
draagkracht van de ecosystemen en de vereisten van de doelsoorten in stand te houden en te verbeteren. 
 
Verder wordt voor het beheer van sommige open percelen (graslanden) gewerkt met jaarlijks te hernieuwen 
gebruiksovereenkomsten. 

 
Doordat het landschapsbeeld een mix wordt van een open tot halfopen valleilandschap met bossen op de 
flanken gaat het gebied attractiever worden naar beleving. Zeker met de stadskern van Diest  
(verdedigingsvestiging, oud stadsgedeelte, …) en het bezoekerscentrum in de buurt, zullen meer recreanten 
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naar het gebied aangetrokken worden. Een goede recreatieve ontsluiting die rekening houdt met beleving én 
hoge natuurwaarden gaat ook de economische functie ten goede komen. 
 
Reguliere jacht is in bepaalde zones toegelaten (zie kaart 17). De lopende pachtovereenkomst zal opgezegd 
worden met ingang van 1 juli 2021. Indien er zich in de toekomst problemen voordoen, dan zullen deze via 
andere methodes opgelost worden, namelijk via licentiejacht en drukjacht/bestrijding. 
Beheerjacht is mogelijk onder de volgende voorwaarden:  
- Geen enkele jachtvorm mag in strijd zijn met de in het beheerplan beschreven natuurdoelen  
- De jachtregeling is in overeenstemming met de overkoepelende afspraken die met de jacht- en 

natuursector gemaakt worden  
- De jacht gebeurt op vraag van de regiobeheerder. 
 
Op weidevogels is de impact van predatie van vos belangrijk. Er zijn verschillende territoria van vos aanwezig. 
Jacht op vos is een optie (goedkeuring/vraag regiobeheerder) met het oog op grondbroedende weide- en 
moerasvogeldoelstellingen. Daarom kan het afschot van vos in de broedperiode toegepast worden in de 
gebieden voor weidevogels. Nadien zal telkens bij de 6-jaarlijkse evaluatie bekeken worden of het afschot 
verder gezet wordt en onder welke voorwaarden.  
Er kan eventueel overgegaan worden tot het plaatsen van een predatorwerend raster rond de zones voor 
weidevogels.   
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Deel 4 Beheermaatregelen 
 
11 Algemeen 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in eenmalige maatregelen en terugkerende maatregelen. 
De beheermaatregelen worden weergegeven op kaarten 12 (eenmalige beheermaatregelen vlakken, 13 
(eenmalige beheermaatregelen water), 14 (terugkerende beheermaatregelen vlakken), 15 (terugkerende 
beheermaatregelen water) en 16 (terugkerende beheermaatregelen KLE). Voor herstel- en 
omvormingsmaatregelen wordt over het algemeen 6-jaar voorzien. Dit komt overeen met de te volgen 
monitoringscyclus. 
 
Bij de keuze en de timing van de verschillende beheer- en inrichtingsmaatregelen wordt rekening gehouden 
met het vooropgestelde natuurstreefbeeld. Hiervoor spelen praktische en financiële aspecten eveneens een 
belangrijke rol. Een volledige planningstabel met de beheermaatregelen per natuurstreefbeeld, de totale 
oppervlakten waarop een beheermaatregel zal uitgevoerd worden en de timing hiervan, is terug te vinden in 
de onderstaande beheertabel. 
 
 
Tussen ANB en VMM werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin het beheer van VMM-
eigendommen wordt overgedragen aan ANB met het oog op het voeren van een natuurbeheer en het 
realiseren van de natuurstreefbeelden. Deze percelen zijn mee opgenomen in dit natuurbeheerplan.  
VMM blijft als waterbeheerder een beperkte oppervlakte in eigen beheer houden. Het gaat om de bedding en 
oevers van de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie, enkele dijklichamen, toegangswegen en de 
onmiddellijke omgeving van waterbeheersingsinfrastructuur. Het beheer van deze zones maakt geen deel uit 
van het natuurbeheerplan, maar wordt wel maximaal afgestemd op de doelstellingen van het 
natuurbeheerplan en gebeurd volgens de Code van goede natuurpraktijk.   
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Tabel 11-1: Overzicht van de beheermaatregelen. 

 

BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
% 

NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

2
0
2
6 

2
0
2
7 

2
0
2
8 

2
0
2
9 

2
0
3
0 

2
0
3
1 

2
0
3
2 

2
0
3
3 

2
0
3
4 

2
0
3
5 

2
0
3
6 

2
0
3
7 

2
0
3
8 

2
0
3
9 

2
0
4
0 

2
0
4
1 

2
0
4
2 

2
0
4
3 

2
0
4
4 

BI01 rbbsf 100      BN/Permanent nulbeheer 1,21                         

BI02 rbbmc 75 rbbhc 25   

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  1,61 x x x                      

BI02 rbbmc 75 rbbhc 25    

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  1,61 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI03a 3150 25 rbbsf 25 rbbmr 50  

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI03b 3150 25 rbbsf 25 rbbmr 50  

BM40/Meerjaarlijks maaien 
(ruigtebeheer) 1,32 x   x   x   x   x   x   x   x   

BI03b 3150 25 rbbsf 25 rbbmr 50  

BB80/Verwijderen 
boomopslag  1,32 Facultatief indien te sterke verbossing 

BI04 rbbzil 60 rbbvos 40    

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 2,76                         

BI05 rbbzil 60 rbbvos 40    

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 1,01 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI06 rbbsf 100      BN/Permanent nulbeheer 0,83                         
BI07a rbbmc 75 rbbhc 25   BB42/Kaalkap   1,22  x                       

BI07a rbbmc 75 rbbhc 25   

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  1,22   x x x                    

BI07a rbbmc 75 rbbhc 25    

BM14/1x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 1,22      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI07b rbbmc 75 rbbhc 25   

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  3,29 x x x                      

BI07b rbbmc 75 rbbhc 25    

BM14/1x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 3,29    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI08 rbbzil 60 rbbvos 40   BB42/Kaalkap   0,76  x                       

BI08 rbbzil 60 rbbvos 40   

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  0,76   x x x                    

BI08 rbbzil 60 rbbvos 40    

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  0,76      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI09 rbbzil 60 rbbvos 40    BM20/Jaarlijks maaien en 2,39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
% 

NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

2
0
2
6 

2
0
2
7 

2
0
2
8 

2
0
2
9 

2
0
3
0 

2
0
3
1 

2
0
3
2 

2
0
3
3 

2
0
3
4 

2
0
3
5 

2
0
3
6 

2
0
3
7 

2
0
3
8 

2
0
3
9 

2
0
4
0 

2
0
4
1 

2
0
4
2 

2
0
4
3 

2
0
4
4 

nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 

BI10 rbbzil 60 rbbvos 40   BB42/Kaalkap  0,89  x                       

BI10 rbbzil 60 rbbvos 40   

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  0,89   x x x                    

BI10 rbbzil 60 rbbvos 40    

BM20/jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 0,89      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI11 
6510_h
u 90 rbbsp 10    BB47/Hakhoutkap  2,44 x       x       x       x   

BI12 rbbzil 70 
rbbka
m 30    BG10/Jaarrondbegrazing 2,95 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI13a rbbmc 75 rbbhc 25    BN/Permanent nulbeheer 0,19                         

BI13b rbbmc 75 rbbhc 25    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 1,55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI14a rbbmc 75 rbbhc 25   BB42/Kaalkap   1,11  x                       

BI14a rbbmc 75 rbbhc 25   

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  1,11   x x x                    

BI14a rbbmc 75 rbbhc 25    

BM14/1x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  1,11      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI14b rbbmc 75 rbbhc 25    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 3,35 x x x                      

BI14b rbbmc 75 rbbhc 25    

BM14/1x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 3,35    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI14c rbbmc 75 rbbhc 25   BB42/Kaalkap   1,11  x                       

BI14c rbbmc 75 rbbhc 25   

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  1,11   x x x                    

BI14c rbbmc 75 rbbhc 25    

BM14/1x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  1,11      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI16 rbbzil 70 
rbbka
m 30    BG10/Jaarrondbegrazing 2,16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI17a 3150 20 rbbmr 80   

BB80/Verwijderen 
boomopslag  0,46  x                       

BI17a 3150 20 rbbmr 80    

BM40/Meerjaarlijks maaien 
(ruigtebeheer) 0,46    x   x   x   x   x   x   x   
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
% 

NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

2
0
2
6 

2
0
2
7 

2
0
2
8 

2
0
2
9 

2
0
3
0 

2
0
3
1 

2
0
3
2 

2
0
3
3 

2
0
3
4 

2
0
3
5 

2
0
3
6 

2
0
3
7 

2
0
3
8 

2
0
3
9 

2
0
4
0 

2
0
4
1 

2
0
4
2 

2
0
4
3 

2
0
4
4 

BI17b 3150 20 rbbmr 80    BN/Permanent nulbeheer 0,09                         
BI18a 3150 95 rbbmr 5    BN/Permanent nulbeheer 1,23                         

BI18b 3150 95 rbbmr 5    

BM40/Meerjaarlijks maaien 
(ruigtebeheer) 1,11     

(
x
) x   x   x   x   x   x   x 

BI19 rbbzil 60 rbbvos 40    

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 1,38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI20 rbbmc 75 rbbhc 25   BB42/Kaalkap  0,47  x                       

BI20 rbbmc 75 rbbhc 25    

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 0,47   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI21 rbbmc 75 rbbhc 25    

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 1,64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI22 rbbmc 75 rbbhc 25   

BB80/Verwijderen 
boomopslag  7,83 x                        

BI22 rbbmc 75 rbbhc 25    

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 7,83 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI23 rbbzil 70 
rbbka
m 30    BG10/Jaarrondbegrazing 3,56 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI24 rbbhf 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 9,86 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BI25 rbbzil 70 
rbbka
m 30    BG10/Jaarrondbegrazing 8,80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU01 rbbsp 100      BB47/Hakhoutkap 1,18 x       x       x       x   

BU02 
6510_h
u 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 1,02 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU03 

geen 
vegetat
ie NSB 100      BN/Permanent nulbeheer 1,17                         

BU04 

geen 
vegetat
ie NSB 100      

BM60/Frequent maaien 
(Gazonbeheer) 0,67 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
% 

NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

2
0
2
6 

2
0
2
7 

2
0
2
8 

2
0
2
9 

2
0
3
0 

2
0
3
1 

2
0
3
2 

2
0
3
3 

2
0
3
4 

2
0
3
5 

2
0
3
6 

2
0
3
7 

2
0
3
8 

2
0
3
9 

2
0
4
0 

2
0
4
1 

2
0
4
2 

2
0
4
3 

2
0
4
4 

BU05a 
6510_h
u 70 rbbsp 30   BB41/Dunning  0,53 x                        

BU05a 
6510_h
u 70 rbbsp 30    BB47/Hakhoutkap 0,53 x       x       x       x   

BU05b 
6510_h
u 70 rbbsp 30    BG10/Jaarrondbegrazing 0,65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU05c 
6510_h
u 70 rbbsp 30   BB41/Dunning  0,96 x                        

BU05c 
6510_h
u 70 rbbsp 30    BG10/Jaarrondbegrazing 0,96 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU05d 
6510_h
u 70 rbbsp 30    BG10/Jaarrondbegrazing 5,64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU06a 
6510_h
u 70 rbbsp 30    BG10/Jaarrondbegrazing 5,51 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU06b 
6510_h
u 70 rbbsp 30   BB41/Dunning  2,02 x                        

BU06b 
6510_h
u 70 rbbsp 30    BG10/Jaarrondbegrazing 2,02 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU07 rbbkam 100     BB12/Aanplant  4,70 x                        
BU07 rbbkam 100      BG20/Seizoensbegrazing 4,70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU08 rbbzil 60 rbbvos 40    BG20/Seizoensbegrazing 7,56 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU09a rbbsf 100     BB42/Kaalkap  1,78      x                   
BU09a rbbsf 100      BN/Permanent nulbeheer 1,78                         
BU09b rbbsf 100      BN/Permanent nulbeheer 1,84                         
BU10 rbbmc 100     BB42/Kaalkap  2,13      x                   

BU10 rbbmc 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 2,13       x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU11 rbbmc 100     BB42/Kaalkap 
BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 2,40      x                   

BU11 rbbmc 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 2,40       x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU12 rbbmc 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,96 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU13 rbbmc 100     BB42/Kaalkap  4,90      x                   
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
% 

NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 

2
0
2
1 

2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
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0
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2
0
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1 
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0
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2 

2
0
3
3 

2
0
3
4 

2
0
3
5 

2
0
3
6 

2
0
3
7 

2
0
3
8 

2
0
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9 

2
0
4
0 

2
0
4
1 

2
0
4
2 

2
0
4
3 

2
0
4
4 

BU13 rbbmc 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 4,90       x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU14 rbbzil 60 rbbvos 40    BG20/Seizoensbegrazing 2,29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU15 rbbmr 75 rbbmc 25   BB42/Kaalkap  1,72      x                   

BU15 rbbmr 75 rbbmc 25    

BM40/Meerjaarlijks maaien 
(ruigtebeheer)  1,72        x   x   x   x   x   x  

BU16 rbbmc 100     BB42/Kaalkap   4,63    x                     

BU16 rbbmc 100     

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  4,63     x x x                  

BU16 rbbmc 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 4,63        x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU17a rbbzil 100     BB42/Kaalkap  0,77    x                     

BU17a rbbzil 100     

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  0,77     x x x                  

BU17a rbbzil 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 0,77        x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU17b rbbzil 100     BB42/Kaalkap   0,78    x                     

BU17b rbbzil 100     

 BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  0,78     x x x                  

BU17b rbbzil 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 0,78        x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU17c rbbzil 100     

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  2,62 x x x                      

BU17c rbbzil 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) tot 
oktober 2,62    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU18 rbbzil 60 rbbvos 40    

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 7,40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU19 
6510_h
u 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 2,87 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
% 

NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 
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0
4
2 

2
0
4
3 

2
0
4
4 

BU20 6430 100      BG20/Seizoensbegrazing 2,59 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU21 rbbmc 75 rbbhc 25    

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 4,86 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU22 rbbzil 100     BB42/Kaalkap  1,26    x                     

BU22 rbbzil 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 1,26     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU23 rbbzil 100     

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  5,60 x x x                      

BU23 rbbzil 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 5,60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU24 
6510_h
u 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 2,42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU25 rbbzil 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 2,70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

BU26 

geen 
vegetat
ie NSB 100     

BS50/Bestrijding 
plantensoorten  0,73 x                        

BU26 

geen 
vegetat
ie NSB 100      BN/Permanent nulbeheer 0,73                         

BU27 rbbkam 100      BG20/Seizoensbegrazing 1,51 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

DI001
a rbbsf 50 

91E0_v
m 50    BN/Permanent nulbeheer 9,04                         

DI001
b rbbsf 50 

91E0_v
m 50    BN/Permanent nulbeheer 0,67                         

DI002
a 

91E0_v
m 100      BN/Permanent nulbeheer 2,93                         

DI002
b 

91E0_v
m 100      BN/Permanent nulbeheer 0,18                         

DI03 
91E0_v
m 100      BN/Permanent nulbeheer 1,87                         
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
% 

NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 
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0
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0
4
2 

2
0
4
3 

2
0
4
4 

DI004
a rbbsp 100      BN/Permanent nulbeheer 0,97                         
DI004
b rbbsp 100      BN/Permanent nulbeheer 0,79                         
DI05 rbbsp 100      BN/Permanent nulbeheer 1,97                         

DI06 
6410_v
e 60 rbbhc 40    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

DI07 
6410_v
e 60 rbbhc 40    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 1,18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

DI08 
6410_v
e 60 rbbhc 40    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 3,27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

DI09 
6510_h
u 95 rbbsp 5    

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 12,83 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

DI10 rbbsf 100      BN/Permanent nulbeheer 0,65                         

DI11 
6510_h
u 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 4,59 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

DI12 rbbmc 80 rbbmr 20    

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 5,12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

DI13 

geen 
vegetat
ie NSB 100      BN/Permanent nulbeheer 0,45                         

DI14 rbbsf 100      BN/Permanent nulbeheer 1,07                         
DI15 rbbsf 100      BN/Permanent nulbeheer 3,94                         
GO01 9120 100      BB47/Hakhoutkap 0,38    x            x         

GO02 
6230_h
a 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

GO03
a 9120 100      QD 0,81                         

GO03
b 9120 100      BB41/Dunning 1,07 x      

(
x
)      x      

(
x
)      

GO04 
6230_h
a 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazing 0,81 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
% 

NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 
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0
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2
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(hooiweidebeheer) 

GO05 9120 100      BN/Permanent nulbeheer 0,14                         

GO06 
6230_h
a 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

GO07
a 9120 100      QD 0,53                         
GO07
b 9120 100      

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

GO08
a 9120 70 9160 30    BB41/Dunning 1,94 x      

(
x
)      x      

(
x
)      

GO08
b 9120 70 9160 30    BB41/Dunning 0,60 x      

(
x
)      x      

(
x
)      

GO08c 9120 70 9160 30    QD 1,92                         

GO09 
91E0_v
o 100      BB47/Hakhoutkap  2,10    x            x         

GO10 
6230_h
a 100      BG20/Seizoensbegrazing 3,19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

GO11
a 9120 100      QD 3,50                         
GO11
b 9120 100      QD 1,20                         

GO11c 9120 100     BB12/Aanplant   1,29   x 

(
x
)                     

GO11c 9120 100      BB47/Hakhoutkap 1,29                x         

GO11
d 9120 100     BB12/Aanplant   4,67   x 

(
x
)                     

GO11
d 9120 100      QD 4,67                         
GO11
e 9120 100      QD 4,52                         
GO12 9120 70 9160 30    QD 0,60                         
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
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NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 
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a 

GO12
b 9120 70 9160 30    QD 0,15                         

GO12c 9120 70 9160 30    BB41/Dunning 1,58 x      

(
x
)      x      

(
x
)      

GO12
d 9120 70 9160 30    BB447/Hakhoutkap 0,78 x            x            
GO12
e 9120 70 9160 30    BN/Permanent nulbeheer 1,51                         

GO12f 9120 70 9160 30    BB41/Dunning 1,54       x      

(
x
)      x      

GO12
g 9120 70 9160 30    BB41/Dunning  1,95       x      

(
x
)      x      

GO12
g 9120 70 9160 30    BB47/Hakhoutkap 1,95       x            x      
GO12
h 9120 70 9160 30   BB42/Kaalkap  0,25       x                  
GO12
h 9120 70 9160 30    BN/Permanent nulbeheer 0,25                         
GO12i 9120 70 9160 30   BB42/Kaalkap  0,13       x                  
GO12i 9120 70 9160 30    BN/Permanent nulbeheer 0,13                         
GO12j 9120 70 9160 30    QD 1,08                         
GO12
k 9120 70 9160 30    QD 0,05                         
GO12l 9120 70 9160 30    QD 0,49                         

GO12
m 9120 70 9160 30    BB41/Dunning  0,85       x      

(
x
)      x      

GO12
m 9120 70 9160 30    BB47/Hakhoutkap 0,85       x            x      
GO12
n 9120 70 9160 30    BB47/Hakhoutkap 0,21    x            x         
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
% 

NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

2
0
2
6 

2
0
2
7 

2
0
2
8 

2
0
2
9 

2
0
3
0 

2
0
3
1 

2
0
3
2 

2
0
3
3 

2
0
3
4 

2
0
3
5 

2
0
3
6 

2
0
3
7 

2
0
3
8 

2
0
3
9 

2
0
4
0 

2
0
4
1 

2
0
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0
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0
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GO12
o 9120 70 9160 30    QD 0,06                         

GO12
p 9120 70 9160 30    BB41/Dunning 1,61       x      

(
x
)      x      

GO12
q 9120 70 9160 30    BB41/Dunning 0,58       x      

(
x
)      x      

GO13 9120 70 9160 30    BN/Permanent nulbeheer 1,90                         
GO14 9160 100      QD  4,13                         
GO15 9160 100      QD 1,89                         
GO16 9160 100      BN/Permanent nulbeheer 6,78                         
GO17 rbbsf 100      BN/Permanent nulbeheer 2,61                         

GO18 rbbmc 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 12,19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

GO19 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40   BB42/Kaalkap   6,69    x                     

GO19 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40   

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer)  6,69     x x x                  

GO19 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40    

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 6,69        x x x x x x x x x x x x x x x x x 

GO20 9160 100      QD 1,00                         

GO21 rbbmc 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 5,85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

GO22 rbbmc 100     BB42/Kaalkap   2,82    x                     
GO22 rbbmc 100     BK20/Plaggen  2,82    x                     

GO22 rbbmc 100      

BM14/1x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 2,82     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

GO23
a 

7140_
meso 60 

6410_v
e 40   BB42/Kaalkap   2,52 x                        

GO23
a 

7140_
meso 60 

6410_v
e 40   BK20/Plaggen  2,52 x                        

GO23
a 

7140_
meso 60 

6410_v
e 40    

BM14/1x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 2,52  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
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NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
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GO23
b 

7140_
meso 60 

6410_v
e 40    

BM14/1x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

GO24 
91E0_v
o 100      BN/Permanent nulbeheer 0,65                         

GO25 9160 100      BN/Permanent nulbeheer 1,56                         

GO26 

geen 
vegetat
ie NSB 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

GO27 rbbsf 100      BN/Permanent nulbeheer 1,65                         
GO28 rbbsf 100      BN/Permanent nulbeheer 1,41                         
GO29 9160 100     BB12/Aanplant   1,07 x                        
GO29 9160 100      QD 1,07                         
GO30 9120 100     BB43/Groepenkap   6,30        x        x        x 

GO30 9120 100     BB12/Aanplant  6,30        x        x        x 

GO30 9120 100      

QD en BS50/Bestrijding 
exoten 6,30                         

HA1 9160 100      BN/Permanent nulbeheer 0,84                         
HA2 9160 100     BB42/Kaalkap   2,51        x                 
HA2 9160 100     BB12/Aanplant    2,51        x                 
HA2 9160 100      BB41/Dunning 2,51                         

HA3 
6510_h
u 100      

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,79 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO01 
6510_h
u 100      BG20/Seizoensbegrazing 0,18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO02 rbbmc 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 1,09 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO03 rbbmc 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 1,58 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO04 
6510_h
u 100      BG20/Seizoensbegrazing 1,51 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO05 rbbmc 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 3,46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO06 rbbmc 100      

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 1,97 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
% 

NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

2
0
2
6 

2
0
2
7 

2
0
2
8 

2
0
2
9 

2
0
3
0 

2
0
3
1 

2
0
3
2 

2
0
3
3 

2
0
3
4 

2
0
3
5 

2
0
3
6 

2
0
3
7 

2
0
3
8 

2
0
3
9 

2
0
4
0 

2
0
4
1 

2
0
4
2 

2
0
4
3 

2
0
4
4 

RO07 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 2,98 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO08 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40   BB42/Kaalkap  3,40 x                        

RO08 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 3,40  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO09 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 2,41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO10 
91E0_v
m 100     

BS50/Bestrijding 
plantensoorten BN/Permanent nulbeheer 0,49 x                        

RO11 

geen 
vegetat
ie NSB 100      BN/Permanent nulbeheer 0,70                         

RO12 
6510_h
u 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 
(hooiweidebeheer) 8,67 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO13 rbbmc 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 4,26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO14 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40   BB42/Kaalkap  1,91    x                     

RO14 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 1,91     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO15 rbbmc 100      

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 1,32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO16 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40   BB42/Kaalkap  0,69    x                     

RO16 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,69     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO17 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40   BB42/Kaalkap  4,88 x                        

RO17 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 4,88  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO18 
7140_
meso 60 

6410_v
e 40    

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 3,17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO19 
6510_h
u 100      

BM20/Jaarlijks maaien en 
nabegrazen 1,14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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BE NSB1 
% 

NSB1 NSB2 
% 

NSB2 NSB3 
% 

NSB3 
Eenmalige maatregel/ 

Omvormingsbeheer Terugkerende maatregel Ha 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

2
0
2
6 

2
0
2
7 

2
0
2
8 

2
0
2
9 

2
0
3
0 

2
0
3
1 

2
0
3
2 

2
0
3
3 

2
0
3
4 

2
0
3
5 

2
0
3
6 

2
0
3
7 

2
0
3
8 

2
0
3
9 

2
0
4
0 

2
0
4
1 

2
0
4
2 

2
0
4
3 

2
0
4
4 

(hooiweidebeheer) 

RO20 
6510_h
u 100      

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,58 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO21 
6510_h
u 100      BG20/Seizoensbegrazing 2,01 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RO22 9160 100     BB42/Kaalkap   3,14  x                       
RO22 9160 100     BB12/Aanplant    3,14  x                       
RO22 9160 100      QD 3,14                         
RO23 9120 100      QD 2,84                         

RO24 
6510_h
u 100      BG20/Seizoensbegrazing  2,34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

SC01 
91E0_v
m 100      BN/Permanent nulbeheer 12,63                         

SC02 3150 80 6430 10 
91E0_v
m 10  BN/Permanent nulbeheer 0,61                         

SC03 rbbmc 80 rbbhc 20    

BM14/1 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,91 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

SC04 
6510_h
u 100      

BM11/2 x jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer) 0,57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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12 Bosbeheer 

 
12.1 Eenmalig beheer 

 
12.1.1 Ontbossing 

 
In de beheerperiode wordt op een aantal locaties herstel van open habitats in bos of  
ten nadele van bos beoogd. Het betreft zowel het creëren of herstellen van open plekken in  
bossen ten behoeve van horizontale structuurvariatie in het bos, en effectieve ontbossingen ten  
behoeve van herstel van grasland- en moerashabitats.  
 
Uit tabel 10-3 blijkt dat ten behoeve van realisatie van de ecologische doelstellingen op de percelen  
die deel uitmaken van dit beheerplan 46,92 ha ontbost wordt. De kaalkap heeft – in het kader van de IHD – een 
natuurontwikkeling tot doel en dient om de ontwikkeling van uitgestrekte en veelzijdige grasland-, moeras- en 
rietvegetaties mogelijk te maken. Er wordt ingezet op ontwikkeling/herstel van geschikte broedgebieden  
voor porseleinhoen, watersnip en kwartelkoning, weidevogels en geschikte foerageergebieden voor bruine 
kiekendief. Er wordt een grote diversiteit aan biotopen gecreëerd: grote zeggevegetaties, rietland, 
dotterbloemgrasland, moerasspirearuigten en grote vossenstaartgraslanden (overgangen naar drogere 
oeverwal). 
Deze ontbossingen zijn dus allen gericht op realisatie van de Europese natuurdoelen. Deze hoge 
ontbossingscijfers zijn te verklaren door het feit dat in dit gebied zeer grote oppervlakten recente bossen 
aanwezig zijn met een actueel (zeer) lage natuurbehoudswaarde en hogere potenties voor herstel van 
natuurwaarden in de open landschapssfeer (historische toestand). 
 
Bij ontbossing waarbij nadien een maaibeheer wordt ingesteld, dient ontstronkt te worden. 
 
12.1.2 Bebossing 

 

Tabel 10-3 geeft het overzicht van de bebossingen. Alle toekomstige bebossingen in het projectgebied kunnen 
gerealiseerd worden door spontane bosontwikkeling, door actieve aanleg (aanplanting) of een combinatie van 
beide.  
 
In totaal wordt 37,24 ha bebost binnen het beheerplangebied.  
 
Er wordt de voorkeur gegeven aan beplanting en verjonging van eik, haagbeuk en sporadisch ook beuk (op de 
drogere gronden) of els en iep (op de nattere gronden). Wilg raakt op veel plaatsen op natuurlijke wijze 
ingemengd, waardoor aanplanting van deze soort overbodig is. Om soortconcurrentie te beperken mogen de 
plantgroepen van Eik enkel met andere lichtboomsoorten worden gecombineerd. 
De integrale bosaanplanting gebeurt in een plantverband van 2 x 2 meter en krijgt eveneens een 
tussenbeplanting van struikengroepjes, terwijl de bestandsranden worden afgezoomd met een struikenrand 
(zie §12.1.3) van éénstijlige meidoorn, sleedoorn, hazelaar, gelderse roos, hondsroos en wilde lijsterbes. Indien 
autochtoon materiaal beschikbaar is, kunnen ook enkele exemplaren van wilde appel, wilde peer en mispel 
worden ingeplant. 
 
12.1.3 Bosranden 
 
Hoewel er op heel wat plaatsen goed ontwikkelde, graduele overgangen tussen bos en open habitats aanwezig 
zijn, zijn er actueel nog op heel wat locaties scherpe overgangen tussen bos en open terreinen aanwezig.  Daar 
waar er mogelijkheden tot bijkomende bosrandontwikkeling zijn, zullen in de komende beheerperioden 
bosranden aangelegd worden.  
Deze bosranden worden bij voorkeur gerealiseerd door uitbreiding van het bos (bv. GO11). Bosrandaanleg zal 
echter nooit ten koste gaan van goed ontwikkelde boszones (bijvoorbeeld goed ontwikkelde kruidlaag,  
zone met zware, oude bomen,…).  Daar waar nu reeds graduele overgangen aanwezig zijn, zullen  
deze veelal met een actief beheer in stand gehouden of versterkt worden. 
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12.1.4 Bosomvorming 
 
12.1.4.1 Groepenkap 

 

Binnen het beheerplangebied is omvorming van (homogene) exotenbestanden in beperkte mate aan de orde. 
De omvorming van het bestand met Amerikaanse eik (GO30, 6.3 ha))  gebeurt geleidelijk aan door uitkap van 
groepen en het vrijstellen van de gewenste, reeds aanwezige soorten (beuk, zomereik, …). De kap gebeurt op 
een onregelmatige manier: pleksgewijs en verspreid over het bestand.  
Plotselinge vrijstel kan evenwel de ontwikkeling van minder gewenste loofboomsoorten, zoals Amerikaanse eik 
en  Amerikaanse vogelkers of van braamstruwelen bevorderen in het bestand. De groepen worden daarom ca. 
0,5 ha groot genomen. 
Na de groepenkappen zal opnieuw worden ingeplant met groepen inheemse loofboomsoorten, namelijk o.m. 
zomereik en wintereik.  

Ook na de groepenkappen waarbij Amerikaanse eik wordt weggekapt, dient de bestrijding van verjonging te 
worden opgevolgd. 

 
12.1.5 Bosbehandelings- en verplegingswerken 
 
12.1.5.1 Beheer van jonge aanplantingen 

 

Alle jonge aanplantingen worden gedurende de eerste 15 jaar na de beplanting opgevolgd. Uitval van bomen 
wordt getolereerd voor zoverre dit niet meer dan 25 % van de bestandsoppervlakte bedraagt. Indien het 
uitvalspercentage hoger ligt, wordt er ingeboet. D.w.z. dat de open plek opnieuw wordt ingeplant. Indien blijkt 
dat de uitval te wijten is aan de ongeschiktheid van de soort voor de standplaats, wordt een andere boomsoort 
aangeplant. 
 

Jonge bossen en verjongingsgroepen worden zo nodig tegen konijnen- en hazenvraat beschermd d.m.v. het 
aanbrengen van een beschermingsgaas aan de stamvoet. Ook worden beschermingsmaatregelen getroffen 
tegen vraat en veegschade door reewild. 
 

Zowel om beheereconomische redenen, als in functie van een natuurlijke ontwikkeling, worden 
verplegingswerken beperkt en enkel toegepast wanneer de noodzaak zich stelt. Dit betekent dat enkel 
naargelang de omstandigheden wordt ingegrepen, meer bepaald wanneer de bosontwikkeling ongunstig 
evolueert voor de doelsoorten. Zuiveringen worden daarom enkel uitgevoerd wanneer 
bestandsdifferentiërende soorten een groeiachterstand dreigen op te lopen of bomen met voldoende 
groeipotentieel worden benadeeld. De bestanden worden om de 2-4 jaar doorlopen waarbij al dan niet wordt 
ingegrepen om de opties te bevoordelen.   

Hetzelfde geldt voor eventuele vrijstellingen. Ingrepen zijn er vooral op gericht om het aandeel van spontaan 
ingroeiende uitheemse soorten of schaduwboomsoorten te beperken, wanneer deze de bosevolutie benadelen 
en om groeimisvorming of afsterven door overwoekering van bramen of ruigtekruiden te beperken. 
 
Vrijstellingen en later ook dunningen kunnen sturend werken en secundaire bomen en boomgroepen 
bevoordelen of ongewenste soorten benadelen. Indien een zuivering nodig is, valt deze samen met de dunning 
van het bestand waartoe de verjongingsgroep behoort of waaraan deze grenst. 
 

 
12.2 Terugkerend beheer 

 
12.2.1 Dunningen – QD methode 

 
Dunningen worden uitgevoerd in de BE BU05 en BU06 om ijlere struwelen en bossen te bekomen (meidoorn) 
met een kroonsluiting van 50%, o.m. i.f.v. grauwe klauwier. 
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Voor jonge bestanden wordt geopteerd om te werken op basis van de toekomstboommethode of de 
QDmethode. 
In de QD-methode worden de toekomstbomen aangeduid zodra de gewenste takvrije stamlengte 
bereikt is. Richtlijn is een takvrije stamlengte van ongeveer 25% van de verwachtte eindhoogte van de boom. 
De toekomstbomen worden eventueel ook wat bijgesnoeid. Voor pionierbestanden (gedomineerd door berk, 
els, boswilg, Wilde lijsterbes …) zal dit gebeuren op een leeftijd van 12 tot 15 jaar, voor eik op 25 – 30 jaar. 
Daarna wordt een maximale kroonontwikkeling nagestreefd. Met de gewone toekomstboommethode kan later 
met de aanduiding gestart worden. Er worden meer bomen aangeduid en de dunning zal minder intensief zijn. 
Dit is evenwel toch soortafhankelijk. 
 
12.2.2 Hakhoutbeheer 

 

Op een aantal plaatsen wordt hakhoutbeheer, al of niet met een aantal overstaanders (middelhoutstructuur) 
verdergezet of ingevoerd (jonge bossen), omwille van de specifieke vegetatie(structuur) of om 
cultuurhistorische redenen. Hakhoutbeheer wordt onder meer aan de rand van overwegend open en half open 
moeraszones uitgevoerd, waar hoog opgaand bos ongewenst is om faunistische of landschappelijke redenen. 
De periodiciteit van de kap varieert, afhankelijk van de beheerdoelstelling en de betreffende  
Boomsoort. 
 
Hakhoutbeheer wordt toegepast op de houtkanten van de dijken, o.m. langs de oude spoorwegzate en t.h.v. de 
dijk tussen het binnen- en buitenbekken. Er wordt hier gefaseerd in tijd en ruimte gekapt, met een omlooptijd 
van 7 jaar om het struweel vrij laag te houden i.f.v. de doelsoorten van open grasland- en moerasvegetaties en 
grauwe klauwier. 
 
In het buitenbekken wordt in BE05 een hakhoutkap van zwarte els uitgevoerd in een omlooptijd van 7 jaar. 
Doelstelling is de ontwikkeling van een structuurrijke half-open boszone, aansluitend aan de graslanden en 
ruigten van de begrazingszone. 
 
In Gorenbroek wordt hakhoutkap uitgevoerd als overgang naar de open grasland- en moerasvegetaties en op 
het talud t.h.v. de noordrand. Het hakhout van hoofdzakelijk tamme kastanje, hazelaar en gewone esdoorn 
wordt om de 12 jaar afgezet en dit in 2 hauwen waarbij om de zes jaar de helft van de oppervlakte wordt 
afgezet. 
Gezien het arbeidsintensieve karakter van hakhoutbeheer wordt niet meer dan 3 ha in hakhoutbeheer gestopt 
op hetzelfde moment. Hierbij kan eventueel hoogwaardig brandhout worden gecreëerd. 
 
12.2.3 Mantel-zoombeheer 

 

Een mantel-zoombeheer wordt uitgevoerd langs de nieuwe bosaanplantingen (externe bosrandontwikkeling). 
De meeste aanplanten worden aangelegd met een mantel/zoom. In de meeste gevallen worden de mantels 
opgesnoeid en vrijgesteld om de 3 à 5 jaar. Dit loopt samen met de geplande werkzaamheden binnen het 
perceel (zuiveringen, Qd-kappingen, vrijstellingen…). De zomen (grazige vegetaties aan bos) worden gemaaid 
na 15 september (eerste vijf jaar echter vanaf half juli) waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Boszomen worden 
gefaseerd om de drie jaar gemaaid. Indien distelbestrijding moet worden toegepast wordt er tweemaal per jaar 
gemaaid en dit in juni en september. 

 
12.2.4 Open plekken 

 

Binnen Gorenbroek worden een aantal open plekken beheerd als grasland. De ontwikkeling tot droog 
heischraal grasland (6230_ha) is hierbij de doelstelling. De open plekken dienen steeds gevrijwaard te worden 
van nieuwe bosopslag. Een maai- of graasbeheer wordt uitgevoerd. 

 
12.2.5 Bosexploitatie  

 

In alle bestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juli. In bestanden waar belangrijke broedvogels 
broeden kan de schoontijd vervroegd/verlengd worden.  
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Alle bestanden zijn via de wegen en paden goed bereikbaar voor exploitatie waardoor geen extra boswegen 
moeten aangelegd worden. Na elke exploitatie worden de wegen en paden hersteld. In de kapregeling worden 
de omlooptijden ruim genomen om verstoring en beschadiging door exploitatiemachines tot een minimum te 
beperken.   
 
12.2.6 Dood hout en oude bomen 

 
Er worden in bepaalde delen van het beheerplangebied geen exploitaties meer uitgevoerd, tenzij noodzakelijk 
i.f.v. natuurontwikkeling (omvormingen en bosrandbeheer). Hier worden alle bomen behouden tot ze 
natuurlijk afsterven, en ook nadien als dood hout. Enkel indien een dode boom een veiligheidsprobleem stelt 
wordt hij geveld. 
 

 
12.2.7 Nulbeheer 

 
De beheereenheden die bestaan uit spontane verbossingen met inheems loofhout krijgen een (eventueel) 
startbeheer gevolgd door een nulbeheer, zodat deze bestanden verder kunnen evolueren naar structuurrijke 
gemengd inheemse bestanden. Het eventuele startbeheer bestaat uit het verwijderen van (invasieve) exoten. 

Een spontane bosevolutie is in dit beheerplan echter niet absoluut te interpreteren.  
Er wordt immers een blijvende uitzondering gemaakt voor noodzakelijke, lokale bestrijdingscampagnes van 
invasieve plantensoorten en veiligheidskappingen (bv. nabij gebouwen en wegen). 
 

 

13 Beheer grazige vegetaties 

 

Het beheer van de grazige vegetaties bestaat uit een hooilandbeheer, een hooilandbeheer met nabegrazing, of 
een begrazingsbeheer. 
 

13.1 Maaibeheer 

 
13.1.1 Algemeen 
 
In functie van de faunadiversiteit wordt gestreefd naar structuurrijke graslanden met een afwisseling van 
schralere en ruigere, kruidenrijke zones. Een praktische randvoorwaarde is dat het maaibeheer op middelgrote 
tot grote schaal kan plaatsvinden. In totaal zal er jaarlijks 223,48 ha gemaaid (deze oppervlakte houdt rekening 
met de meerjaarlijkse maaibeurten) worden.  
 
Indien blijkt dat de maaifrequentie te laag is (bv. in Webbekomsbroek of Gorenbroek), dan kan na evaluatie 
(tijdelijk) meer of vleksgewijs gemaaid worden. 
Anderzijds mogen bij het maaibeheer zones ook ruiger gelaten worden. Een vleksgewijs maaibeheer zorgt voor 
een grotere variatie in de gemaaide zones. Voor weidevogels dient evenwel het grasland kort de winter in te 
gaan. 
 
Volgende oppervlaktes van maai- en begrazingsbeheer gelden: 
 

Eenmalig beheer/omvormingsbeheer Opp. (ha) Totale opp. (ha)/jaar 

2x jaarlijks maaien (juni-september) 39,81 79,62 

Terugkerend beheer Opp. (ha) Totale opp. (ha)/jaar 

Jaarrondbegrazing paarden 42,11 Begrazing: 69,99 

Seizoensbegrazing runderen 22,35  

Seizoensbegrazing schapen 5,53  

1x jaarlijks maaien (juni) 35,50 Maaien: 223,48 

1x jaarlijks maaien (juli) 32,39  

1x jaarlijks maaien (augustus) 97,31  
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2x jaarlijks maaien (juni-september) 6,84  

2x jaarlijks maaien (juli-september) 22,30  

Nabegrazing tot oktober 19,86 Nabegrazing: 71,41 

Nabegrazing tot november 50,74  

Nabegrazing met schapen 0,81  

Cyclisch maaibeheer (ruigtebeheer) 1x/3 j 3,30 1,10 

Gazonbeheer 0,67 0,67 

 
Moeras- en verlandingsvegetaties, met name natte ruigten, rietlanden, en grote zeggenvegetaties zijn moeilijk 
te beheren vegetaties, aangezien het steeds natte tot zeer natte terreinen betreft. Bij gebrek aan beheer leidt 
natuurlijke successie in een aantal gevallen tot kwaliteitsverlies en uiteindelijk ook tot struweelvorming en 
successie naar bos.  
Gezien het belang van deze vegetaties voor faunadoelsoorten is het essentieel dat natte zones gericht beheerd 
worden om voor de doelsoorten geschikte, kwaliteitsvolle leefgebieden te creëren en/of te behouden. Dit 
vereist de inzet van zeer lichte machines, handenarbeid of specifieke machines (zoals bijvoorbeeld een 
amfibievoertuig, rupsvoertuig,…) onder moeilijke terreinomstandigheden. De beheerkost is om deze redenen 
steeds hoog. Bij het beheer zal maximaal ingespeeld worden op gunstige klimatologische en 
terreinomstandigheden, zoals strenge vorst voor rietlanden en droogteperioden voor grote zeggevegetaties.   
 
 
13.1.2 Beheer van grote zeggenvegetaties/overgang naar dotterbloemgraslanden 

 

In het beheerplan worden de waterpeilen gewijzigd ten behoeve van de beheerdoelstellingen Er wordt onder 
meer in een aantal zones nadien een herstel van grote zeggevegetaties (met (overgangen) naar 
dotterbloemgraslanden) beoogd door omvorming van rietland of ruigte. Voor een succesvolle omvorming 
worden deze zones jaarlijks gemaaid, op moment dat riet in bloei komt (juni-juli). Zo wordt er het meeste 
ingegrepen op de fysiologie van de plant.  De vegetatie wordt ook het best nog een tweede keer gemaaid in het 
najaar, opdat de vegetatie kort het voorjaar ingaat.   
 
Voor de instandhouding van grote zeggevegetaties volstaat in principe een meerjaarlijkse maaibeurt. Echter, de 
belangrijkste doelsoort voor zeggevegetaties, porseleinhoen, vermijdt dichte, oude zeggevegetaties (o.a. 
Schotman & Kwak 2003). Bovendien zijn oudere zeggevegetaties door pollenvorming ook bijzonder moeilijk te 
maaien. Er wordt dan ook gestreefd naar een hogere maaifrequentie, namelijk 1x/ jaar. De late zomer tot 
nazomer (juli-september) is daarvoor de meest geschikte periode, aangezien het terrein dan gemiddeld het 
droogste is en op dat ogenblik geen broedvogels meer aanwezig zijn zodat het risico op uitmaaien van 
broedsels minimaal is.  Indien gemaaid wordt in juli, dient nagegaan te worden of er geen broedgevallen meer 
aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is, dient later gemaaid te worden. 
 
 
13.1.3 Beheer van glanshavergraslanden, zilverschoongraslanden en grote 

vossenstaartgraslanden 

 
Voor deze graslandtypes kunnen twee beheervormen worden toegepast: zuiver hooilandbeheer  
(2x maaien) of maaien met nabegrazing. De keuze voor nabegrazing heeft een aantal voordelen:   
 
 - Deze beheervorm leidt meestal tot soortenrijkere vegetaties 
- Meer differentiatie in structuur voor fauna en een meer geleidelijke en minder drastische verandering van het 
biotoop (maaien is zeer drastisch en minder gunstig voor ongewervelden) 
- Doorgaans vlotte samenwerking met landbouwers;  
- Traditioneel graslandgebruik in de regio, dus ook vanuit cultuurhistorisch perspectief een belangrijke 
beheervorm.  
 
 In het beheerplangebied worden beide beheervormen toegepast.   
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De graslanden worden in regel een eerste keer gemaaid vanaf juli-augustus, gevolgd door nabegrazing (2 
grootvee eenheden per ha) of door een tweede maaibeurt rond eind september.  
Nabegrazing tot laat in het seizoen garandeert dat de grasmat effectief kort de lente in gaat, en creëert 
gunstige kiem- en groeiomstandigheden voor minder algemene soorten die niet erg concurrentieel zijn en een 
open grasmat nodig hebben om zich te ontwikkelen.  
Afhankelijk van de vochttoestand van het perceel blijft de nabegrazing zolang mogelijk tot het perceel het 
toelaat (nabegrazing op natte gronden gaat doorgaans maar door tot oktober, op drogere gronden kan dit tot 
november gebeuren). 
Er wordt in het beheerplangebied 66,02 ha gemaaid met nabegrazing. 
 
Bij zuiver hooilandbeheer is gefaseerd maaien in ruimte en tijd aan te bevelen voor goed ontwikkelde 
graslanden, in het bijzonder voor percelen met een zekere omvang Dit is echter niet overal in de praktijk 
haalbaar. In het geval van voorkomen van kwartelkoning dient de maaidatum aangepast te worden. Maaien 
vanaf augustus dient hier dan te gebeuren, om de broedsels niet uit te maaien.  
 
 
13.1.4 Beheer soortenrijk struisgrasland en droog heischraal grasland  

 
In het beheerplangebied  worden heischrale vegetaties (6230_ha) beoogd in het deelgebied Sint-Jansberg 
(GO04, GO06, GO10). 
Hiertoe wordt een maaibeheer of een seizoensbegrazing met schapen (GO10, 3.19 ha) uitgevoerd. 
 
Erg belangrijk bij dit maaibeheer is een zeer secure afvoer van alle maaisel, om strooiselophoping en aanrijking 
van de bodem te voorkomen en om zo de droge graslanden optimaal te laten ontwikkelen.   
   
 
13.1.5 Omvormingsbeheer ruige graslanden 

 
In ruigten die door verstoringssoorten zoals Grote brandnetel, distels en andere ruigtesoorten worden 
gedomineerd of in rietvegetaties die omgevormd worden naar grote zeggenvegetaties/dotterbloemgraslanden, 
worden best een aantal jaren jaarlijks enkele malen vroeg (vanaf juni) gemaaid (omvormingsbeheer), vooraleer 
het eindbeheer (niet-jaarlijks maaibeheer) start. Het gaat hier meer bepaald om de ruige graslanden en 
rietvegetaties in Webbekomsbroek, waarbij het natuurstreefbeeld zilverschoongrasland (rbbzil), grote 
zeggenvegetatie met dotterbloemgrasland (rbbmc+rbbhc) of grote vossenstaartgrasland (rbbvos) is. 
De totale jaarlijks te maaien oppervlakte van graslanden in omvorming is 79,62 ha (dit is rekening houdend met 
de 2 maaibeurten per jaar). 
 

 
13.2 Begrazingsbeheer 

 

In een aantal zones wordt jaarrondbegrazing of seizoensbegrazing toegepast. Deze begrazingsvorm heeft 
hoofdzakelijk als doelstelling de ontwikkeling van kamgrasland (rrbkam) of zilverschoongrasland (rbbzil). 
De oppervlakte van seizoensbegrazing bedraagt 27,88 ha, deze van jaarrondbegrazing 42,11 ha. De totale 
oppervlakte begraasd bedraagt zo 69,99 ha. 
 
De beheermaatregelen voorzien in een aantal gevallen begrazing met vee. Daarbij wordt maximale  
samenwerking met landbouwers uit de regio beoogd. Aan veehouders wordt gevraagd om geen 
ontwormingsmiddelen toe te dienen in een periode van 14 dagen voor inscharing op percelen in natuurbeheer, 
en gedurende de tijd dat de dieren ingeschaard zijn op deze percelen. 
 
 
13.2.1 Seizoensbegrazing 

 
Seizoensbegrazing (mei-oktober, 2 GVE/ha)  met rundvee (met jaarlijks te hernieuwen 
gebruiksovereenkomsten) zal worden uitgevoerd in het noordelijk deel van het buitenbekken van Webbekom. 
en dit over een oppervlakte van 16,05 ha. Bijna alle percelen zijn momenteel in een matige tot slechte staat 
van instandhouding. In elk geval dient de vegetatie kort de winter in te gaan.  
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In het buitenbekken van Webbekomsbroek wordt een begrazing met rundvee ingesteld in BU20 in lage 
dichtheden ter instandhouding van ruigte (habitattype 6430, 2.59 ha). 
 
Seizoensbegrazing met rundvee wordt tevens uitgevoerd in Rotbroek, op de drogere gronden (RO04 en RO21, 
3.52 ha). 
 
In Rotbroek t.h.v. de hoogstamboogaard wordt eveneens een seizoensbegrazing met schapen uitgevoerd 
(RO24, 2.34 ha).  
 
In Gorenbroek wordt een seizoensbegrazing met schapen uitgevoerd (GO10, zie §13.1.4). 
 
 
13.2.2 Jaarrondbegrazing 

 
Jaarrondbegrazing wordt uitgevoerd in de BI12/BI16/BI23/BI25 en BU05/BU06 (binnen- en buitenbekken 
Webbekomsbroek). Het betreft hier zones die momenteel al begraasd worden met resp. paarden en 
Ijslandpony’s. 
 
 
 

14 Beheer vijvers en poelen 

 
Zie kaarten 14 (eenmalig beheer) en 15 (terugkerend beheer). 

14.1 Eenmalig beheer 

 
14.1.1 Vijvers 

 

In het gebied liggen verspreid nog een aantal kleine vijvers. Het betreft meestal voormalige  
(recreatieve) visvijvers. Typisch zijn ook de hoge, kunstmatige grondophogingen (‘dijken’) rond de vijvers, met 
grondoverschotten die ontstaan zijn bij de uitgraving ervan.  Niet zelden ontstonden zo vijvers met zeer steile 
oevers, hetgeen voor natuurontwikkeling een zeer ongunstige uitgangsituatie is.   
Voor de ontwikkeling van het natuurstreefbeeld 7140 of 91E0, dient het aanschuinen van de oevers te 
gebeuren, zodat de vegetatie tot ontwikkeling kan komen.  
Om economische en praktische redenen worden de dijken van de vijvers afgeschuind naar het water  
toe, met andere woorden: de opgehoogde bodem aan de oever wordt in het water geduwd.  
Dit om de afvoer van materiaal te beperken en dus de kostprijs te drukken. Het is daarbij wel belangrijk om te 
vermijden dat er veel organisch materiaal in de vijver wordt gebracht. Bij de vertering wordt immers veel 
zuurstof verbruikt en kunnen heel wat nutriënten aan de waterkolom worden geleverd, hetgeen tot een 
troebele waterkolom kan leiden. Beter is om de organische toplaag af te voeren, of diep onder te werken. 
 
Het eenmalig beheer van de visvijver (BI18) bestaat uit het dempen van het zuidelijk deel waarbij doelstelling 
een rietvegetatie (rbbmr) is. 
 

14.2 Terugkerend beheer 

 
14.2.1 Vijver 

 
In de omgeving van de vijvers (BU15, BI03, BI17, BI18) wordt een overwegend open landschapsbeeld beoogd, 
waardoor verbossing als ongewenst beschouwd wordt. Er wordt dan ook voor wat de houtige delen gestreefd 
naar een korte kapcyclus van ca. 7 jaar. 
Behoud van een aantal overstaanders bij dit hakhoutbeheer is zowel om landschappelijke als ecologische 
redenen aangewezen, onder meer voor als zangpost voor blauwborst. 
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Voor de grazige delen wordt een ruigtebeheer voorgesteld. De rietlanden worden gefaseerd gemaaid tijdens 
het najaar om vergaande strooiselophopingen en verbossing te vermijden en om structuurvariaties te  
ontwikkelen opdat ze voor allerlei moerasvogels geschikt zouden zijn. Een aantal soorten verkiezen ruige 
vegetaties met struweel (bv. blauwborst), andere verkiezen jongere rietlanden (bv. rietgors). Het creëren van 
variatie in ruimte en tijd is dan ook aangewezen. Pas gemaaide natte rietlanden (korte vegetaties) zijn ook zeer 
geschikt voor foeragerende steltlopers en rallen zoals onder meer watersnip en porseleinhoen.    
Doorgaans wordt een maaicyclus van ca. 3 jaar nagestreefd, afhankelijk van de lokale  
doelstelling en situatie. Enkele zones kunnen jaarlijks gemaaid worden en dus kort gehouden  
als leefgebied van porseleinhoen en watersnip. 
 
De westelijke dijk van de visvijver (BI18) dient periodiek gemaaid te worden om toegankelijk te blijven 
(2x/jaar). Het struweel dient tevens in hakhoutbeheer gezet te worden (1x/7 jaar).  
 

14.2.2 Ruimen poelen 

 
Een occasionele oppervlakkige ruiming kan aangewezen zijn om volledige verlanding en sterke  
eutrofiëring van poelen te vermijden. Jaarlijkse droogval is ongunstig voor de meeste  
amfibieën en libellenlarven. Occasionele droogval in de nazomer (niet jaarlijks) is echter niet  
slecht, aangezien droogval de ontwikkeling van een hoog visbestand voorkomt. Bij een hoog  
visbestand gedijen vooral libellen en salamanders minder goed. Om de 6 jaar wordt een evaluatiemoment 
ingelast om te bekijken of het reeds nodig is om de poelen te ruimen.  
 
Om zo weinig mogelijk verstoring te hebben, zal geruimd worden in de periode tussen half september en begin 
november. Dan staat het grondwaterpeil het laagste en is het voortplantingsseizoen van de amfibieën voorbij. 
 
Zo nodig is cyclisch verwijderen van houtige opslag rond poelen aangewezen, aangezien sterk  
overschaduwde poelen de groei van de larven van de meeste amfibiën sterk vertraagt en bladval  
in de poel eutrofiëring bespoedigt.  
 
 

15 Beheer houtige KLE 

 
Kleine houtige landschapselementen worden steeds instandgehouden, en op een aantal plaatsen versterkt 
Het beheer betreft het gefaseerd terugzetten van houtkanten, knotten van knotwilgen en snoeien van 
hoogstamfruitbomen.  

 
15.1 Eenmalig beheer 

 
Op een aantal plaatsen wordt de uitbreiding van kleine landschapselementen beoogd. Kleine 
landschapselementen kunnen zowel lijnvormig (haag), vlakvormig (houtkant) als puntvormig (solitaire bomen 
of struiken) zijn. Binnen het beheerplangebied kunnen vleksgewijs meidoornstruwelen (‘clumps’) aangeplant 
worden in beheereenheid BU07.  
 

 
15.2 Terugkerend beheer 

 

Voor het beheer van de houtige KLE t.h.v. de dijken verwijzen we naar §16.2. 

 
15.2.1 Houtkanten  

 

Regulier beheer van houtkanten omvat het gefaseerd in tijd en ruimte terugzetten van de struiken  
(vlek- of strooksgewijs, afhankelijk van de lokale situatie) om te hoog en te breed uitgroeien te  
verhinderen (in de winter). De frequentie waarmee dit beheer wordt toegepast is afhankelijk van  
de lokale situatie en de gewenste dimensies van de houtkant (meestal 7 jaar).  
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Een aantal houtkanten kunnen spontaan evolueren zonder beheeringrepen, meer bepaald deze t.h.v. de 
buitenzijde van de westelijke dijk van Webbekomsbroek (zie §16.2). 
 
15.2.2 Solitaire bomen en knotwilgen  

 
Solitaire bomen zijn in principe onderhoudsvrij, met uitzondering van knotwilgen. Om knotwilgen  
gezond te houden worden ze regelmatig geknot, om openscheuren van de knot onder eigen  
gewicht te voorkomen. Er wordt in dit gebied een frequentie van ca. 5-7 jaar nagestreefd.   
 
In de nabijheid van de weidevogelgebieden en de open zones i.f.v. porseleinhoen worden hoogstammige 
bomen bij noodzaak geknot. 
 
15.2.3 Hoogstamboomgaard 

 
Er bevindt zich een hoogstamboomgaard in Rotbroek, waarvan de fruitbomen dienen onderhouden te worden 
(RO24). Regulier beheer van fruitbomen, omvat een regelmatige vormsnoei van jonge fruitbomen en  
onderhoudsnoei  en verjongingsnoei aan de oudere bomen.  
 
Ter vervanging van dode exemplaren worden op enige afstand van het te vervangen exemplaar steeds een 
nieuwe aangeplant. Er wordt steeds geopteerd voor oude fruitrassen, die aanbevolen worden door de  
Nationale Boomgaardenstichting.   
 

 

16 Beheer dijken 

 

16.1 Maai- of begrazingsbeheer 

 
Teneinde aan- en afvoer van beheermateriaal en beheerresten in functie van natuurbeheer en  
herstellingen aan dijken mogelijk te maken, wordt op vele plaatsen de toegang tot de dijken met  
beheermachines (rupskraan en tractor) gewaarborgd door periodiek te maaien. Dit beheer wordt door de 
VMM uitgevoerd. De frequentie waarmee dit dan gebeurt, is afhankelijk van de locatie en varieert van 
tweemaal per jaar, tot niet jaarlijks.  

Er kan eveneens geëxperimenteerd worden met begrazing van dijken als regulier onderhoud.  Dit gebeurt 
momenteel reeds in het buitenbekken van Webbekom, t.h.v de begraasde zone (begrazing met paarden) van 
BU05 en BU06, langs de zijde van de spoorwegzate. Dijken met een waterkerende functie waarop de 
ontwikkeling van een grazige/kruidige vegetatie wordt beoogd, worden ofwel begraasd ofwel gemaaid. 
Wanneer door begrazing tredschade aan het dijklichaam optreedt, dient het talud te worden uitgerasterd en 
wordt overgeschakeld op een maaibeheer. 
 

16.2 Hakhoutbeheer 

 
Op de taluds van de oude spoorwegzate wordt een hakhoutbeheer van het struweel uitgevoerd, met een 
periodiciteit van 1x/7 jaar. De hakhoutkap gebeurt gefaseerd, zodat telkens stroken van ca. 500 m worden 
gekapt. 
 
Op de dijken langs de westzijde van Webbekomsbroek wordt een hakhoutbeheer enkel uitgevoerd langs de 
binnenzijde, volgens het principe van een gefaseerd hakhoutbeheer in stroken van ca. 500 m lengte om de 7 
jaar, of frequenter indien nodig om de hoogte van de vegetatie te beperken. Voor houtige vegetatie op 
dijktaluds wordt een maximale hoogte van 5m vooropgesteld om schade aan het dijklichaam bij windworp te 
voorkomen.  
 
Langs de spoorlijn wordt een veiligheidskap van het struweel uitgevoerd volgens de geldende regels. 
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16.3 Beheer m.b.t. de veiligheid van de dijken  

 
De waterkerende functie van de dijken is essentieel en moet ten allen tijde gewaarborgd blijven.  
Regelmatige inspectie is dan ook noodzakelijk. Om de waterkerende functie te behouden zullen  
regelmatig herstellingen moeten uitgevoerd worden.  
 
Graafschade door bever (holen of gangen) in dijklichamen waarvan de waterkerende functie behouden moet 
worden, wordt steeds hersteld door het dichten van het hol. 

Dijken met een waterkerende functie waarop de ontwikkeling van houtige vegetatie wordt beoogd, worden 
zodanig beheerd dat zich door windworp geen schade aan de dijk kan voordoen. De hoogte van de vegetatie 
wordt beperkt tot 5m door een ad hoc snoeibeheer of periodiek hakhoutbeheer.  
 

17 Exotenbestrijding 

 
Het verwijderen of het beperken van het aandeel uitheemse soorten bomen en struiken gebeurt d.m.v. een 
regulier bosbeheer dat een bosomvorming beoogt. Uitheemse soorten met een invasief karakter vereisen even 
wel een gerichte bestrijding en/of opvolging. 
 
Exotenbestrijding is binnen het plangebied weinig aan de orde. Lokaal dient evenwel robinia (RO10) gekapt te 
worden. Robinia komt in lage aantallen en verspreid over het terrein voor. Het behoud van deze soort is strijdig 
met de ecologische doelstellingen, vermits er in de bossfeer gestreefd wordt naar inheemse bestanden.  

Kappen van robinia laat open plekken ontstaan waardoor massaal wortelopslag gevormd wordt. Vroeger werd 
hier de traditionele hak- en spuitmethode voor gebruikt maar het gebruik van glyfosaat is niet meer 
toegestaan. Om robinia te bestrijden wordt er gekozen om robinia te kappen en in te planten met 
schaduwboomsoorten als haagbeuk, hazelaar enz. 
 

Ook Amerikaanse vogelkers dient bestreden te worden. Sporadisch optredende verjonging van Amerikaanse 
vogelkers zal steeds verwijderd worden zodat de soort definitief uit het bosbeeld verdwijnt.  
Tamme kastanje en gewone esdoorn worden niet als te bestrijden soorten beschouwd. 

 
In overeenstemming met de beheerdoelstellingen wordt het aandeel exoten systematisch teruggedrongen 
gedurende de planperiode. De bestrijding van invasieve exoten krijgt hier prioriteit.   

 
Voor enkele naaldhoutbestanden is eindkap voorzien i.f.v. de ontwikkeling van open grasland- en 
moerasvegetaties (zie §12.1.1). 
 
Bestanden met Amerikaanse eik (GO30) zullen volledig worden omgevormd (zie §12.1.4.1). Verspreid 
aanwezige individuen van Amerikaanse eik in overwegend inheemse bosbestanden, kunnen bewaard worden 
zolang deze zich niet sterk verjongen. Van zodra verjonging waargenomen wordt, zullen ze gekapt of geringd 
worden.   
 

18 Faunabeheer 

 

18.1 Grote modderkruiper 

 

Grote modderkruiper is een soort die sterk afhankelijk is van het leefgebied. Het beheer i.f.v. grote 
modderkruiper  dient daartoe afgestemd te zijn op deze soort. In wat volgt gelden algemene beheersprincipes. 
Bij het uitvoeren van maatregelen i.f.v. grote modderkruiper zullen evenwel de richtlijnen en acties volgens het 
soortenbeschermingsprogramma grote modderkruiper (in opmaak) gevolgd worden. 
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18.1.1 Slib- en kruidruimingen 

 

Naar aanleiding van het voorkomen van grote modderkruiper in enkele grachten en hun functionaliteit als 
leefgebied voor de grote modderkruiper wordt voorgesteld om geen slibruiming uit te voeren in de specifieke 
gedeelten waar grote modderkruiper voorkomt.  
Het beheer bestaat uit het maaien van bedding-, oever- en taludvegetatie. Het beheer dient gefaseerd 
uitgevoerd moeten worden in de ruimte en tijd, waardoor zo min mogelijk schade berokkend wordt aan de 
populatie. Grote modderkruipers zijn immers erg gevoelig voor een verkeerd beheer. Een ecologisch 
verantwoord ruimingschema kan een betere bescherming garanderen van de aanwezige 
levensgemeenschappen (Bervoets et al. 1989). Kruidruimingen en maaibeheer van de oevers moet i.f.v. grote 
modderkruiper gebeuren. De maaibeurt vindt plaats tussen 15/9 en 31/10. In deze periode hebben volwassen 
Grote modderkruipers minder behoefte aan ondergedoken vegetatie, hebben ze zich nog niet ingegraven in de 
waterbodem en kunnen jonge dieren zich nog verplaatsen. Binnen een dwarsprofiel blijft minstens 25% van de 
vegetatie behouden. 
Na herinrichting van de Grote Leigracht worden daar volgende bepalingen aan toegevoegd: 
- Er wordt gemaaid vanaf het ingerichte beheerpad langs de rechter oever. 
- De plas-dras zone langs de linker oever wordt niet mee gemaaid met de bedding van de waterloop. 

Deze zone mag spontaan verlanden en wordt enkel gemaaid of geplagd wanneer ze door te vergaande 
verlanding of wilgenopslag haar functie dreigt te verliezen. 

 
Het kortstondig boven de sloot uitschudden van de maaikorf vergroot de kans dat dieren in de sloot 
terugvallen.   
Nieuwe technieken, zoals een maaikorf die afgesteld kan worden tot net boven het bodemprofiel, zijn niet 
alleen gunstig voor de grote modderkruiper maar ook blijven de messen van de maaikorf langer scherp.   
Indien mogelijk wordt altijd de oever gespaard waar de bak/ maaibalk van de kraan naartoe trekt. Op deze 
wijze wordt niet alleen leefgebied behouden, de voor de maaikorf vluchtende grote modderkruipers en andere 
vissen hebben dan veel meer kans om in de te sparen oever weg te vluchten waardoor ze niet op de kant zullen  
belanden. 

18.1.2 Vernatting en moerasontwikkeling 

 
Voor grote modderkruiper zal het natuurlijk waterpeilverloop versterkt worden. Een goede vernatting van het 
gebied is belangrijk zodat goede paaimogelijkheden ontstaan. Een verdere realisatie van ondiepe delen met 
een afwisselend plas-dras maaiveld is eveneens van belang in het kader van een goede habitatontwikkeling van 
de soort. De voortplanting gebeurt immers bij voorkeur in ondiep, snel opwarmend water, zoals overstroomde 
rivieroevers en tussen vegetatie zoals riet en pitruspollen, … (Van Liefferinge & Meire 2000). 
Inrichtingsmaatregelen in het kader van porseleinhoen en watersnip bieden dus bijkomende kansen voor de 
grote modderkruiper. Met name moerasontwikkeling van grote zeggenvegetaties kan leiden tot zeer geschikt 
en omvangrijk leefgebied voor de grote modderkruiper (de Bruin et al. 2017). Dit is het geval in het 
beheerplangebied. 

18.1.3 Ontwikkeling plas-draszones 

 
Daarnaast bieden de ontwikkeling van plas-draszones langs waterlopen en grachten bijkomend leefgebied voor 
grote modderkruiper. Dit kan door een zogenaamd ‘accoladeprofiel’ aan te leggen (zie figuur 18-1). Om zoveel 
mogelijk diverse micro-habitats en gradiënten te realiseren, is het profiel niet homogeen en recht maar wordt 
variatie aangebracht in de bodem van de plasdras zone. Het streven is een profiel dat gedurende het 
zomerwaterpeil laars-diep is, variërend van 5 cm waterdiepte tot maximaal 25 cm diepte  (de Bruin et al. 2017). 
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Figuur 18-1. Voorbeeld van een accoladeprofiel die bij zowel hoog peil in de winter (HP) als laag peil in de zomer 
(LP) geschikt leefgebied voor de grote modderkruiper bevat (de Bruin et al. 2017). 
 
Om te functioneren als paai- en opgroeigebied voor de grote modderkruiper moet een natuurvriendelijke 
oever zo breed mogelijk zijn. Als vuistregel; de breedte van de natuurvriendelijke oever moet minimaal  
hetzelfde zijn als de breedte van de watergang. Het geleidelijk droog vallen van de oevers in het najaar of 
zomer is belangrijk omdat populaties van concurrerende vissoorten daardoor teruggezet worden (de Bruin et 
al. 2017).   
 
Dergelijke plas-draszones worden in de toekomst o.m. aangelegd langs de Grote Leigracht. Er wordt een 
herprofilering van de Grote Leigracht voorzien,  waarbij de ruimingswal langs de rechteroever ingericht wordt 
als een beheerpad en de linkeroever wordt afgeschuind tot een plas-dras zone met oevervegetatie.  

18.2 Bever 

 
Indien beverdammen tot significant negatieve vegetatieverschuivingen of vernietiging van leefgebieden van 
voor het natuurbehoud belangrijke soorten leiden, of de stabiliteit van de dijken in gevaar brengen, zullen 
maatregelen genomen worden om beveractiviteiten te verhinderen of te stoppen, binnen de wettelijke 
mogelijkheden van het soortbeschermingsprogramma Bever. In geval van een lokaal conflict zal geval per geval 
moeten bekeken worden hoe hiermee het best wordt omgegaan. 
 
Binnen dit beheerplan wordt bepaald waar beveractiviteit toegelaten is. De zones waar beveractiviteit 
toegelaten is, zijn: 

- Webbekomsbroek:  
o t.h.v. de (nieuwe) vispassage in Webbekomsbroek. De vispassage moet evenwel functioneel 

blijven. Dammen in de visdoorgang worden steeds afgebroken (algemene afwijking) 
- Schaffensbroek: 

o volledige (toekomstig) bosgebied.  
 
Beveractiviteit in de vorm van uitgraven van holen en gangen in de oevers wordt waar mogelijk getolereerd, 
maar is niet toegelaten daar waar de oever bestaat uit een dijk waarvan de waterkerende functie behouden 
moet blijven of waar verzakking van de oever onveilige omstandigheden veroorzaakt m.b.t.de toegankelijkheid 
voor machinaal beheer. Dammenbouw in de hoofdwaterlopen (Demer, Zwarte beek, …) is niet direct te 
verwachten omwille van de grote waterdiepte. Eventuele obstructies op deze waterlopen als gevolg van 
beveractiviteit (dammen, omgeknaagde bomen) worden verwijderd om de doorvoerfunctie te behouden. Waar 
nodig worden preventieve maatregelen genomen om te voorkomen dat hoogstammige bomen worden 
omgeknaagd en in de waterloop terecht komen. Ook op andere waterafvoerende waterlopen (Donderbosbeek, 
…), dient beveractiviteit opgevolgd te worden omwille van het behoud van de doorvoercapaciteit bij 
hoogwater. Dammen worden op deze zones preventief verwijderd en holen gedicht. Waar mogelijk, wordt 
ervoor gekozen om op kleinere grachten de dammen met rust te laten. Bij een ongewenst vernattend effect 
dient peilregulatie of regelmatige afbraak van de dam overwogen te worden. 
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18.3 Weidevogels 

 
Door het herstellen van het open landschap en het vernatten van het gebied zal het gebied geschikter worden 
voor weidevogels. 
Binnen het beheerplan gebied worden weidevogelkernzones afgebakend (figuur 18-2). Het beheer binnen deze 
zones is afgestemd op weidevogels. 
 
Het beheer bestaat uit maaien met afvoer, begrazing of maaien met afvoer en nabegrazing, wat voor variatie 
over het beheerplangebied zorgt. Het beheer houdt hierbij rekening met de karakteristieken van het perceel en 
met de eisen van de verschillende soorten weidevogels. De variatie in beheer zorgt er ook voor dat niet de 
ganse oppervlakte ineens gemaaid wordt, en er steeds begraasde of op een ander tijdstip gemaaide plaatsen 
zijn. 
 
18.3.1 Eenmalig beheer 
 
Het plaatsen van een elektrisch grondpredatorwerend raster kan overwogen worden. Technisch zijn er 
verschillende mogelijkheden binnen overstromingsgebied. 
 
18.3.2 Terugkerend beheer 

 
Het gewone maaibeheer start ten vroegste vanaf 1 juli, en dit om er voor te zorgen dat de jongen vliegvlug zijn.  
Beweiding van het gebied kan al vroeg opstarten (bv. vanaf begin juni, maar in lage dichtheden (hoge 
dichtheden verhogen het risico op vertrapping van nesten en het vele korte gras zorgt voor te weinig 
schuilplaatsen). Dit zorgt er voor dat er meer variatie in het terrein is (meer prooien die ook makkelijker te 
zoeken zijn, veel beschutting, mest met insecten, beschutting bij vee tegen predatoren, nestlocaties, in het 
korte gras kunnen kuikens sneller opdrogen,…). Vooral kievit, scholekster en tureluur profiteren hier van. 
Najaarsbeweiding zorgt er voor dat de vegetatie kort de winter ingaat en dat er veel microreliëf (en nest- en 
foerageermogelijkheden) ontstaat door de trapgaten. Het is, ook in functie van de overwinterende 
weidevogels, belangrijk dat de vegetatie kort de winter in gaat zodat het landschap open is.  
 
Om een zo open mogelijk landschap te krijgen wordt de groei van riet in het weidevogelgebied tegengegaan. 
Dit door bij de maaibeurten zoveel mogelijk de rietkragen mee te maaien, en bijkomend het op deze manier 
onbereikbare riet in de grachten te maaien, of het door begrazing kort te houden.  
 
Het peilbeheer dient er voor te zorgen dat de bodem voldoende nat/drassig blijft tijdens het broedseizoen, 
zodat de vogels makkelijk aan voedsel raken (makkelijk doordringbaar met snavel, prooien bevinden zich 
minder diep). Ook de sloten en plassen dienen lang waterhoudend te zijn.  
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Figuur 18-2. Afbakening van de weidevogelkerngebieden. 

 

18.4 Grauwe klauwier 

 
Grauwe klauwieren houden van halfopen landschappen met structuurrijke vegetaties zoals een mozaïek van  
(doorn)struwelen en kruidenrijke graslanden. Het herstel van geleidelijke overgangen en mozaïeken kan  
opnieuw die halfopen landschappen tot stand brengen die de grauwe klauwier nodig heeft.   
 
Daarnaast is de aanleg van ‘klauwiereneilandjes’,  verspreide losse bosjes met (doorn)struweel en bramen met  
een doorsnede van ca. 10 m, een makkelijk te realiseren en zeer geschikte maatregel voor de grauwe klauwier  
die zorgt voor een verhoging van de structuurdiversiteit in het landschap en extra broedbiotoop. Door het  
aanleggen van 8‐10 eilandjes per hectare in een (soortenrijk) grasland kan geschikt leefgebied ontstaan. Het is  
belangrijk om rondom de eilandjes voldoende korte vegetatie te voorzien waar de klauwieren kunnen gaan  
foerageren. Om dit te bekomen kan tussen de bosjes maaibeheer of (extensieve) begrazing worden ingesteld.  
In het laatste geval dienen de eilandjes uitgerasterd te worden. De palen van het raster rondom de eilanden  
kunnen daarbij fungeren als bijkomende uitkijkposten.   
Ook de aanplant van losse (doorn)struiken vormt een meerwaarde voor grauwe klauwier als broedplek en trekt 
prooidieren aan. Bij de aanplant van losse struiken wordt best een maximum onderlinge afstand van 20 m  
aangehouden waarbij ernaar gestreefd wordt om zoveel mogelijk variatie in leeftijd en hoogte te bekomen.  
Bolvormige dichte doornstruiken met een hoogte van 1,5‐3 m vormen optimale broedgelegenheid en  
uitkijkposten. Wanneer de struiken ouder worden en uitgroeien zullen ze immers meer open worden waardoor
predatoren als zwarte kraai, ekster of gaai makkelijker bij de nesten geraken. Daarom is het aangeraden de  
struiken om de 5 à 7 jaren gefaseerd kort te zetten, dus in een roterend onderhoudsbeheer (Nijs et al. 2016). 
 

 
18.5 Kwartelkoning 

 
Een optimaal beheer wordt bekomen wanneer een gebied bij aanvang van het broedseizoen voldoet aan de 
habitatvereisten van de soort. Hiervoor dient een voldoende oppervlakte aan geschikt habitat beschikbaar te 
zijn en dienen deze (doorgaans vochtige) hooilanden te worden gevrijwaard van maaien tot 15 juli. Indien er 
zich op dat moment nog geen kwartelkoningen in het gebied hebben gevestigd, kunnen deze voorbehouden 
percelen worden gemaaid (SBP Kwartelkoning).  
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Het beheer is dus afgestemd op kwartelkoningen en voorziet in het beheerplan een voldoende oppervlakte, 
open, aaneengesloten (in hoofdzaak) onbemeste hooilanden met een gevarieerde structuur van 20% planten 
van vochtige tot licht moerassige bodem en 80% hoge grassen (hooiland).  
Door het inzetten op het verwijderen van populierenbestanden en herstellen van graslanden die de overgang 
van de laagste zones en de historische oeverwallen langs Demer en Zwarte Beek zal het leefgebied van de 
Kwartelkoning uitgebreid worden. 
 

 
18.6 Porseleinhoen (en watersnip) 

 

In de winter gemaaide rietvegetaties en in de nazomer gemaaide natte hooilanden bieden in het voorjaar een 
geschikte begroeiingshoogte, op voorwaarde dat er gefaseerd/kleinschalig wordt gemaaid en de vogels zich in 
de niet-gemaaide stroken kunnen verbergen.  
Dat geldt ook voor grazige vegetaties en lage moerasvegetaties met name grote zeggenvegetaties zonder 
opgaande rietbegroeiing (SBP Porseleinhoen). 
 
Het optimaal leefgebied voor porseleinhoen wordt weergegeven in figuur 18-3. De studie van Witteveen & Bos 
(2017) over afbakening van geschikt leefgebied voor porseleinhoen langs de Grote Nete, geeft richtlijnen voor 
beheer weer. Voor het broedhabitat zijn bij voorkeur niet te hoge moerasvegetatie noodzakelijk. In april- mei 
mag de vegetatie niet hoger zijn dan 0,5-1,0 m. Voor foerageergebied zorgen lage moerasvegetaties (jong 
pionier/gemaaid, opschietend riet in april-mei), overgaand in slikkige zones en ondiep water. Als dekking 
gelden aangrenzende vochtige tot natte delen met overjarige moerasruigtevegetaties (15-25 %).  
 
 

 
Figuur 18-3. Schematische weergave porseleinhoenleefgebied (Witteveen & Bos 2017). 

 

Het leefgebied van porseleinhoen overlapt deels met dat van kwartelkoning. Voor porseleinhoen zijn wel een 
aantal gerichte maatregelen noodzakelijk om een effectieve verweving van het leefgebied te verzekeren 
(Witteveen & Bos 2017):  

- Het realiseren van overlap tussen kwartelkoninggraslanden en foerageergebied voor porseleinhoen 
kan worden bevorderd door bestaande greppels te herdimensioneren met flauwe oevers of door 
nieuwe greppels aan te leggen (Witteveen & Bos 2017). Lokaal kunnen, grenzend aan de greppel, 
kleinschalige depressies worden gegraven zodat gradiënten in vochtigheid en vegetatie ontstaan. Deze 
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dienen zodanig te worden gedimensioneerd dat ze watervoerend zijn gedurende de periode februari - 
begin mei (tussen GHG en GVG).  

 

 
Figuur 18-4: Inpassing van leefgebied voor porseleinhoen in leefgebied voor kwartelkoning door graven van 
greppels en/of afschuinen van oevers. 
 
Door het verwijderen van populierenbestanden en andere bossen (hoofdzakelijk wilgenstruwelen) en 
herstellen van natte graslanden en grote zeggenvegetaties zal het leefgebied van porseleinhoen uitgebreid 
worden. 
 

18.7 Vissen 

 

De visdoorgang ter hoogte van de stuw K31 zal onderhouden en eventueel aangepast worden indien dit 
noodzakelijk blijkt in de toekomst. 
 
 

19 Bijsturing hydrologie 

 

 
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen VMM en ANB voor het beheer van het GOG 
Webbekoms Broek werd een korte nota met enkele basisprincipes voor het waterbeheer in het GOG 
opgemaakt.   

 

De hydrologische maatregelen blijven de veiligheid van de werking van het GOG Webbekomsbroek garanderen 
en vormen geen negatieve effecten voor andere omgevende functies zoals landbouw en wonen. 
 
De hydrologische doelstellingen en maatregelen passen binnen de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. 
Bij het beheer van de waterlopen wordt minstens de code van goede natuurpraktijk gevolgd. 
 
De hydrologische doelstellingen en maatregelen worden tevens afgestemd op de doelsoorten grote 
modderkruiper, porseleinhoen, watersnip en kwartelkoning.  
 
In het gebied is een uitgebreid peilbuizennetwerk dat opgevolgd wordt en in het kader van de monitoring ook 
zal blijven opgevolgd worden (zie §21.3). Op basis hiervan zal het peilbeheer voor de natuurstreefbeelden en 
het weidevogelkerngebied verder geoptimaliseerd worden. 
 
Voor de uit te voeren hydrologische maatregelen verwijzen we naar §10.1.2 en §10.1.3. 
Maatregelen m.b.t. de grachten worden mits bovenstaande randvoorwaarden uitgevoerd. Het beheer dient 
volgens de code goede natuurpraktijk uitgevoerd te worden. Voor sommige grachten die gedempt worden of 
die spontaan verder kunnen verlanden, geldt een nulbeheer. Er zal enkel een extensief beheer gevoerd worden 
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indien er een negatieve impact op de botanische en avifaunistische doelstellingen optreedt of indien de 
waterafvoer- en -bergingsfunctie in het gedrang komt. 
 
 

20 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid en recreatie 

 

 
20.1 Toegankelijkheid en recreatieve paden 

 
Het toegankelijkheidsreglement bestaat uit een tekstgedeelte en een bijhorende kaart 
(toegankelijkheidskaart),. Op deze kaart worden onder meer alle wegen en paden aangeduid die toegankelijk 
zijn voor bepaalde types van gebruikers. De toegankelijkheid binnen het beheerplangebied wordt weergegeven 
op kaart in bijlage 9. Het toegankelijkheidsreglement is opgenomen in bijlage 9 en bepaalt in combinatie met 
de algemene regelgeving de randvoorwaarden waarbinnen recreatie kan plaatsvinden in het gebied.  
Voor het ruimer recreatief kader wordt verwezen naar kaart 9.  
 
Bij de opmaak van de recreatievisie en het toegankelijkheidsregelement werden volgende algemene principes 
gehanteerd, volgend op de globale doelstellingen voor het projectgebied:  
 

• Ondersteuning van zachte recreatievormen;  

• Ongewenste gebruiksvormen bijsturen;  

• Maximaal gebruik maken van bestaande wegen en paden.  

• Zo veel mogelijk bundelen van recreatievormen op het padennetwerk om verstoring te beperken;  

• Behoud van voldoende grote, recreatieluwe zones (rustzones) en behoud van voldoende rust in het 
gebied opdat verstoringgevoelige soorten zich kunnen handhaven (actueel aanwezige soorten) of 
vestigen (doelsoorten). 

 
Volgende recreatievormen worden expliciet gefaciliteerd (details: zie toegankelijkheidsreglement bijlage 9):    
 
- Wandelen op de daartoe aangeduide wegen:  

Omwille van de rustverstoring (o.m. weide- en moerasvogels) wordt geopteerd om het centrale wandel- 
en fietspad (oude spoorweg) in het zuidelijk deel van Webbekomsbroek enkel toegankelijk te maken onder 
begeleiding van een gids. jacht 
Om rustverstoring in het broedseizoen te vermijden, wordt het centraal padje in het buitenbekken (het 
Cieterspad) enkel onder begeleiding van gidsen toegankelijk.  
Langsheen de oostelijke oever van de Demer zal een kort wandelpad tot een uitkijktorentje de bezoeker de 
mogelijkheid bieden om aan vogelobservatie te doen. 
In het Gorenbroek wordt aan de noordrand een gerichte openstelling van het gebied uitgevoerd. Hierdoor 
kan de recreant genieten van het gebied zonder verstoring aan natuurwaarden te veroorzaken.  
Daarom wordt er hier gekozen voor een knuppelpad doorheen een moerassige zone om een bepaalde  
belevingswaarde toe te voegen.  

- Fietsen: op enkele uitzonderingen na (bvb. knuppelpaden) zijn de wegen en paden die toegankelijk zijn 
voor wandelaars ook toegankelijk voor fietsers (zie toegankelijkheidskaart). 

- Doordat deze paden steeds aansluiten op het wandel- en fietsknooppuntennetwerk, kan een bezoek 
steeds gecombineerd worden met een wandeling of fietstocht in een ruimer gebied. 

- Hengelen: in de omgeving zijn er reeds faciliteiten voor vissers in de Halve Maan. 
In het gebied kan er gehengeld worden in de vijver in het binnenbekken van Webbekom. 

- In het buitenbekken, in het noordwestelijk deel blijft de losloopzones voor honden. 
- Natuurobservatie vanaf de opengestelde wegen en vanuit infrastructuur die speciaal daartoe wordt 

aangelegd (vogelkijkwand/uitkijktorentje/kijkhut). 
 
Andere recreatievormen zijn in het gebied toegestaan voor zover ze niet strijdig zijn met het 
toegankelijkheidsbesluit, het natuurdecreet, het bosdecreet (inclusief uitvoeringsbesluiten) en andere 
geldende wetgeving. Het verkrijgen van individuele afwijkingen op het toegankelijkheidbesluit voor een 
bepaalde activiteit is in principe wel mogelijk, mits voorafgaand een machtiging/toestemming bekomen werd 
bij het Agentschap, en voor zover deze activiteit niet strijdig is met de beheerdoelstellingen voor het gebied.   
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20.2 Recreatieve infrastructuur 

 
20.2.1 Onthaalinfrastructuur & parkings 

 

Actueel zijn er aan de rand van Webbekomsbroek een aantal parkings aanwezig die te beschouwen zijn als 
parkings voor bezoek aan het plangebied. De belangrijkste parking betreft deze t.h.v. het bezoekerscentrum 
van Webbekomsbroek. Ook aan de vijver in het binnenbekken van Webbekom bevindt zich een parking. 
 
20.2.2 Vogelkijkwanden en observatiepunten 

 

Het plangebied heeft een groot recreatief potentieel. Vele van de aanwezige dieren, vooral avifaunasoorten 
zijn echter gevoelig voor verstoring. Hun voorkomen is vaak afhankelijk van voldoende rust.  
 
Ter hoogte van stuw K30 wordt een uitkijkplatform voorzien. De mogelijkheid wordt onderzocht om de 
bediendingskiosk van de stuw hiervoor als basis te gebruiken, zodat deze een dubbele functie krijgt en beter 
ingepast kan worden in de omgeving  Daarnaast wordt in het Gorenbroek en aan de zuidrand van het 
Webbekomsbroek een vogelkijkwand voorzien. Ook langs de oostelijke oever van de Demer wordt een 
uitkijktorentje voorzien. 
 
Alle vogelkijkwanden en observatiepunten zijn aangeduid op de toegankelijkheidskaart (bijlage 9). Enkele 
uitkijkpunten bieden een panoramisch zicht over de omgeving, hetgeen niet alleen voor natuurliefhebbers 
maar ook voor andere recreanten een meerwaarde biedt (landschapsbeleving).   
 

20.3 Beheer van wegen en paden 

 
De paden die toegankelijk zijn voor recreanten worden onderhouden en de bermen ervan worden beheerd. 
 
De dienstwegen, dus wegen die uitsluitend gebruikt worden voor het beheer en niet toegankelijk  
zijn voor het publiek, zullen extensief beheerd moeten worden. Het beheer ervan beperkt  
zich tot periodiek maaien om de doorgang te verzekeren (al of niet jaarlijks).   
 
 

21 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. economische functie  

 
21.1 Wildbeheer & voorkomen van wildschade 

 
Momenteel geldt een jachtverpachting op de meeste percelen in Schaffensbroek, Diesters broek, Rotbroek, 
Sint-Jansberg en Gorenbroek en enkele percelen in Halensbroek (zie figuur 8-3). Het jachtrecht is beperkt tot 
de volgende wildsoorten: 
- grof wild: alle soorten 
- overig wild: uitsluitend in opdracht van of na goedkeuring door de regiobeheerder. 
In de rustzones wordt normalerwijze niet gejaagd. Jacht is in deze zones slechts uitzonderlijk en tijdelijk 
mogelijk op toe te stane soorten en ogenblikken, nl. i.k.v. afspraken m.b.t. faunabeheeroverleg.  
 
Reguliere jacht is in deze zones toegelaten (zie kaart 17). T.o.v. de verkenningsnota is hier voortschrijdend 
inzicht inzake natuurtypes en jacht en de gevolgen op natuurtype 4. Om die reden zullen de lopende 
pachtovereenkomst zal opgezegd worden met ingang van 1 juli 2021. Indien er zich in de toekomst problemen 
voordoen, dan zullen deze via andere methodes opgelost worden, namelijk via licentiejacht en 
drukjacht/bestrijding. 
 

 

Beheerjacht of bestrijding van specifieke wildsoorten kan in bepaalde gevallen echter noodzakelijk  
zijn, ten behoeve van specifieke beheerdoelen of ter voorkomen van disproportionele schade bij  
derden door wild (populatiebeheer). In die gevallen dat besloten wordt tot beheerjacht of  
bestrijding, wordt steeds bijzondere aandacht besteed aan veiligheid.   
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Van volgende wildsoorten wordt geoordeeld dat beperking door vangen en/of doden via gewone jacht, 
bijzondere jacht of bestrijding aangewezen is of in de toekomst kan worden: everzwijn, ree, vos en uitheemse 
soorten. 
 
Everzwijn 
Gezien het feit dat de soort inherent thuishoort in onze ecosystemen, wordt een reproducerende  
populatie van everzwijn geaccepteerd tot maatschappelijk aanvaardbare niveau’s.  
Er wordt een flexibel everzwijnbeleid beoogd, waarbij beheermaatregelen gestuurd worden door schade- 
Indicatoren. Ook is er een nultolerantie mogelijk in tijdens het faunabeheeroverleg vastgelegde 
faunabeheerzones. 
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van jachtmethoden wordt verwezen naar Scheppers & Casaer (2012). 
Naast de wettelijke beperkingen kunnen ook bijkomende beperkingen opgelegd worden ten behoeve van 
behoud van voldoende rust in het gebied, ter bescherming van specifieke fauna-elementen of ter beperking 
van overlast voor recreanten.   
 
Vos 
Afschot zal zoveel mogelijk vermeden worden, maar indien nodig dient de mogelijkheid open te blijven. Dit zal 
steeds gebeuren met de minste hinder voor de dieren, afhankelijk van de plaatselijke condities.  
In eerste instantie worden maximaal preventieve maatregelen ingezet : 

-        Inrichting en beheer van het terrein zodat er zo weinig mogelijk schuilgelegenheid aanwezig is 
voor vossen. 

-        Opzetten van voswerende rasters. Fijnmazige en elektrische afrasteringen plaatsen binnen een 
overstromingsgebied/GOG is niet eenvoudig, dit door de aanwezigheid van overstromingen en 
het blijven hangen van vegetatieresten en drijfhout, waardoor de rasters beschadigd worden en 
de werking ervan verhinderd wordt. Daarom zal er geëxperimenteerd worden met verschillende 
berasteringsmethoden en indien dit positieve resultaten geeft zal dit op een ruimere schaal 
worden toegepast. 

 
Uitheemse soorten 
Van zodra de vestiging van nieuwe uitheemse diersoorten wordt vastgesteld die mogelijk ecologische en/of 
economische problemen kan veroorzaken, zullen de dieren, indien haalbaar, zo snel mogelijk afgevangen of 
gedood worden. Op deze wijze worden veel problemen met uitheemse diersoorten in een vroeg stadium 
vermeden.   

 

 
21.2 Gebruik van het maaisel 

 

De valorisatie van het maaisel van de graslanden zal binnen het beheerplan een belangrijke impact hebben op 
de kostprijs van het maaibeheer. Het grasmaaisel wordt immers verwerkt in de economische kringloop als 
vezels, grassap, substraten, e.d. Hierdoor kan de beheerkost van het maaibeheer gevoelig teruggedrongen 
worden. 

 

 
21.3 Uitvoering van het beheer door landbouwers 

 
De bestaande rechten inzake graslandbeheer na de onteigening van percelen in het verleden in het 
buitenbekken van Webbekomsbroek blijft behouden. 

 

Een groot aantal percelen kan door landbouwers gemaaid worden. Het betreft de (hoger gelegen) percelen 
met een jaarlijkse maaibeurt en nabegrazing (66,02 ha), de percelen in het Rotbroek met een jaarlijkse 
maaibeurt (RO2, RO3, RO5, RO13 en RO20)(10,97 ha), en de percelen GO18 en GO21 met een jaarlijkse 
maaibeurt (12,18 ha en 5,85 ha). De totaal jaarlijks mogelijk te maaien oppervlakte door landbouwers bedraagt 
95,02 ha. 
 
Ook de percelen met seizoensbegrazing (27,88 ha) kunnen door landbouwers beheerd worden. 
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Deel 5 Opvolging 

 
22 Opvolgen van de beheerdoelstellingen 

 
22.1 Indicatorlijsten 

 
De opvolging van de beheerdoelstellingen zal een opvolging van de tot doel gestelde natuurstreefbeelden 
inhouden. Deze worden weergegeven in Tabel 20-1.  
De op te nemen indicatorlijsten worden weergegeven op kaart 18. 
 
Tabel 20-1: Overzicht van de te monitoren natuurstreefbeelden en indicatorenlijsten. 

 

Natuurstreefbeeld Omschrijving Monitoring 

3150 

Van nature eutrofe meren met vegetatie 

van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 

basis + resultaatindicatoren waterpeil 

6230_ha 

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

basis + resultaatindicatoren 

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

basis + resultaatindicatoren + 
waterpeil 

6430 
Voedselrijke zoomvormende ruigten van 
het laagland 

basis + resultaatindicatoren 

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

basis + resultaatindicatoren 

7140_meso Overgangs- en trilveen 
basis + resultaatindicatoren + 
waterpeil 

9120 
Atlantische zuurminnende beukenbossen 
met Ilex 

basis 

9160 Essen-eikenbossen zonder wilde hyacint basis 

91E0_vm 
Bossen op alluviale grond met Alnus 
glutinosa en Fraxinus excelsior 

basis 

91E_vo Berkenbroekbossen basis 

rbbhc Dotterbloemgrasland basis + resultaatindicatoren 

rbbhf Moerasspirearuigte basis + resultaatindicatoren 

rbbkam Kamgrasland basis + resultaatindicatoren 

rbbmc Grote zeggenvegetatie basis + resultaatindicatoren (+waterpeil) 

rbbmr Rietland basis + (waterpeil) 

rbbsf 
Wilgenstruweel op vrij voedselrijke 
bodem 

basis 

rbbsp Doornstruweel basis 

rbbvos Grote vossenstaartgrasland basis + resultaatindicatoren 

rbbzil Zilverschoongrasland basis + resultaatindicatoren 

 

 

Het aantal in te vullen indicatorlijsten hangt af van de totale oppervlakte (ha) van een natuurstreefbeeld. De 
indicatorlijsten voor streefbeelden in ontwikkeling dienen 2 keer 3-jaarlijks ingevuld te worden, daarna om de 6 
jaar. Voor streefbeelden in herstel of instandhoudingsbeheer dienen de indicatorlijsten 6-jaarlijks ingevuld te 
worden. Deze indicatorlijsten worden verspreid over het plangebied ingevuld. 
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Het minimum aantal indicatorlijsten (n) dat moet ingevuld worden, wordt berekend aan de hand van volgende 
formule: 

 

 
 

Waarbij  de totale oppervlakte natuurstreefbeeld in hectare is waarvoor respectievelijk 
ontwikkelings-/herstelbeheer nodig is. 
 
Tabel 20-2: Berekening aantal indicatorlijsten voor de natuurstreefbeelden waarvoor dit vereist of mogelijk is 
volgens de code goede praktijk beheermonitoring. 

Natuurstreefbeeld 
Opp. herstel/ontwikkeling 

(ha) 
Min. aantal 

indicatorlijsten 

3150 3,19 3 

6230_ha 4,57 4 

6410_ve 14,65 11 

6430 2,66 3 

6510_hu 38,47 22 

7140_meso 17,38 13 

9120 41,16 23 

9160 28,85 18 

91E0_vm/91E0_vo 25,76 17 

rbbhc 9,26 8 

rbbhf 9,86 8 

rbbkam 11,44 9 

rbbmc 75,93 30 

rbbmr 3,61 3 

rbbsf 22,22 15 

rbbsp 10,38 9 

rbbvos 12,72 10 

rbbzil 60,36 27 

 

 
De optimale periode is verschillend voor elk vegetatietype: zie Figuur 20-1. Bij herhaalde monitoring is het aan 
te raden om de indicatorlijst telkens rond dezelfde datum in te vullen om de vergelijkbaarheid tussen de 
gegevens te vergroten. 
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Figuur 20-1. Optimaal tijdstip voor het invullen van de indicatorlijst per biotooptype. 

 
22.2 Monitoring soorten 

 

 
In de code goede praktijk beheermonitoring zijn de soorten opgenomen die verplicht of optioneel kunnen 
opgevolgd worden via een gestandaardiseerde vangst- of telmethode. Volgende soorten moeten getoetst 
worden aan het soortenbeschermingsprogramma’s: kwartelkoning, porseleinhoen, bever.  
 
In het kader van het Life Delta-project werd in het Webbekomsbroek en Borchbeemden door het Agentschap 
voor Natuur en Bos samen met een aantal vrijwilligers een broedvogelmonitoring volgens het SOVON-pricipe 
opgezet om de broedvogelstanden van een aantal vogelsoorten gebiedsdekkend op te volgen. 
 
Voor het Life Delta-project is deze monitoring opgenomen binnen de acties om zo een 0-meting voor de 
inrichtingen te hebben, dus de uitgangssituatie. Ook tussentijds en na de inrichtingen wordt er een monitoring 
uitgevoerd om zo de impact te kunnen zien op o.a. de broedvogels. Dit geldt vooral voor doelsoorten, zeldzame 
soorten en typische soorten die nu reeds in het gebied voorkomen. Ook voor het nieuwe natuurbeheerplan is 
het nodig dat de monitoring gebeurd om zo op lange termijn de positieve en negatieve tendensen van 
broedvogels op te volgen en beslissingen te nemen. 
De vogelsoorten die gemonitord worden binnen en na het Life-project zijn blauwborst, roerdomp, bruine 
kiekendief, kwartelkoning, woudaap, grauwe klauwier en porseleinhoen. Verder worden ook roodborsttapuit, 
spotvogel, geelgors, nachtegaal, watersnip, wespendief en andere typische en zeldzame vogels mee opgevolgd. 
 
 

 
22.3 Waterpeilen  

 

Naast voor de in tabel 20-1 opgenomen natuurstreefbeelden met mogelijke monitoring van de waterpeilen 
zullen de waterpeilen ook opgevolgd worden voor het weidevogelgebied. 
Volgens de code goede praktijk beheermonitoring is het aantal peilbuizen in een gebied afhankelijk van de 
gezamenlijke  oppervlakte van grond- of oppervlaktewater afhankelijke natuurstreefbeelden, met als 
ondergrens 2 ha: 

– tussen de 2 ha en 10 ha: minimum 3 peilbuizen, 

– tussen de 10 ha en 100 ha; 1 peilbuis per 10 ha, met een minimum van 3 peilbuizen, 

– meer dan 100 ha: 1 peilbuis per 20 ha, met een minimum van 10 peilbuizen. 

 
De totale oppervlakte aan (grond- of oppervlaktewater afhankelijke) natuurstreefbeelden waarvoor het 
waterpeil gemonitord zal worden is 257,60 ha, dus er dienen minimum 13 peilbuizen te zijn.  
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Momenteel (2020) worden er een 30tal peilbuizen met datalogger opgemeten in (of nabij) die 
natuurstreefbeelden (waarbij evenwel 3 binnen niet-grondwater- of oppervlaktewaterafhankelijke 
natuurstreefbeelden)(zie kaart 18). Er dienen dus geen bijkomende peilbuizen geplaatst te worden. De 
metingen worden uitgevoerd door INBO en ANB. Deze gegevens worden in de databank WATINA van het INBO 
ingevoerd. 
 
Ook de peilmeter op de Grote Leigracht ter hoogte van stuw K30 kan gebruikt worden om de evolutie van het 
waterpeil op te volgen en een gericht peilbeheer te voeren. 

 

23 Opvolging van de beheermaatregelen 

 

Monitoring van de beheermaatregelen in het plangebied is belangrijk om de resultaten van het gevoerde 
beheer op graslandontwikkeling, bosontwikkeling, etc. op te kunnen volgen.  
 
Bij de basis beheermonitoring 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 judgment. Daarnaast kan voor de beoordeling, wanneer dit 
van toepassing is, ook gebruik gemaakt worden van de indicatorlijsten en soortenmonitoring.  
 
In Tabel 21-1 is een overzicht op genomen van beheermaatregelen waarvan de uitvoering en/of timing 
afhankelijk van opvolging/monitoring.  
 
Op basis van de monitoring kan steeds een voorstel worden gedaan tot de bijsturing van het gevoerde beheer. 
Dit kan bv. een effect hebben op het gehanteerde maai- of begrazingsregime, e.d. Na beoordeling worden 
zonodig de maatregelen voortgezet, dan wel bijgestuurd.  
 
In het kader van de basismonitoring zullen alle beheermaatregelen opgenomen in de beheertabel jaarlijks 
geregistreerd worden.  
 
Tabel 21-1. Overzicht van de opvolging van de beheermaatregelen. 

 

Beheermaatregel Actie Aanpassing beheermaatregel Timing 

Bestrijding 

plantensoorten 

Gecentraliseerd bijhouden van 

waarnemingen van exoten. 

Jaarlijkse controle van gekende 

locaties.  

Gedogen of bestrijden van de soort. 

Indien reeds bestreden: evaluatie van 

het effect.  

continu 

Beheer waterpeil  evaluatie van de waterpeilen (op 

basis van de waterpeilmonitoring en 

vaststellingen op het terrein) 

aanpassing van de peilen aan de 

stuwen/beheer grachten 

jaarlijks 

Jaarlijks maaien en 

nabegrazen 

(hooiweidebeheer) 

evaluatie maaittijdstip bij verschraling kan later gemaaid 

worden, bij optredende verruiging 

vroeger 

3-jaarlijks, binnen 

Webbekomsbroek 

jaarlijks 

2 x jaarlijks maaien 

(hooilandbeheer)/maai

beheer met 

nabegrazing 

evaluatie maaittijdstip/nabegrazing  bij verschraling kan later gemaaid 

worden, bij optredende verruiging 

vroeger/evaluatie aantal GVE/ha 

3-jaarlijks, binnen 

Webbekomsbroek 

jaarlijks 

gefaseerd maaibeheer evaluatie maaittijdstip bij verschraling kan later gemaaid 

worden, bij optredende verruiging 

vroeger 

3-jaarlijks 

waterkwaliteitsbeheer opvolging effect beheermaatregel op 

waterkwaliteit 

indien nodig bijstellen beheer 6-jaarlijks, 

samensporend met 

monitoring hydrologie 
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Beheermaatregel Actie Aanpassing beheermaatregel Timing 

permanent nulbeheer opvolging of de spontane verbossing 

voldoende plaatsvind, en of dit met 

de gewenste soorten is  

aanplant, eventueel met specifieke 

habitattypische (hoofdboom)soorten 

in kader van de eerste 

twee monitoringscycli 

verwijderen 

boomopslag 

 

indien te sterke verbossing/verbraming 

dient ingegrepen te worden zodat er 

voldoende variatie en interne randen 

in het terrein zijn met kortgegraasde 

en ruigere stukken.  

3-jaarlijkse evaluatie, 

waarvan 6-jaarlijks in 

het kader van de 

monitoring.  
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