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1 Indeling in beheereenheden  
 
Voor de situering van het projectgebied verwijzen we naar Kaart 1. 
Het projectgebied  ligt in het buitengebied tussen Vilvoorde en Zemst. Het zuid(oost)elijke deel ligt  
binnen de gemeente Vilvoorde en het noordwestelijke deel valt onder de gemeente Zemst. Het terrein  
wordt in het zuidoosten begrensd door de huidige, gekanaliseerde loop van de Zenne, in het  
zuidwesten door het kunstmatig opgehoogde bedrijventerrein Cargovil, in het westen door de Grimbergse 
Steenweg en in het noorden door de Dorentstraat/Rekelstraat. 
 
Het projectgebied werd ingedeeld in beheereenheden (zie kaart 2). Tevens werden de KLE (poelen, bomenrijen, 
houtkanten) op kaart aangeduid (zie kaart 3) als punten en lijnen. 
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2 Landschapshistorische beschrijving  
 

2.1 Historiek en vroeger landgebruik 

 
Op de 18de eeuwse Ferrariskaart (figuur 1) bestaat het projectgebied hoofdzakelijk uit grasland. Langs de 
noordzijde van Nelebroek en centraal in Dorent bevindt zich een akker.  
Langs de Oude Zenne komt langs beide zijden een bomenrij voor. 
In het deelgebied Dorent komen verschillende houtkanten/bomenrijen voor. In vergelijking met de huidige 
situatie, komen er minder lineaire KLE voor. 
De Daalweg is reeds aanwezig op de Ferriskaart, evenals de huidige Grimbergsesteenweg, Daalstraat en 
Rekelstraat. 
 
 

 
 
Figuur 1. Uitsnede van de Ferrariskaart. 
 
 
De Vandermaelen kaart (figuur 2) geeft een goed beeld op het landschap van het projectgebied. Duidelijk 
aangegeven zijn de hoogtes of dekzandruggen in het terrein. De zuidoostelijk flank van de dekzandrug in het 
noordelijk deel van het plangebied is hier goed te zien. Wat verder opvalt is dat aan de voet van deze dekzandrug 
de Oude Alotsche Straet liep, de oude weg naar Aalst. De Grimbergse steenweg waarvan wordt verondersteld 
dat het de oude Romeinse heerbaan volgt, volgt daarentegen de hoogtes in het terrein.  
In de nabijheid van de toenmalige Zenne werden enkele graslanden omgezet in keine akkers. 
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Figuur 2. Uitsnede van de kaart van Vandermaelen. 
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Op de Atlas der Buurtwegen (figuur 3) is het wegenpatroon vrijwel niet veranderd. Enkele paden die langs de 
toenmalige Zenne liepen zijn nu verdwenen. 

 
Figuur 3. Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen (rond 1840). 
 
Op de luchtfoto uit 1971 (figuur 4) is te zien dat er binnen het projectgebied weinig is veranderd ten opzichte 
van de 19de eeuw. Wel is de Zenne gekanaliseerd en rechtgetrokken. Ook het populierenbos in Nelebroek is 
aanwezig op de luchtfoto van 1971. 
De oude zennemeanders zijn reeds sterk verbost, maar nog nog niet volledig. 
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Figuur 4. Het projectgebied op de luchtfoto uit 1971 met detailuitsnede.   
 
De luchtfoto uit 2015 (zie kaart 2) laat zien dat ook nadien in het grootste deel van het projectgebied weinig is 
veranderd en dat het projectgebied nog steeds geheel onbebouwd is. De grootste veranderingen vonden ten 
zuiden van projectgebied plaats met de ontwikkeling van het Cargovil-terrein. Wel is de percelering in met name 
het noordwestelijke deel van het projectgebied gewijzigd, waarbij percelen zijn samengevoegd tot grotere 
percelen en andere grenzen zijn getrokken (zie detailuitsnede). Het restant van een oude geul is nog zichtbaar 
op de luchtfoto. Het is omzoomd door knotwilgen (zie figuur 4). 
 
 

2.2 Archeologie 
 
2.2.1 Prehistorie  
  
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) zijn uit de directe omgeving weinig tot geen vondsten bekend uit 
de prehistorie (figuur 5). De gemeente Vilvoorde kent zelfs in het geheel geen vondsten met als datering 
‘steentijd’. De gemeente Zemst ken wel een aantal vondsten uit de periode steentijd. Dit zijn meest losse 
vondsten van artefacten.  
Daarnaast is een tweetal locaties noemenswaardig.  Met inventarisnummer 151337 is een opgraving aan de 
Kreupelstraat in het centrum van Eppegem aangeduid die in 2011 is uitgevoerd door Studiebureau Archeologie. 
Hierbij is een drietal kringgreppels aangetroffen, die echter door het ontbreken van centrale begravingen niet 
nauwkeuriger te dateren waren dan ‘Laat Neolithicum tot Bronstijd’. De vindplaats bevindt zich op een smal 
dekzandruggetje, ca. 780 m van het dal van de Zenne. Landschappelijk is de situatie vergelijkbaar met de 
dekzandrug in het noordelijk deel van het projectgebied Dorent.  
Inventarisnummer 1462 betreft een vindplaats op ca. 5 km ten noordwesten van het onderzoeksgebied. Hier is 
een hoogte tussen de Aabeek en de Laarbeek ontzand tot op het tertair. Daarbij zijn 28 lithische artefacten en 
een fragment van rendiergewei aangetroffen. De vondsten worden gedateerd in het Midden Paleolithicum.  
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Ondanks het ontbreken van vondstmeldingen kan toch gesteld worden dat in het projectgebied een kans bestaat 
op het aantreffen van vindplaatsen uit de prehistorie. Uit het onderzoek van de site Mechelen-Zennegat, gelegen 
nabij de samenvloeiing van Zenne en Dijle, is gebleken dat nabij dergelijke geulen sprake kan zijn van goed 
geconserveerde vindplaatsen (hier met vondsten uit het Mesolithicum tot en met de Vroege Bronstijd), die zijn 
afgedekt met kleilagen. Juist doordat dergelijke vindplaatsen beschermd zijn door een pakket klei worden ze niet 
makkelijk opgespoord.  
Vindplaatsen in laaggelegen terreinen worden vaak geïnterpreteerd als ‘jachtkampen’. Van hieruit werd gejaagd 
op wild dat zich hier ophield of hier kwam drenken. De kampen zijn dan vaak op een kleine verhoging in het 
terrein gesitueerd of op de flanken van een dal. Dergelijke locaties kunnen door latere sedimentatie geheel 
afgedekt zijn. 
 
2.2.2 Metaaltijden 
  
Afgezien van de hierboven vermelde grafheuvels is slechts één vondst uit de metaaltijden uit de directe omgeving 
van het projectgebied afkomstig. Inventarisnummer 164052 betreft een (drenk)kuil, greppel of oude beekloop 
die bij de aanleg van de vTn2-gastransportleiding werd aangesneden (figuur 5). In de vulling werd aardewerk 
aangetroffen dat waarschijnlijk uit de Vroege of Midden IJzertijd dateert. 
Op grotere afstand zijn meerdere vindplaatsen uit de Metaaltijden bekend. Deze bevinden zich echter meest op 
hoger gelegen delen van het terrein.   

 

2.2.3 Romeinse tijd 
  
Het belangrijkste gegeven voor de Romeinse tijd is de aanwezigheid van de Romeinse weg die de vici van Elewijt 
en Asse verbond. Deze weg, die grofweg het tracé van de huidige Grimbergse Steenweg volgt, is gelegen op een 
langgerekte rug langs de noordwestelijke oever van de Zenne (figuur 5; CAI locatie 1469). De weg komt op minder 
dan 100 m langs het projectgebied. Langs deze weg zijn op meerdere plaatsen archeologische resten 
aangetroffen. Op 275 m ten noordoosten van het projectgebied zijn bij archeologisch onderzoek in het kader van 
de aanleg van de vTn2-gastransportleiding enkele kuilen met Romeins aardewerk aangetroffen (figuur 5; CAI 
locatie 1469).10 Een andere Romeinse vondst betreft een fragment dakpan op een diepte van ca. 120 cm -mv. 
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Figuur 5. CAI-locaties rondom het projectgebied. Schaal 1:30.000. A. Projectgebied. B. CAI-locatie met nummer. 
C. Bebouwing. D. Wegen. E. Perceelsgrenzen. F. Water. 
 
2.2.4 Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

  
Vooral vanaf de Middeleeuwen neemt de hoeveelheid bekende archeologische maar vooral historische  
resten in de omgeving van het onderzoeksgebied sterk toe. Direct ten noordooosten ligt, aangrenzend  
aan het onderzoeksgebied te Hof te Cobbenbosch (figuur 5; CAI locatie 10139). De oudste vermelding van deze 
hoeve dateert uit 1296, maar ze gaat vermoedelijk terug op een motte-kasteel uit de 11e of 12e eeuw. De huidige 
hoeve dateert uit 1770.  
Ten noordwesten van de hoeve Cobbenbosch, op 300 m van het onderzoeksgebied ligt het Kasteel van Impel 
(figuur 5; CAI locatie 10141). Dit kasteel gaat eveneens terug op een mottekasteel uit de 11e of 12e eeuw. Iets 
verder langs de Grimbergsesteenweg in zuidwestelijke richting bevond zich eveneens een kasteel dat bekend 
staat als het Kattenhof en terug gaat op een motte (figuur 5; CAI locatie 10140). De omgeving kent nog veel meer 
versterkte woonplaatsen en walgrachtsites. De twee laatste hier te noemen bevinden zich beide ten westenvan 
het projectgebied. 
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3 Abiotiek 
 

3.1 Bodem en geologie  
 
Het projectgebied bevindt zich in het dal van het riviertje de Zenne, welke aan het zogenaamde Zennegat iets 
ten noorden van Mechelen uitmondt in de Dijle. De Zennevallei vormt de grens tussen het Dijleland in het oosten 
en de Brabantse Kouters in het westen. Beide streken vormen samen met de zuidwestelijk van Brussel gelegen 
streek Pajottenland en Zennevallei De Groene Gordel rond de Belgische hoofdstad.   
De diepere ondergrond van het projectgebied wordt gevormd door het Massief van Brabant. Deze paleozoïsche 
sokkel van sterk geplooide gesteenten dagzoomt ten zuiden van de Maas en Samber. Tijdens het meso- en 
cenozoïcum worden de flanken en lagere delen van het massief afgedekt door sedimentaire afzettingen uit de 
periode Krijt - Plioceen. Deze deklagen hellen ten noorden van Brussel en het projectgebied in noordwaartse 
richting, zodat de dagzomende afzettingen in deze richting steeds jonger worden (figuur 6). Het tertiaire 
substraat in het projectgebied en de directe omgeving is van eocene ouderdom en bestaat overwegend uit 
zanden met af en toe kleilagen. Binnen het projectgebied dagzomen drie lagen. In de westelijke hoek van het 
projectgebied bevinden zich afzettingen van de Formatie van Tielt, Lid van Egem. De Formatie van Tielt bestaat 
uit een groen tot blauwgrijs kleiig fijn zand tot zandige klei. Deze afzetting is glauconiethoudend en verspreid 
komen er zandsteenfragmenten en schelpgruis in voor. Plaatselijk komt een meer kleiig middendeel voor. In de 
zuidelijke hoek van het projectgebied bevinden zich zanden van de Formatie van Brussel. De Formatie van Brussel 
bestaat uit bleekgrijze, kalkhoudende zanden. Er komen ook grind en fossiellaagjes in voor. De formatie vormt 
de zandige opvulling van enkele brede zuidzuidwest-noordnoordoost georiënteerde getijdegeulen langs de 
toenmalige kust. Tot slot worden beide formaties in het noordelijk deel van het projectgebied afgedekt door de 
Formatie van Lede. De Formatie van Lede bestaat uit kalk- en glauconiethoudend fijn zand. Er komen enkele 
banken zandige kalksteen of kalkzandsteen in voor. Aan de basis wordt een grindlaagje aangetroffen met 
herwerkte fossielen en gesteentefragmenten. De zanden zijn afgezet in een zeer ondiep water. Door tektonische 
opheffing verdwijnt gedurende het Tertiair de mariene invloed geleidelijk uit het gebied.  
 

 
Figuur 6. Zemst/Vilvoorde - Sigmaplan Dorent. Vereenvoudigde doorsnede door België, met deklagen over het 
massief van Brabant. (bron: http://dov.vlaanderen.be)  
 
Het daaropvolgende Kwartair wordt gekenmerkt door een cyclische afkoeling tijdens de verschillende glacialen. 
Doordat een groot deel van het zeewater in vaste vorm werd opgeslagen in de ijskappen op en rond de polen 
daalde de zeespiegel sterk. De daarmee verlaagde erosiebasis zorgde ervoor dat sterke insnijding kon 
plaatsvinden door regen- en smeltwater. In deze periode werden de belangrijkste rivieren van België gevormd. 
Ze waterden allemaal in westelijke richting af door een oost-west georiënteerd dal van ca. 10 tot 20 km breedte, 
de Vlaamse Vallei (figuur 7). Oorspronkelijk verbreedde dit dal ten westen van Gent tot zeker 40 km breedte en 
pas later ontstond de Beneden-Schelde, vanaf Rupelmonde (zoals weergegeven in figuur 7). Het projectgebied 
bevindt zich in het dal van de Zenne, dat gerekend wordt tot de zuidelijke uitlopers van de Vlaamse Vallei.   
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Figuur 7. Paleogeografische situatie ca. 10.000 jaar geleden. De Vlaamse Vallei wordt gevuld met puinkegels en 
afzettingen van vlechtende rivieren. Het projectgebied bevindt zich ter hoogte van Vilvoorde. (bron: Broothaers 
2003, fig. 16). 
 
Tijdens het laatste deel van het Weichselien (13.000 – 10.000 jaar geleden) verbetert het klimaat en keert de 
begroeiing terug. Er zullen echter nog twee koude intervallen plaatsvinden in dit Laat-Glaciaal, de Vroege en Late 
Dryas. De wind heeft dan vrij spel in het weer kale landschap en zand en leem wordt op grote schaal verwaaid. 
Deze eolische sedimenten dekken grote delen van het landschap af. Deze eolische sedimenten worden gerekend 
tot de Formatie van Gent (dekzand) en Gembloux (löss). Het projectgebied bevindt zich op de overgang van het 
lössgebied in het zuiden en het dekzandlandschap ten noorden ervan. 
 
In het Holoceen verbetert het klimaat en gaat de zeespiegel stijgen. Doordat de vegetatie het sediment 
grotendeels vastlegt en onder invloed van de stijgende zeespiegel beginnen de rivieren te meanderen en worden 
de riviervlaktes kleiner. Ook in het dal van de Zenne blijft water stromen, waarbij kleiige en lemige sedimenten 
worden afgezet. Doordat meanderbochten zich verplaatsen en zichzelf afsnijden blijven restgeulen - vaak in de 
vorm van een hoefijzer - achter. Binnen het projectgebied bevinden zich een aantal voorbeelden hiervan. Pas na 
de grote ontbossingen vanaf de Middeleeuwen treden op grote schaal hellingprocessen plaats en zetten de 
rivieren lemig tot zandig materiaal af over de oudere kleiige sedimenten. 
 

3.2 Bodem en reliëf 

 
Het projectgebied varieert in hoogte tussen 14 m TAW op de top van de noordelijk gelegen dekzandkop en 9,5 
m TAW bij de hoefijzervormige meanderbochten.  
Interpretatie van het DHM laat zien dat rond de dekzandopduiking in het noordelijk deel van het terrein water 
moet hebben gestroomd. De interpretatie van deze veronderstelde waterlopen is echter minder eenduidig. De 
waterloop ten zuiden van de opduiking kan een oude loop van de Zenne zijn, terwijl onduidelijk is in hoeverre de 
noordelijke loop is beïnvloed door de mens. De twee kastelen in deze waterloop (kasteel Impel en voorganger) 
doen hier in ieder geval enige menselijke invloed vermoeden. 
De eerder genoemde dekzandopduiking in het noordelijk deel van het terrein vormt het hoogste deel van het 
projectgebied. In feite vormt het een deel van een zuidwest-noordoost georiënteerde flauwe rug, waarover de 
huidige Grimbergsesteenweg loopt. De dekzandrug flankeert het Zennedal dat er zuidelijk van ligt. In dit dal zijn 
enkele restgeulen te herkennen in het DHM. Langs deze restgeulen is een flauwe rug waar te nemen, die als 
oeverwal is te interpreteren.  
 
De bodems in het projectgebied zijn te relateren aan de verschillende hierboven besproken 
landschapselementen. Op de dekzandrug in het noordelijk deel van het projectgebied heeft zich een droge 
zandleembodem met een textuur B horizont (Lbaz) ontwikkeld. Langs de flanken van de opduiking verandert 
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deze bodem in een matig droge zandleembodem (Lcaz). Beide bodems kennen een lichter of grover sediment in 
de diepte. Deze grovere sedimenten dagzomen langs de zuidoostelijke flank, waar het tot uitdrukking komt in de 
droge tot matig natte zandleem, met sterk gevlekte of verbrokkelde textuur B horizont (Pbcz en Pdcz). Ook komt 
hier een ingeschakelde matig droge, lemige zandbodem voor (Sccz). In het dal van de Zenne zijn het kleibodems 
die overheersen. In de lager gelegen strook ten zuiden van de dekzandopduiking - waar een oude waterloop 
wordt verondersteld - zijn zeer sterk gleyige kleibodems ontstaan zonder profiel (Efp). Verder zijn het vooral 
matig tot sterk gleyige kleibodems zonder profiel die worden aangetroffen (resp. Edp en Eep). Langs de oude 
loop van de Zenne, waarvan de meanderbochten deel uitmaken, zijn vooral colluviale afzettingen te herkennen 
die als oeverwal zijn afgezet. De zwaarte ervan varieert van zandleem tot leem en er heeft geen 
profielontwikkeling plaatsgevonden (Ldp, Ldpy, Lcp, Acp, Adp en Aep). 

 

 
 

Figuur 8. Uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (digitaal terreinmodel 1 m) met interpretatie. 
(bron:Witteveen & Bos 2015). 
 



  

15 

 

 
Figuur 9. Bodemkaart t.h.v. het projectgebied. A. Droog zandleem. B. Vochtig zandleem. C. Nat zandleem. D 
Vochtige klei. E. Natte klei. F. Vochtig leem.  G. Nat leem. H. Vochtig zand. I. Antropogeen. J. Bebouwing. K. 
Wegen. L. Water. M. Projectgebied. 
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3.3 Hydrologie en hydrografie 

 

3.3.1 Grondwater 

 

Ter hoogte van het projectgebied bevinden zich negen peilbuizen: DORP004X, DORP003X, DORP103X, 
DORP002X, DORP001X, DORP005X, DORP006X, DORP007X en DORP008X (figuur 10).   

 

 
Figuur 10. Aanwezige peilbuizen ter hoogte van projectgebied. 
 
In figuur 11 wordt een dwarsdoorsnede gegeven van het maaiveld en de grondwatertafel voor het studiegebied 
(in mTAW). De blauwe band is gebaseerd op peilbuismetingen en geeft de marge aan waarbinnen de 
grondwaterstand fluctueert. Direct rondom de Oude Zenne en het Zennekanaal is niet exact bekend hoe het peil 
verloopt. Uit de meetgegevens schatten we in dat de Oude Zenne weinig invloed heeft op de ontwatering van 
het gebied, maar dat de rechtgetrokken Zenne het gebied wel sterk ontwatert. Dat is ook wel duidelijk te zien 
aan het verloop van het grondwaterpeil. Het grondwater zit hier op jaarbasis 2 à 3 m onder het maaiveld. Verder 
wordt Dorent door sloten ontwaterd via buizen met een terugslagklep op de Oude Zenne. Dit geldt ook voor de 
meanders (gestippelde pijlen). Duidelijk is verder dat Nelebroek qua grondwaterstand droger is dan Dorent. In 
Dorent staat het grondwater in de winter tegen of op het maaiveld. 
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Figuur 11. Dwarsdoorsnede (vlnr: hoger gelegen akker, nat weiland, Oude Zenne, meander, Zenne) (bron: 
Witteveen & Bos 2015). 

 
De nitraatgehaltes zijn t.h.v. het pimpernelgrasland duidelijk verhoogd,  tot 17 mg N/l, terwijl de 
achtergrondconcentraties in natuurgebieden in de ecoregio van de pleistocene riviervalleien < 0.025-0.05 mg/l 
bedraagt (schrift. med. Wim Mertens, INBO). Hetzelfde geldt in mindere mate voor naburige peilpunten 
(DORP023, DORP025 en DORP026) en voor ammonium en orthofosfaat. 
Gezien ter hoogte van de hoger gelegen akker een droge zandleembodem voorkomt, dient dit gebied als een 
infiltatiegebied beschouwd te worden. Bij het infiltreren van het hemelwater in deze akkerzone kan men er 
vanuit gaan dat dit infiltrerend water de op de akkers aangebrachte meststoffen meeneemt richting kwelzones 
omheen dit gebied. Dit geldt met name voor nitraat. Fosfor blijft doorgaans in de bovenste bodemlagen achter 
(zie verder). Fosfor kan wel via het afstromende regenwater meegevoerd worden gebonden aan bodemdeeltjes 
en organisch materiaal. De vegetatie in de slootjes in Dorent direct onderaan de hoger gelegen akker (noord van 
het wandelpad, in het verlengde van de Rekelstraat) wijzen op een relatief hoge nutriëntenbeschikbaarheid 
(Witteveen & Bos 2015.) 
 
De grondwaterkwaliteit is bemonsterd in het kader van een hydrologische studie van de Tangebeek en de Zenne 
(Waterbouwkundig Laboratorium 2005). De kwaliteit van het grondwater werd gemeten in drie seizoenen in 
2005. De gemiddelde resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 12. 
Opmerking bij figuur 12 is dat de MKN voor grondwater drinkwaternormen zijn en geen ecologische relevantie. 
Hebben. NO3 komt in niet-vervuild grondwater niet voor (< 0.025-0.05 mg N/l) en ammonium in zeer beperkte 
mate, de achtergrondwaarde (mediaan) in natuurgebieden in de ecoregio van de pleistocene valleien is 0.21 mg 
N/l (schrift. med. Wim Mertens, INBO). 
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Figuur 12. Grondwaterkwaliteit in de piëzometers in Dorent. 
 
Instromend nutriëntrijk regenwater kan via kwelstromen de bodemkwaliteit in lager gelegen gebieden op 
grotere afstand van de hoger gelegen akker beïnvloeden. Indien kwelstromen de kwaliteit van de bovenste 
bodemlagen beïnvloeden, zou men verwachten dat dieper gelegen bodemlagen minstens even nutriëntenrijk 
zijn als de bovenliggende bodemlagen. De concentraties aan biobeschikbaar fosfor dalen met de diepte. Bijgevolg 
kan aangenomen worden dat fosfaat op de hoger gelegen delen gebonden wordt aan ijzer en kleideeltjes en niet 
verder uitstroomt via kwelstromen. De invloed van uitstromend stikstof wordt over het algemeen niet in 
beschouwing genomen, omdat stikstof zeer mobiel is en verder uitstroomt of via denitrificatie vervluchtigd. 
Op basis van de analyseresultaten van Witteveen & Bos (2015 kan besloten worden dat er zich geen fosfaatfront 
van de hoger gelegen akker in zuidelijke richting door het projectgebied verplaatst. Dit wordt nog  
bevestigd door de metingen van de nutrientenbeschikbaarheid waaruit blijkt dat de nutriëntenbeschikbaarheid 
over 50 cm diepte met de diepte afneemt. Aanrijking vanuit de ondergrond door voedselrijke kwel vindt dus niet 
plaats. 
 
3.3.2 Oppervlaktewater 

 

Het projectgebied is gelegen in het stroomgebied van de Zenne, dat in totaal een oppervlakte van 1,169 km² 
beslaat en deel uitmaakt van het Scheldebekken. De oostgrens van het projectgebied is de rechtgetrokken Zenne. 
De zuidwestelijke grens wordt gevormd door de Tangebeek, een waterloop van 2e categorie, die uitmondt in de 
Oude Zenne (figuur 13).   

 

 
Figuur 13. Overzicht van de waterlopen in het projectgebied. 
 
De Oude meanderende Zenne met een lengte van ca. 1,5 km is een restant van de eerste rechttrekking van de 
Zenne in de 19e eeuw en is geklasseerd als bevaarbare waterloop. De Oude Zenne heeft een diepte van 4,8 m 
waarbij de bodem zich op ca. 7 m TAW bevindt en de oevers op ca. 11,8 m TAW. De Oude Zenne heeft een 
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breedte van ca. 30 m en een bodembreedte van ca. 12 m, resulterend in een grote doorvoerende sectie voor 
een klein debiet in normale omstandigheden. Ca. 300 m stroomafwaarts van de sluis mondt de Oude Zenne uit 
in de Nieuwe Zenne langs een duikerconstructie met terugslagkleppen. De kokers worden beschermd door 
roosters. Deze roosters zijn vaak verstopt met plantenmateriaal, zodat er zich een effectieve opstuwing van het 
water in de Oude Zenne voordoet. De roosters worden af en toe gereinigd. 
 
Binnen het projectgebied zijn verschillende afwateringsgrachten aanwezig (zie figuur 14). De hoofdgracht loopt 
langs de Daalweg, zijgrachten stromen hierin uit vanuit de weilanden. 
 

 
Figuur 14. Waterlopen t.h.v. het projectgebied. 
 
De bouw van een waterzuiveringsinstallatie (RWZI) voor de regio Grimbergen - Vilvoorde in 2007 zou leiden tot 
hogere debieten op de Tangebeek. Om het effect van de bijkomende lozingen en toekomstige ingrepen te 
begroten, werd een hydraulisch model opgesteld van de Tangebeek en de Oude Zenne (Waterbouwkundig 
Laboratorium 2005). Uit deze studie bleek dat omwille van de bijkomende afvoer in de Tangebeek vanuit de 
RWZI een hoger waterpeil verwacht kan worden in de Tangebeek ter hoogte van het projectgebied. Door de 
sliblaag in de Tangebeek te ruimen konden de waterpeilen terug min of meer gelijk worden aan de peilen van 
voor de bouw van de RWZI. De oeverhoogte van de Tangebeek is quasi gelijk aan de maaiveldhoogte op de 
linkeroever. Er treden op die plaats dan ook makkelijk overstromingen op. Het water komt dan terecht in het 
overstromingsgebied op de linkeroever van de Oude Zenne. Naast een ruiming van de Tangebeek, werd bijgevolg 
ook een verbreding van de waterloop voorgesteld. Het verbrede profiel werd ingericht als een dwarsdoorsnede 
met een zomer- en een winterbed (noodoverloop), welke dan fungeert als een extra overstroombare zone bij 
hoge afvoeren. Deze noodoverloop zou voornamelijk dienst moeten doen wanneer de sluizen ter hoogte van de 
Rekelstraat gesloten zijn en er maximale debieten van 7-8 m³/s door de RWZI worden afgevoerd. Naast de 
verdieping en verbreding van de Tangebeek werd de oeverwal op de linkeroever verhoogd met 0,5 m tot 10,5 m 
TAW. Het noodoverloopgebied wordt beheerd door De Vlaamse Waterweg en Aquafin.  
 
Er zijn vier oppervlaktewatermeetpunten van VMM in het gebied: één op de Tangebeek, één op de Beek en twee 
op de Oude Zenne (stroomopwaarts van de stuw en ter hoogte van de stuw).  
Voornamelijk voor totale fosfor en orthofosfaat worden verhoogde concentraties ten opzichte van de 
milieukwaliteitsnormen waargenomen (Beek en Oude Zenne). 
 
In de Tangebeek en de Oude Zenne werden sterk verhoogde concentraties aan orthofosfaat en biochemisch 
zuurstofverbruik ten opzichte van de milieukwaliteitsnormen vastgesteld en verlaagde concentraties aan opge- 
loste zuurstof (Witteveen & Bos 2015). De waterkwaliteit van de onderzochte poelen (Dorentbos, bomput en 
zuidelijke zennemeander) is beter dan dat van de Tangebeek en de Oude Zenne. Ter hoogte van de bomput is 
echter veelvuldig kroos aanwezig, wat wijst op voedselrijke condities wat ook te zien is aan de hoge waarde van 
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fosfaat. Hetzelfde geldt voor de meanders va de Zenne. Waarschijnlijk dat de baggerlaag nutriënten nalevert aan 
het water (Witteveen & Bos 2015). 
 

3.4 Stoffen in de bodem 

 

3.4.1 Eutrofiëring 
 
In verband met landbouwhistorie dient er aandacht besteed te worden aan de voedselrijkdom van de bouwvoor 
door historische bemesting.  
 
De universiteit van Gent heeft in de periode 2012-2013 een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van historische 
bemesting in een deel van het studiegebied Dorent (Universiteit Gent 2013). Aanvullend werden in 2014 acht 
bijkomende percelen ten noorden van het wandelpad in Dorent onderzocht (Universiteit Gent 2013). Aan de 
hand van chemische bodemanalyses werd de bodemchemische toestand van het studiegebied onderzocht (zie 
figuur 15) .  
De biobeschikbare P concentraties variëren in de bovenste 10 cm tussen minder dan 15 mg.kg-1 op percelen 5, 
8, 16 en 17 en meer dan 75 mg.kg-1 in percelen 12 en 20. In de bodemlaag 10-20 cm hebben ook de percelen 3, 
10, 18, 26, 28 en 31 biobeschikbare P concentraties die lager liggen dan 15 mg.kg-1. Perceel 17 heeft in de 
bodemlagen 10-20 cm en 20-30 cm hogere biobeschikbare P concentraties dan in de bodemlaag 0-10 cm. Dit kan 
veroorzaakt zijn door de hogere Fe concentraties in de bovenste 10 cm van de bodem . Ook de totale en de 
actieve P concentraties liggen lager in de bovenste 10 cm dan in de onderliggende lagen. Dit kan er op wijzen dat 
dit grasland niet meer bemest wordt en uit de bovenste 10 cm meer P wordt opgenomen door de grasvegetatie 
dan de dieper liggende lagen. Percelen 12 en 20 hebben tot op 40 cm diepte zeer hoge P concentraties. In perceel 
12 werden de hoogste biobeschikbare P concentraties (± 150 mg.kg-1 in de bovenste 30 cm) opgetekend. 
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Figuur 15. Concentratie aan biobeschikbaar P (POlsen) in mg.kg-1 op verschillende dieptes. 
 
De concentraties totaal P in de bodem variëren in de bovenste 10 cm tussen zo’n 600 mg.kg-1 in percelen 10, 23, 
25, 26, 27, 28 en 32 en meer dan 1200 mg/kg in percelen 4, 6 en 12. In de bodem van percelen 16, 17, 18, 28 en 
32 zijn de totaal P concentraties in de laag van 10 tot 20 cm hoger dan in de laag van 0 tot 10 cm. Percelen 1, 12, 
20 en 29 hebben tot op 40 cm diepte zeer hoge totaal P concentraties. In perceel 12 werden de hoogste 
concentraties totaal P (> 1100 mg.kg-1 in de bovenste 30 cm) gevonden. 
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3.4.2 Vervuiling 

 

Op basis van onderzoek van OVAM (1997 – dossiernr. 4822) bevindt er zich een voormalige stortplaats voor 
huishoudelijk afval ter hoogte van perceel 338c. De vermoedelijke ligging van deze stortplaats wordt 
weergegeven in figuur 16. De stortplaats heeft een oppervlakte van ca. 4 ha. De dikte van het stortmateriaal is 
onbekend. Gezien de ligging van de stortplaats werd mogelijk ook een deel van de oude meander van de Zenne 
opgevuld met stortmateriaal. In de omgeving van het projectgebied, meerbepaald ter hoogte van het 
industrieterrein Cargovil, werd eveneens vroeger afval gestort. 
 

 
Figuur 16. Vermoedelijke locatie voormalige stortplaats. 
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4 Biotiek 

 
 

4.1 Beschrijving van de actuele vegetatie 
 
Het projectgebied is momenteel voor het grootste deel in gebruik als weiland. Het resterende deel is in gebruik 
als akkerland en enkele bospercelen, verruigde graslanden en een verbost moeras. Het deelgebied Dorent wordt 
gekenmerkt door een weidelandschap, afgezoomd met bomenrijen en houtkanten. Het deelgebied Nelebroek 
heeft een meer spontanere ontwikkeling met verruigd grasland en verspreide bossen, met enkele delen in 
hooilandbeheer langs de Zenne.  
Het gebied wordt doorsneden door twee fasen van de Zenne. De oudste fase is aanwezig in de vorm van een 
tweetal afgesneden meanders (Nelebroek), in de jongste fase is deze loop genormaliseerd (gekanaliseerd). In 
een latere fase is ook deze Zennearm buiten gebruik gesteld door de aanleg van de huidige Zenne. 
 
Langs de Oude Zenne komt langs beide zijden op de dijk een bomenrij van Gewone es voor. 
 
4.1.1 Vegetatiekartering projectgebied (Actualisatie BWK en habitatkaart) 
 
4.1.1.1 Algemeen 
In het kader van de opmaak van het beheerplan werd een volledige kartering volgens de typologie van de BWK 
uitgevoerd in oktober 2018. In 2014 werd door het INBO een gedeeltelijke BWK-kartering en vegetatieopnames 
uitgevoerd, maar deze werd geactualiseerd op basis van het terreinwerk. Dit resulteert in een actuele 
vegetatiekaart gebiedsdekkend voor het hele projectgebied.  
 
Kaart 3 geeft de geactualiseerde BWK-kaart weer. Hieraan gekoppeld werd een geactualiseerde habitatkaart 
opgemaakt (zie kaart 4). Indien van toepassing werd het overeenkomstig Europees habitattype toegekend. Tabel 
1 geeft hiervan een overzicht met hun respectievelijke oppervlakte. 
 
Op basis van de Biologische Waarderingskaart bestaat het projectgebied uit een mix van graslanden, bossen, 
ruigten en moerassen, struwelen en water. De dijk t.h.v. de Oude Zenne behoort tot het projectgebied (in 
eigendom en beheer bij de Vlaamse Waterweg).  
 
Dorent  
De graslanden in Dorent ten zuiden van de hoger gelegen akker vormen een complex van biologisch minder 
waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen, omringd met houtkanten met dominantie van 
meidoorn en knotbomen. De graslanden bestaan uit soortenarm tot soortenrijk permanent cultuurgrasland, 
soortenrijke grazige bermen (Daalweg). Tevens komen bomenrijen met dominantie van populier, wilg en els es.   
Er bevinden zich 3 verlande poelen in het deelgebied, waarvan 1 een oude bomput (in beheereenheid 4a). 
 
De graslanden behoren tot het soortenarme type (hp) tot soortenrijkere type (hp(r)*, hu). Deze worden deels 
begraasd door paarden. Gestreepte witbol en glanshaver zijn de dominante grassen in de hp-graslanden. Als 
dicotylen komen o.m. kruipende en scherpe boterbloem, veldzuring, gewone hoorbloem, paardenbloem voor. 
Enkele vermeldenswaardige soorten betreffen veldlathyrus, echte koekoeksbloem en margriet (hp*).  
In beheereenheid DO8a komt een variant voor van Glanshavergraslanden met grote pimpernel -  variant op droge 
tot vochtige bodems gekenmerkt door het voorkomen van grote pimpernel. De bedekking van grote pimpernel 
bedraagt ca. 20%. Daarnaast komt knoopkruid in een hoge bedekking voor. Een zekere verruiging met akkerdistel 
en verbossing met grauwe abeel vanuit de zuidelijke houtkant treedt op. De grassen bestaan hoofdzakelijk uit 
gestreepte witbol en rood zwenkgras en in mindere mate uit reukgras, grote vossenstaart, Engels raaigras en 
rietgras. 
Soortenrijke graslanden bevinden zich t.h.v. beheereenheden 3a, 2b, 4d, 4c en 4e. 
  
Nelebroek  
Het deel van het Nelebroek met de oude Zennemeanders is geklasseerd als faunistisch voornaam gebied. De 
oude Zennemeanders zijn biologisch zeer waardevol (eurtrofe plassen met slibrijke bodem, enkel natuurlijk 
ontstane plassen). De biologisch waardevolle zones bestaan onder meer uit verruigd grasland, struweelopslag 
en populierenaanplant op vochtige grond met elzen- of wilgenondergroei.  
Er bevinden zich 3 verlande poelen in het deelgebied (in beheereenheid 9a). 
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De mozaïekvegetatie in beheereenheid 6a wordt gevormd door een landschapsstructuur bestaande uit een 
afwisseling tussen open grasland, ruigten, struweelvorming en bomen met geleidelijke overgangen.  
De graslandvegetatie bestaat uit Glanshaver, Duinriet, Ruw beemdgras, Kropaar, Gewone bereklauw en Grote 
brandnetel. Vermeldenswaardige soort is veldlathyrus (waargenomen in 2014). Eenstijlige meidoorn, Gewone 
es, Hondsroos, Zomereik, Grauwe wilg, Wilde lijsterbes, Boswilg, braam maken deel uit van het struweel. 
Haagwinde, akkerdistel en braam wijzen op een verruiging 
 
De graslanden bestaan deels uit glanshavergrasland en gestreepte witbol (beheereenheid 9c). Verruigde maar 
biologisch waardevolle graslanden bevinden zich t.h.v. de beheereenheden 9b en 9a rond  de noordelijke oude 
zennemeander. Beheereenheid 9a is een droger, schraler graslandtype met overgangen naar ha 
(struisgrasgrasland) met soorten als Sint-Janskruid, biggenkruid, knoopkruid, grote bevernel, gewoon 
biggenkruid, duizendblad, gewone brunel en grote pimpernel (aanwezig in 2014). Een vrij waardevol grasland 
betreft beheereenheid 9c (hp*), met als graslandsoorten gestreepte witbol en glanshaver, maar ook met soorten 
als knoopkruid en grote bevernel.  
 
Er bevindt zich 1 loofhoutaanplant in Nelebroek (6c). Het betreft een populierenaanplant met in de ondergoei 
o.m. Zomereik, Boswilg en Zwarte els.  De kruidlaag wijst op natte omstandigheden met o.m. het voorkomen van 
moeraszegge. 
 
Er bevindt zich een verbossend rietmoeras (beheereenheid 6b). Soorten die hier worden aangetroffen zijn o.m. 
naast riet, moerasspirea, watermunt, wolfspoot, grote kattenstaart, moeraszegge, zwarte els, boswilg, berk sp.  
 
De 2 oude zennemaeanders zijn volledig verbost (aev+sz). Er zijn waardevolle hoogstammige bomen aanwezig 
(schietwilg, populier, iep (noordelijke meander)). Her en der zijn de oevers overgroeid met ruige vegetatie. Zo 
komen er aanzienlijke stukken voor met braam. 
 
Soortenrijke graslanden bevinden zich t.h.v. beheereenheden 9a en 9b. 
 
Tabel 1. Overzicht van de actuele vegetatietypes en habitattypes in het projectgebied (gecorrigeerd naar 
terreinwerk van 2018). Gh= geen habitattype 
 

BWK-eenheid Habitattype Opp (ha) 

aev+sz gh 2,294104 

ha°+hu° gh 5,288193 

hfb rbbhf/ongunstig 0,610347 

hp gh 18,30503 

hp* gh 10,30245 

hp+hpr* gh 1,150782 

hp+k(hp*) gh 8,640996 

hr+hp*/sz gh 11,836 

hrb gh 0,71535 

hu 6510_hus/ongunstig 0,489711 

hu+hp gh 0,620178 

kd+wat+sz+k(mr) gh 2,886766 

lhb gh 1,434089 

n gh 1,326776 

 
Door Witteveen & Bos (2015) werd een anlyse gemaakt van de vegetatiegemeenschappen (associaties) van de 
graslanden behorende tot het ‘Verbond van Grote Vossenstaart (16Ba)’ en het ‘Glanshaver-verbond (16Bb)’. 
Hiertoe werd een associatie-index berekend die inzicht geeft in welke mate de planten die voorkomen passen 
bij de plantgemeenschappen. Hieruit bleek dat  er geen duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen de 
associaties 16Ba02 (Associatie van Grote pimpernel en Weidekervel) en 16Bb01 (Glanshaver-associatie). Er zijn  
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veel algemene soorten waargenomen die in beide associaties voorkomen. Er zijn evenwel twee soorten met een 
trouwgraad van meer dan 20% aangetroffen. Dit zijn Grote Pimpernel en Veldlathyrus. De soorten behoren beide 
tot de Associatie van Grote Pimpernel en Weidekervel (16Ba02). Tevens werden sleutelsoorten opgenomen die 
kenmerkend zijn voor glanshavergrasland (Glanshaverassociatie). Figuur 17 geeft de combinatie van beide 
analyses weer. 
 

 
Figuur 17. Sleutelsoorten voor habitattype 6510_hu. Subtype: Glanshavergraslanden, en percelen met een 
trouwgraad van meer dan 20% voor Associatie van Grote pimpernel en Weidekervel (Witteveen & Bos 2015). 
 
Uit figuur 17 blijkt dat op basis van de beschikbare gegevens:  
1. Perceel dor_2014_0011 (= beheereenheid 4d) het meest passend is voor 16Ba01 (Associatie van Grote pim-
pernel en Weidekervel).  
2. Trouwe soorten voor 16Ba01 op andere percelen waargenomen zijn maar met een zeer lage bedekking (<1%).  
3. Voor habitattype 6510_hu (Glanshaver-associatie) de meeste soorten worden aangetroffen op perceel 
dor_2014_0021 (= beheereenheid 4d). 
 
 
4.1.1.2 Houtige KLE 
 
Het projectgebied wordt gekenmerkt door een veelheid aan houtige KLE. In de houtkanten van het Dorent-
Nelebroek groeien o.m. één- en tweestijlige meidoorn, kardinaalsmuts, gelderse roos, vlier, kardinaalsmuts, 
hondsroos, sleedoorn, rode kornoelje, vuilboom, knotbomen van wilg en populier, veldesdoorn, gewone 
esdoorn, grauwe abeel, boswilg, …..Sommige houtkanten worden gekenmerkt door hoogstammige bomen van 
zwarte els, Canadapopulier, gewone es en zomereik. Darnaast kome knotwilgen voor (kbs). 
Ter hoogte van beheereenheid 5a komen waardevolle knoteiken (kbq) met als ondergroei een houtkant van 
eenstijlige meidoorn (khcr) voor. 
Langs de Oude Zenne komt op de dijk een langs beide zijden een rij gewone essen voor.  
 
Tabel 2  geeft een overzicht van de voorkomende bomenrijen (kb) en houtkanten (kh) in het projectgebied. De 
houtige KLE worden weergegeven op kaart 3. 
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Tabel 2. Overzicht van de vookomende lineaire houtige KLE in het projectgebied. 
 

ID Type Extra soorten Lengte (m) 

1 khcr   24,94 

2 khcr+kbp+kba Zwarte els, Es 404,37 

3 khcr+kba Zwarte els, Es 309,19 

4 khcr verschillende soorten 83,30 

5 khcr   234,35 

6 kbs   43,66 

7 khcr   24,72 

8 kbs+khcr   63,97 

9 khs   23,32 

10 khcr gemengd 105,76 

11 khcr+kb gemengd 138,06 

12 kbca haagbeuk niet geschoren 23,61 

13 kbw+kh gemengd 118,77 

14 kbs+khcr Es 113,09 

15 kbp+khcr   61,55 

16 kbp+kh Haagbeuk 71,26 

17 kbs   45,28 

18 khcr   19,65 

19 khcr   51,88 

20 khcr hoogstammige bomen 40,59 

21 kbs+khcr zE 58,13 

22 kbp+khcr zE 88,24 

23 khcr+kb Pop, Es 41,70 

24 khcr Es 239,36 

25 khcr+kb   99,41 

26 khs+khcr   56,66 

27 khcr   24,47 

28 kbs   47,22 

29 kbs   61,51 

30 khcr   162,94 

31 kbs   32,57 

32 kbs   78,78 

33 kbs Zwarte els 343,63 

34 khcr Es+gemengd 156,48 

35 kbs   66,04 

36 kbs   75,78 

37 khcr Es 87,32 

38 kbs+kbp   116,98 

39 kbfr   109,58 

40 kbq+khcr oude knoteiken 158,97 

41 kbq   93,32 

42 kbq   33,13 
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ID Type Extra soorten Lengte (m) 

43 kbfr   721,09 

44 kbfr   308,01 

45 kbfr   707,91 

46 kbt jonge aanplant 555,64 

47 khcr ook hoogstam Meidoorn 114,51 

48 kbq+khcr   128,50 

49 kbq   36,85 

50 kbq   27,27 

51 khcr   49,70 

52 kh gemengd 158,47 

    totaal 7041,49 

 
 
4.1.2 Habitatkaart  

 
Zie kaart 4. 
 
In deze paragraaf wordt de vegetatie meer in detail besproken.  
 
6510_hus – pimpernelgraslanden 
 
De associatie van Grote pimpernel en Weidekervel (Sanguisorbo-Silaetum) komt binnen het projectgebied voor 
in beheereenheid 4d over een oppervlakte van 0.5 ha.  
 
In Vlaanderen verder nog in relictvorm in de vloeiweiden van Lommel in de bevloeiingsgreppels. Grote 
pimpernel, waarnaar de naam van het habitattype expliciet verwijst, heeft altijd een beperkt verspreidingsgebied 
gehad in Vlaanderen en komt nog in relictvorm voor in de vallei van de Mark, de Beneden-Dijle en de Zenne. De 
soort kan echter ook in glanshavergraslanden en Dotterbloemgraslanden optreden, maar alleen in het eerste 
geval kunnen deze tot het habitattype gerekend worden. 
 
Binnen het projectgebied komt grote pimpernel in een bedekking van ca. 20% voor. Als grassen komen 
gestreepte witbol en rood zwenkgras voor, daarnaast in lagere bedekkingen grote vossenstaart, reukgras, Engels 
raaigras en rietgras. Codominant is knoopkruid aanwezig. Langs de randen treedt verbossing op vanuit de 
zuidelijke houtkant. Een vorm van verruiging met akkerdistel werd waargenomen over het volledige perceel. 
 
Rbbhf - moerasspirearuigten 
 
Het regionaal belangrijk biotoop rbbhf (moerasspirearuigte) komt voor in beheereenheid 6b.  
 
De moerasspirearuigtes komen voor op hetzelfde bodemtype als dottergraslanden, vochtige 
glanshavergraslanden en kamgraslanden. Ze hebben een bredere range in vochthuishouding en komen tot 
ontwikkeling op plaatsen waar niet meer jaarlijks strooisel wordt afgevoerd. 
 
De moerasspirearuigtes worden gekenmerkt door de aanwezigheid van forse ruigtekruiden zoals moerasspirea, 
moesdistel, gewone valeriaan, grote brandnetel, gewone engelwortel, smeerwortel. Deze ruigtes zijn naar 
vegetatie toe armer aan plantensoorten dan de hooilanden die voorkomen op vergelijkbare standplaatsen maar 
ze zijn wel rijk aan ongewervelden. De combinatie van een hoge vegetatie met veel strooisel biedt een hele reeks 
niches voor ongewervelden (De Becker in Hermy et al., 2003). Deze vegetaties hebben dus een groot ecologisch 
belang aangezien ze voor een grote structuurvariatie zorgen. In Dorent komen ze voor in Nelebroek in het 
zuidelijk deel. De moerasspirearuigte is hier aan het verbossen. 
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4.1.3 Lokale Staat van Instandhouding  
 
De Europese commissie maakt voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding (LSVI) een 
onderscheid tussen een ‘gunstige’ en een ‘ongunstige staat van instandhouding’, zoals ook in de 
beoordelingstabellen van T’Jolyn et al. (2009) is weergegeven.  
Voor het plangebied werd de LSVI bepaald van 2 habitatvlekken met de toekenning van habitattype.  
 

Volgende habitattypes werden beoordeeld: 
Rbbhf: moerasspirearuigte (1) 
6510_hus: glanshavergrasland met grote pimpernel (1) 

 
De beoordelingsfiches zijn opgebouwd op basis van 3 criteria, met name ‘kenmerkende soorten voor 
kwaliteitsbepaling’, ‘structuurkenmerken’ en ‘verstoringsindicatoren’. De globale beoordeling van de staat van 
instandhouding van een specifiek habitattype gebeurt door eerst afzonderlijk een beoordeling te maken voor elk 
van de beoordelingscriteria. De beoordeling van elk van deze criteria gebeurt door de laagste score te 
weerhouden voor dit criterium. Is bij het criterium ‘verstoring’ het oordeel voor ‘verruiging’ ‘ongunstige staat’ 
en voor ‘nitrofielen’ ‘gunstig’ dan is ‘verstoring’ als geheel in een ongunstige staat van instandhouding. Dit is het 
principe van one-out-all-out.  
 

Alle habitattypes/rbb’s zijn momenteel in een ongunstige staat van instandhouding.  
Habitattypes die niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren hebben voor 1 of meerdere criteria een 
ongunstige staat van instandhouding. Opmerking bij deze beoordeling is dat de LSVI-bepaling volgens het one-
out-all-out principe een eerder strenge benadering is en het een weinig genuanceerd beeld van de toestand 
geeft, doordat er maar 2 mogelijke uitkomsten zijn, nl. gunstig en ongunstig. De ongunstige kenmerken worden 
hieronder per habitattype/rbb in het rood weergegeven. 
 
Rbbhf: 
- meer dan 4 sleutelsoorten aanwezig met een bedekking van meer dan 50% 
- bedekking van alle grassen minder dan 50% 
- eutrofiëring minder dan 30% 
- ruderalisering minder dan 10% 
- verdroging meer dan 10% 
- invasieve exoten minder dan 5% 
- verbossing meer dan 5% 
De aangetroffen verstoringssoorten zijn indicatief voor verdroging en verbossing. Geschikt maaibeheer en 
afvoer van maaisel en een gepast hydrologisch beheer kan als maatregel genomen worden voor ontwikkeling 
richting de gestelde natuurdoelen.  
 
6510_hus: 
- minder dan 7 sleutelsoorten 
- bedekking van de sleutelsoorten tussen 30-50% 
- verticale structuur: hoge grassen minder dan 70%, middelhoge grassen meer dan 5% 
- geen dominante soorten (bedekking meer dan 50%) 
- eutrofiëring meer dan 30% 
- vergrassing minder dan 50% 
- verruiging tussen 10-30% 
- verbossing, verbraming en strooisellaag minder dan 5% 
De aangetroffen verstoringssoorten zijn indicatief voor verruiging en eutrofiëring. Geschikt maaibeheer en 
afvoer van maaisel kan als maatregel genomen worden voor ontwikkeling richting de gestelde natuurdoelen. 
Bij de bepaling van de LSVI bleek bovendien dat het aantal sleutelsoorten ongunstig bleek te zijn. 
 
Op basis van de LSVI-analyse blijkt dat een algemeen probleem het te laag aantal soorten (kenmerkende 
soorten) is in het pimpernelgrasland 6510_hus om een goede staat van instandhouding te bereiken. Tevens  
vormt de aanwezigheid van verbossing een probleem voor zowel 6510_hus als rbbhf. 
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4.2 Flora 
 
De floragegevens zijn afkomstig van INBO, uit de studie opgesteld door Haskoning (2015). Actualisatie van de 
gegevens werden bekomen van gebiedskenners en door eigen terreinwerk in 2018. De soortenlijst van hogere 
planten wordt weergegeven in bijlage 1. De meeste waargenomen soorten zijn kenmerkend voor graslanden, 
gezien de grote oppervlakte aan graslanden. 
 
4.2.1 Rode lijstsoorten 
 
De recentste Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt et al. (2006). In 
totaal komen in het plangebied 2 Rode lijstsoorten voor. Het aantal Rode lijstsoorten die binnen het gebied 
voorkomen is al bij al vrij beperkt.  
 
Tabel 3. Rode lijstsoorten binnen het gebied (waarnemingen gedurende 2013-2018). BE= beheereenheid. 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam KFK Rode lijst Locatie 

Lathyrus nissolia Graslathyrus  zeldzaam 4d, 9b, 9a, 6b 

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel  kwetsbaar 4d, 4g, 9a 

 
Graslathyrus is een kenmerkende soort voor Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden (6510) en een LSVI-
sleutelsoort voor soortenrijke glanshavergraslanden (6510_hu) en soortenrijke glanshaverhooilanden met Grote 
pimpernel (6510_hus). 
Graslathyrus is een soort van vochtig grasland, die zich gedraagt als een zich wat laattijdig manifesterende 
pionier. Veelal gaat het om locaties die enkele jaren tot zelfs decennia voorheen vergraven zijn. Kanaalbermen, 
wegbermen en braakland zijn in Vlaanderen de klassieke milieus. Graslathyrus wordt in Vlaanderen het meest 
op lemige bodems gevonden. Vaak staat de soort op iets ruderale plaatsen. Graslathyrus mijdt plaatsen met een 
intensief maai- of graasbeheer. In het projectgebied staat graslathyrus op gemaaide graslanden (Nelebroek).  
 
Grote pimpernel is in Vlaanderen in hoofdzaak een soort van vochtige en natte graslanden. Het is een 
kenmerkende soort voor Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden (6510) en een LSVI-sleutelsoort voor: 
Soortenrijke glanshaverhooilanden met Grote pimpernel (6510_hus). 
 

4.2.2 Bijzondere bomen 

 
Tussen beheereenheid 4j en 5a bevindt zich een bomenrij van geknotte zomereik. De eiken werden in 2018 voor 
een deel geknot.  
 
Langs de noordelijke oude zennemeander bevinden zich iepen. Deze dienen behouden te blijven bij 
inrichtingswerken. 
 

 

 
4.3 Fauna  

 
4.3.1 Ongewervelden 

 
Dagvlinders 
 
Er komen geen Rode lijstsoorten van dagvlinders (Maes 2012) voor in het projectgebied. 
Minder algemene dagvlinders die binnen het gebied voorkomen zijn bruin blauwtje, sleedoornpage en 
eikenpage.  
Hooibeestje en kleine vuurvlinder zijn typische soorten voor matig voedselrijke, bloemrijke graslanden. 
Het beheer zal dan ook afgestemd dienen te worden op deze soorten. Het behouden of creëren van relatief 
schrale, maar structuurrijke graslanden met een korte vegetatie en hier en daar open plekken zijn gunstige 
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maatregelen voor Hooibeestje en kleine vuurvlinder. Dit kan gerealiseerd worden door extensieve begrazing (in 
grotere gebieden) en/of gefaseerd maaibeheer na midden juni. 
 
Sleedoornpage en eikenpage komen voor t.h.v. de houtkanten. Deze dagvlindersoort is Koestersoort is van de 
provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zemst. Voor het behoud van de soorten dienen de houtkanten 
behouden te worden en kan er een uitbreiding voorzien worden. Zo werd op de terreinen van het zuidelijk 
aanpalende Cargovil sleedoorn aangeplant, om de sleedoornpage meer kansen op uitbreiding en connectie met 
Dorent-Nelebroek te geven. 
 
De grote pimpernel is de waardplant van het pimpernelblauwtje (Maculinea teleius). Deze vlindersoort is 
uitgestorven in Vlaanderen en is tevens een Europese habitatrichtlijnsoort (kwetsbaar, annex II en IV (soort 
1059)). Het belang van de Zennevallei blijkt duidelijk uit het feit dat de laatste vindplaats van het 
pimpernelblauwtje in 1980 zich situeerde in de omgeving van Eppegem. 
 
Tabel 4. Overzicht van de waargenomen dagvlinders.  
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Atalanta   Vanessa atalanta   

Bont zandoogje   Pararge aegeria   

Boomblauwtje   Celastrina argiolus   

Bruin blauwtje   Aricia agestis   

Bruin zandoogje   Maniola jurtina  

Citroenvlinder   Gonepteryx rhamni   

Dagpauwoog   Aglais io   

Distelvlinder   Vanessa cardui  

Eikenpage   Favonius quercus  

Gehakkelde aurelia   Polygonia c-album 

Groot dikkopje   Ochlodes sylvanus   

Groot koolwitje   Pieris brassicae   

Hooibeestje   Coenonympha pamphilus   

Icarusblauwtje   Polyommatus icarus  

Klein geaderd witje   Pieris napi   

Klein koolwitje   Pieris rapae   

Kleine vos   Aglais urticae  

Kleine vuurvlinder   Lycaena phlaeas   

Koevinkje   Aphantopus hyperantus  

Koninginnenpage   Papilio machaon   

Landkaartje   Araschnia levana  

Oranje luzernevlinder   Colias croceus  

Oranje zandoogje   Pyronia tithonus   

Oranjetipje   Anthocharis cardamines   

Sleedoornpage   Thecla betulae   

Zwartsprietdikkopje   Thymelicus lineola 

 
Libellen 
 
Door het voorkomen van waterpartijen als de 2 oude zennemeanders, grachten, de Oude Zenne en de Tangebeek 
binnen het projectgebied is de lijst van soorten vrij uitgebreid met soorten als paardenbijter, grote keizerlibel, 
oeverlibel, platbuik… Kritische soorten als bronlibel ontbreken wegens de slechte habitatkwaliteit 
(verontreiniging) van Oude Zenne. 
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Smaragdlibel staat als ‘kwetsbaar op de Rode lijst (De Knijf et al.) (waargenomen t.h.v. de zuidelijke meander), 
‘Weidebeekjuffer als ‘zeldzaam’ (waargenomen t.h.v. de Tangebeek en de zuidelijke meander). 
 
Tabel 5. Overzicht van de waargenomen libellen.  
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella 

Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 

Bloedrode heidlibel Sympetrum sanguineum 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 

Grote keizerlibel Anax imperator 

Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis 

Lantaarntje Ischnura elegans 

Paardenbijter Aeshna mixta 

Platbuik Libellula depressa 

Smaragdlibel Cordulia aenea 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum 

Weidebeekjuffer Calopteryx spendens 

 
Verdroging, te sterke verbossing en een dikke sliblaag die een ontwikkeling van een water- en oevervegetatie 
belemmeren in de 2 oude zennemeanders zijn momenteel knelpunten die een goede ontwikkeling van een rijke 
libellenfauna belemmeren. 
Voor smaragdlibel is een beheer afgestemd op volgende aspecten van belang: 

- behoud van een rijke watervegeta8e (doel: mesotroof water)  
- bewaren van zonnige oevers (maaibeheer)  
- instandhouding van een oevervegeta8e met riet, lisdodde, zeggen en 

russen  
-  instandhouding van een microklimaat (beschutting door bomen)  

 
Sprinkhanen 
 
Het gaat om soorten als: zeggendoorntje, struiksprinkhaan, bramensprinkhaan, grote groene sabelsprinkhaan, 
krasser en boomsprinkhaan.  
Geen enkele soort behoort tot de Rode lijst (Maes et al. 2017). 
 
Tabel 6. Overzicht van de waargenomen sprinkhanen. 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Boomsprinkhaan Meconema thalassinum 

Bramensprinkhaan Pholidoptera griseoaptera 

Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus 

Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima 

Krasser Pseudochorthippus paralleus 

Ratelaar Chorthippus biguttulus 

Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima 

Zeggendoorntje Tetrix subulata 

Zuidelijk spitskopje Conocephalus fuscus 
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Het beheer voor sprinkhanen vereist in het algemeen voldoende vegetatiestructuur met voldoende 
aanwezigheid van ruigte en voldoende overstaande vegetatie.  
Voor de graslandsoort krasser zijn bijzondere beheermaatregelen niet nodig, maar verschraling van graslanden 
(afname voedingsstoffen) en daardoor een warmer microklimaat (meer licht op de bodem) zijn voor deze soort 
positief. 
 
 
4.3.2 Amfibieën en reptielen 
 
Binnen het projectgebied zijn de oude zennemeanders van belang voor amfibiëen. De meeste poelen zijn te sterk 
verland voor het voorkomen van amfibiëen. De poel langs de Daalweg (poel B) herbergt alpenwatersalamander 
en kleine watersalamander.  
De soort kamsalamander (Triturus cristatus) is opgenomen in Bijlage II van de Habitatrichtlijn. Kamsalamander 
komt met zekerheid voor in de noordelijke meander. Ter hoogte van de zuidelijke meander zijn vermoedelijk 
geen kamsalamanders aanwezig. In de nabijheid van het projectgebied, ter hoogte van de poelen van het kasteel 
van Impel en de kasteeltuin Eetveld zijn amfibieën vastgesteld, of daar ook kamsalamanders bij zitten is niet 
duidelijk. 
 
Tabel 7. Overzicht van de waargenomen amfibieën. 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Voorkomen 

Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris Noordelijke en zuidelijke meander, poel B 

Bruine kikker Rana temporaria Noordelijke en zuidelijke meander 

Geelbuikschildpad Trachemys scripta scripta Zuidelijke meander 

Gewone pad Bufo bufo Noordelijke en zuidelijke meander, Oude Zenne 

Kamsalamander Triturus cristatus Poelen, noordelijke meander 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris Noordelijke en zuidelijke meander, poel B 

Meerkikker Pelophylax ridibundus Noordelijke en zuidelijke meander, Oude Zenne 

Roodwangschildpad Trachemys scripta elegans Noordelijke en zuidelijke meander 

 
Het beheer van de poelen dient gericht te zijn op het waterhoudend houden van de poelen, het voorzien van 
een zonbeschenen oever, de aanwezigheid van helder water, visvrij water en voldoende water- en 
oevervegetatie. Exoten als roodwang- en geelbuikschildpad dienen verwijderd te worden. 

 
4.3.3 Broedvogels 
 
Recente broedvogelgegevens zijn beschikbaar op basis van een broedvogelkartering van Dorent in 2013-2014 en 
waarnemingen van derden.  
 
Dankzij het mozaïekpatroon van graslanden, struwelen en bossen is er een zeer grote rijkdom aan vogels. 
Daarnaast komen door de aanwezigheid van waterpartijen zoals de oude zennemeanders, de Oude zenne en de 
Tangebeek water- en moeravogels voor. Gediversifieerde landschappen zoals Dorent-Nelebroek zijn niet alleen 
ideale rust- en broedplaatsen, maar ook een geschikt jacht- en foerageergebied.  
 
Als interessante broedvogels uit de gegevens dienen vermeld: gele kwikstaart, grasmus, steenuil, torenvalk, 
grote bonte specht en roodborsttapuit. Verder komt ook ijsvogel, bosrietzanger, braamsluiper, 
sprinkhaanzanger, kleine karekiet, steenuil en ransuil als broedvogel voor.  
T.h.v. de oude zennemeanders komt tevens blauwborst voor. 
De territoriumkartering duidt voornamelijk soorten aan die gebonden zijn aan kleinschalige agrarische 
cultuurlandschappen zoals grasmus en beperkter roodborsttapuit (graslanden met houtkanten in het 
projectgebied) 
In de moerasvegetaties zijn kleine karekiet en bosrietzanger de typische soorten.  
Als broedvogels van bosgebieden zijn buizerd en grote bonte specht aanwezig. 
Typische watervogels in het projectgebied broeden t.h.v. de Oude Zenne en de oude zennemeanders (krakeend, 
dodaars.  
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Als Rode lijstsoorten (Devos et al. 2004) komen gele kwikstaart (achteruitgaand) en kneu (achteruitgaand) voor. 
 
Het gebied is ook tijdens de trekperiodes interessant voor ondermeer wintertaling, pijlstaart, regenwulp, 
gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, grauwe klauwier, boomvalk, kruisbek, braamsluiper, tapuit, paapje 
en kemphaan. 
 
Tabel 8. Overzicht van de broedvogelsoorten (data territoriumkartering 2013-2014). 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst 

Bergeend Tadorna tadorna  

Boomkruiper Certhia brachydactyla  

Bosrietzanger Acrocephalus palustris  

Braamsluiper Sylvia curruca  

Buizerd Buteo buteo  

Canadese gans Branta canadensis  

Cetti's zanger Cettia cetti  

Dodaars Tachybaptus ruficollis  

Gele kwikstaart Motacilla flava Achteruitgaand 

Grasmus Sylvia communis  

Grote bonte specht Dendrocopos major  

Halsbandparkiet Psittacula krameri  

Holenduif Columba oenas  

Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus  

Kneu Linaria cannabina Achteruitgaand 

Knobbelzwaan Cygnus olor  

Koekoek Cuculus canorus  

Krakeend Mareca strepera  

Merel Turdus merula  

Nijlgans Alopochen aegyptiaca  

Putter Carduelis carduelis  

Roodborsttapuit Saxicola rubicola  

Spotvogel Hippolais icterina  

Sprinkhaanzanger Locustella naevia  

Tjiftjaf Phylloscopus collybita  

Torenvalk Falco tinnunculus  

Tuinfluiter Sylvia borin  

Watersnip Gallinago gallinago  

Winterkoning Troglodytes troglodytes  

Zanglijster Turdus philomelos  

Zwartkop Sylvia atricapilla  

 
 
4.3.4 Zoogdieren 
 
Op zoogdieren is het gebied slecht onderzocht. Wel werden waarnemingen verricht van eekhoorn, ree 
(aanwezigheid van sporen en zichtwaarnemingen t.h.v. het populierenbos), bruine rat, mol en konijn. Konijn 
komt veelvuldig voor t.h.v. het kortgegraasde deel van beheereenheid 9a. Bever komt tevens voor. 

https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-05-14&to=2018-10-23&sp=61&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-01-31&to=2018-10-23&sp=71&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-05-07&to=2018-10-23&sp=75&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-21&to=2018-10-23&sp=78&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-01-31&to=2018-10-23&sp=82&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-20&to=2018-10-23&sp=237&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-03-14&to=2018-10-23&sp=2&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-01-07&to=2018-10-23&sp=109&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-21&to=2018-10-23&sp=119&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-28&to=2018-10-23&sp=130&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-28&to=2018-10-23&sp=135&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2014-02-22&to=2018-10-23&sp=136&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-20&to=2018-10-23&sp=137&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-02-11&to=2018-10-23&sp=142&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-26&to=2018-10-23&sp=150&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-28&to=2018-10-23&sp=152&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-05-07&to=2018-10-23&sp=45&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-05-31&to=2018-10-23&sp=179&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-26&to=2018-10-23&sp=330&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-01-23&to=2018-10-23&sp=186&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-02&to=2018-10-23&sp=188&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-26&to=2018-10-23&sp=189&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-01-23&to=2018-10-23&sp=25&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-21&to=2018-10-23&sp=199&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-02&to=2018-10-23&sp=204&g=
https://waarnemingen.be/gebied/view/30868?from=2013-04-19&to=2018-10-23&sp=213&g=
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Van vleermuizen ontbreekt momenteel een grondige inventarisatie. Soorten die vermoedelijk voorkomen 
binnen het gebied zijn dwergvleermuis, laatvlieger, grootoorvleermuis, rosse vleermuis en baardvleermuis. 
 
4.3.5 Vissen 
 
Buiten drie- en tiendoornige stekelbaars zijn geen data van vissen voorhanden voor het projectgebied.  
 
 

4.4 Selectie doelsoorten  
 
Relevante doelsoorten worden geselecteerd door de habitatvereisten van de soorten en de beschikbare habitats 
in de ruime omgeving te vergelijken. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de mobiliteit van de dieren.  
 
Tabel 9 geeft een overzicht van de relevante soortengroepen. De keuze van de soorten is gebaseerd op de 
selectie als doelsoort in de S-IHD (instandhoudingsdoelstellingen), Rode lijstsoort of typische soort binnen een 
bepaald leefgebied (De Knijf & Paelinckx 2012) dat geen Habitat- of Vogelrichtlijnsoort is). De afbakening van de 
soortengroepen met voorkomende soorten werd gebaseerd op de ecoprofielen van soortengroepen (Van 
Uytvanck & Goethals 2014). 
 
Tabel 9. 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 
HRL/
VRL 

RL 
Leefgebied 
van soorten 

Dieren van structuurrijke 
graslanden in kleinschalig 
landschap (2) 
  

rbbkam 
6510_hu 
6510_hus 

grasmus   x 

steenuil   x 

graspieper  x  

grauwe klauwier x x  

eikenpage   x 

sleedoornpage   x 

vleermuizen x   

Dieren van lichtrijke bossen 
en mozaïeklandschappen (8) 
  

91E0 
mozaïeklandschap 

eikenpage   x 

roodborsttapuit   x 

vleermuizen x   

Dieren van vegetatierijke 
plassen (11) 

 

ijsvogel x   

dodaars   x 

bever x   

vleermuizen x   

kamsalamander x x  

Dieren van poelen (12)  kamsalamander x x  

Dieren van natte 
structuurrijke graslanden, 
ruigten en grote zeggen (3) 

6430 
sprinkhaanzanger   x 

bosrietzanger   x 

Moerasvogels (10) 6430 

blauwborst x   

rietgors  x  

grote karekiet  x  

 
 
Bijzondere plantensoorten die vastgesteld zijn in het studiegebied zijn onder meer grote pimpernel, graslathyrus, 
aardaker, bosorchis kruidvlier, wegedoorn en knolsteenbreek. Dorent was bovendien één van de laatste 
vindplaatsen van het uitgestorven pimpernelblauwtje (uitgestorven in België sinds 1980).   
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4.5 Landgebruik van het gebied 
 
In het projectgebied zijn landbouwers actief (onder meer een paardenhouderij. Bijna ¾ van de 
landbouwoppervlakte is in gebruik als blijvend grasland. Het gebruik van de landbouwers is in het verleden 
begonnen en nooit stopgezet, een zogenaamd “gedoogd gebruik”. Verder wordt het gebied gebruikt voor 
verschillende recreatiedoeleinden zoals paardrijden, wandelen, fietsen, lopen en mountainbiken. 
 

5 Recreatie 

 
5.1 Openstelling 

 

Het projectgebied heeft momenteel een beperkte recreatieve functie. De paden zijn toegankelijk voor 
wandelaars, fietsers, ruiters, menners en voertuigen van de beheerder. Een idee naar openstelling toe wordt 
beschreven onder het luik toekomstvisie.  
 
 
5.1.1 Wandelroutes 

 
In het projectgebied is een wandelroute van Natuurpunt gelegen, de ‘Dorent wandelroute’. 
 

 
Figuur 18. Wandeling Natuurpunt doorheen en langs het projectgebied. 
  
 
5.1.2 Fiets- en mountainbikeroutes 
Langsheen het projectgebied loopt een mountainbikeroute (zie figuur 19). 
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Figuur 19. Mountainbikeroute BLOSO. 
 
Verder loopt ook het provinciaal fietsknooppuntennetwerk langsheen het gebied (zie figuur 20). 
 

 
Figuur 20. Provinciaal fietsknoppuntennetwerk. 

 

5.1.3 Ruiterroutes 
Doorheen het projectgebied loopt een ruiterpad. Het ruiterpad loopt langs de zuidrand van het deelgebied 
Dorent, om nadien aan te takken op de oostelijke oever van de Oude Zenne (zie kaart 6). 
 
In de nabijheid is een manège aanwezig, begazing van graslanden in het projectgebied gebeurt door paarden van 
de manège. 
 
In de nabijheid van het projectgebied loopt de ‘Equitrail Vlaams-Brabant rond Brussel’ (zie figuur 21). De 230 km 
lange doorgaande route brengt ruiters in een aantal dag-etappes helemaal rond Brussel. Aan de ruitertrail zijn 7 
ruiter- en menroutes verbonden. 
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Figuur 21. ‘Equitrail Vlaams-Brabant rond Brussel’. 
 
 
5.1.4 Speelzones 
Momenteel zijn er binnen het projectgebied geen speelzones afgebakend. 
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Deel 3 Beheerdoelstellingen 
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6 Beheervisie 
 

6.1 Algemeen 
 
De beheervisie wordt gebaseerd op de visie die in het globaal kader werd vooropgesteld (zie verkenningsnota). 
Deze werd verfijnd en gecorrigeerd op basis van terreinbezoeken en verder overleg. 
 
Het visiegebied (globaal kader) wordt in het noorden begrensd door landelijk gebied, de Motstraat en de 
Dorenstraat, in het oosten door de Zenne (grens Habitatrichtlijngebied) en in het zuiden door de grens van het 
projectgebied. 
Het visiegebied maakt gedeeltelijk deel uit van het Habitatrichtlijngebied ‘BE27 Bossen van het zuidoosten van 
de Zandleemstreek’, met name deelgebied 19 ‘Dorent-Nelebroek’. 
 
De drie functies zijn de economische, de sociale en de ecologische functie. 
 
De verschillende functies worden in tabelvorm weergegeven. Kaarten 5 en 6 visualiseren hierbij de ecologische 
en de economische/sociale visie voor het plangebied. 
 
Tabel 10. 3 functies van het gebied. 

 

Sociale functie 

Beheervisie - Recreatief medegebruik afstemmen op ecologische functie 
- Bestendigen, herzien en uitbreiden zachte recreatieve voorzieningen (wandel-, fiets- en 
ruiterpaden) aansluitend op andere recreatieve assen in zoverre verzoenbaar met 
geformuleerde natuurbehoudsdoelstellingen  
- Voorzien van recreatieve zone met parking (hondenlosloopzone) 
- Behoud en opwaardering van de aanwezige archeologische, cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden (behoud, herstel en ontwikkeling van poelen, lineaire houtige KLE, 
herstel van historische meander, behoud van graslandkarakter, kasteelpark Van Eetveld) 

  

  

  

  

Economische functie 

Beheervisie - Houtproductie als resultaat van beheermaatregel geen doel op zich, eventueel wel 
mogelijkheid tot vermarkten van beheerresten (brandhoutverkoop) 
- Gebruiksovereenkomsten voor de graslanden 
- Behoud van begrazing door paarden van de manège van een deel van de graslanden  
- Jacht is mogelijk; binnen het beherrplangebied onder bepaalde voorwaarden (zie §7.3)  

Ecologische functie 

Beheervisie - Implementatie IHD: 
- Herstel en uitbreiding van areaal 6510_hu (glanshavergrasland) en 6510_hus 

(pimpernelgrasland) 
- Verbetering habitat (land- en waterhabitat) kamsalamander 

- Graslandontwikkeling tot biologisch waardevol begraasd grasland (kamgrasland) en 
kruidenrijk grasland 

- Versterken kleinschalig landschap met houtige elementen en poelen 
- Ontwikkelen mozaïeklandschap d.m.v. begrazing 
- Ontwikkeling moeraszone 
- Optimaliseren leef- en foerageergebied voor vleermuizen door aangepast beheer 

bospercelen, soortenrijke graslanden en lineaire KLE 
- Verhogen van de natuurlijkheid en structuurkwaliteit van de bossen 
- Bijzondere aandacht voor waterhuishouding in het gebied 
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6.2 Beleidsmatige aspecten 

 
Volgende beleidsaspecten zijn van belang voor de visievorming: 

• Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant: 
Binnen de gewenste open ruimte structuur streeft de provincie naar een herwaardering van het 
fysisch systeem. De belangrijkste waterlopen (de Zenne) fungeren als dragers van de open ruimte en 
zijn structuurbepalend. Versterking van de natuurlijke kwaliteiten en de landschappelijke structuur en 
herstellen van de waterbergende en waterafvoerende functies zijn prioritair. De samenhang van de 
natuurwaarden, die verbonden zijn met de rivier- en beekvalleien en waterrijke gebieden, wordt 
versterkt door het voorzien van ‘natte verbindingen’. 
De “Noordelijke Zennevallei als verbinding tussen Dorent en vallei van de Barebeek met bossen” is op 
provinciaal gebied geselecteerd als natuurverbindingsgebied. 

• Ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor Zenne-Dijle-Pajottenland: 
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 een 
ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Zenne-Dijle-Pajottenland. 
Binnen de aaneengesloten landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit voor de 
ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt ruimte gelaten voor 
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, 
typische akkerflora en -fauna, kleine bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en soortenrijke 
graslanden... 
In de zone Dorent-Tangebeek worden de natuurwaarden in de valleien behouden en versterkt, met 
ruimte voor natuurlijke waterberging. Er wordt gestreefd naar het behoud en het herstel van natte tot 
vochtige ecotopen. Behoud en versterken van graslandgebruik is daarbij een belangrijke doelstelling. 
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de waterbeheerfunctie en de natuurfunctie zo goed 
mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden gevrijwaard van 
verdere bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan 
worden. 
Ecologische verbindingen moeten de natuurlijke structuur goed laten functioneren.  
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Ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor Zenne-Dijle-Pajottenland 
 

• GRS Zemst (herziening 2016, Grontmij) 

De vallei van de Zenne is de ruimtelijke drager van deze structuur. Het is een structurerende beekvallei 

op bovenlokaal niveau, van zuid naar noord door de gemeente. Waardevolle groengebieden en open 

landschappen zijn er aan gekoppeld. De belangrijkste zijn Dorent-Nelebroek in het zuiden van de 

gemeente en het gebied Schom in het noorden. 

Functioneel is de landbouwfunctie belangrijk. Dit wordt ondersteund in de landbouwbasisgebieden, 

die samen de structurerende open ruimte in het grote westelijke deel van de gemeente 

vormen. Landbouwbasisgebieden zijn aaneengesloten open ruimte gebieden waar de agrarische 

functie belangrijker is dan de andere functies en de landbouw als hoofdgebruiker voorkomt. 

Voor de lokale natuurkernen geldt een beleid van behoud en waar mogelijk versterking van de 

natuurfunctie. 
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De hoofddoelstelling van ecologische verbindingen is de migratie van fauna en flora tussen de 

structurerende elementen van de natuurlijke structuur te faciliteren. 

 

 

 
GRS Zemst (herziening 2016, Grontmij) 

 

• Strategisch project ‘Open ruimte in en om Mechelen’: 

Het strategisch project ‘Open ruimte in en om Mechelen’ (ORIOM)’ is een samenwerking tussen 

Regionaal Landschap Rivierenland, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt. Het project 

wenst de groenblauwe infrastructuur in de regio Mechelen als strategie te gebruiken om het 

aanwezige natuurpotentieel in een samenhangend netwerk en om te bouwen aan een regio met een 
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sterke identiteit en grote(re) landschappelijke en ecologische kwaliteit. Het ontwikkelen van een visie 

voor de Zennevallei behoort tot de doelstellingen. De Werkgroep Zenne- en Barebeekvallei doorliep 

een intensief visievormingstraject. Deze workshopreeks resulteerde in vier ontwerp-

structuurvisieschetsen (van het groenblauw netwerk, het agrarisch netwerk, het toeristisch-recreatief 

netwerk en het bebouwd netwerk’) en een oplijsting van de belangrijkste op te starten acties. 

 
 

• Beheerde gebieden door Natuurpunt: 

Het Dorentbosje wordt beheerd door Natuurpunt, het bosje is voornamelijk begroeid met wilg. Daarnaast 
komen er graslandsoorten zoals blaartrekkende boterbloem, moeras- en zompvergeet-me-nietje, kale 
jonker en gele waterkers voor.  In 1999 werd een poel gegraven.  

 
6.3 Potenties 

 

Randvoorwaarden pimpernelgraslanden en glanshavergraslanden: 
Het huidige nagestreefde peilbeheer is voornamelijk gericht op de noden naar waterbeheersing en de 
behoeften van de landbouwsector. Het huidige peilbeheer, met een lager winterpeil en hoger zomerpeil is vaak 
nadelig voor het waterbiotoop en de watergebonden ecosystemen.  
Door Witteveen & Bos (2017) werd een ecohydrologisch onderzoek van Dorent en de nabije omgeving 
uitgevoerd. De voorspellingen van de vegetatietypes werden gemaakt op basis van een grondwatermodel. Op 
basis van dit onderzoek bleek dat voor de ontwikkeling van pimpernelgraslanden (habitattype 6510_hus) en 
glanshavergraslanden (habitattype 6510_hu) de grondwaterstand van belang is (naast de eutrofiëringsgraad 
van de bodem en het grondwater). In de associatie 16Ba02, associatie van grote pimpernel en weidekervel 
bereikt grote pimpernel veruit de grootste bedekkingsgraad. De bijbehorende hydrologische condities voor de 
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) zijn:  
- 0-10 ongeschikt;  
- 10-20 geschikt;  
- 20-45 optimaal;  
- 45 - 60 geschikt.  
De GVG voor glanshavergrasland is dieper dan 70 cm-mv.  
De  gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG)  is  belangrijk  als  kritische  grens.  In  de zomer  vindt  de  
bloei/rijping  van  de vruchten  plaats.  Meerjarige  planten  kunnen  afsterven  bij  een  te  lage  waterstand  in  
de zomer. Gezien het visiegebied Dorent voornamelijk bestaat uit zandleembodems met in de vallei van de 
Zenne kleiig en lemig materiaal is de GLG minder bepalend voor het al dan niet voorkomen van de gewenste 
natuurdoelen. 
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Gemiddelde voorjaargrondwaterstand (GVG in m – mv) (Witteveen & Bos 2017). 
 
Op basis van een potentie-inschatting pimpernelgraslanden en glanshavergraslanden, werd op basis van de 
diepte van het grondwater en de kwaliteit van de bodem bepaald in welke zones dergelijke graslandtypes tot 
ontwikkeling zouden kunnen komen. Op basis van de huidige diepte van het grondwater, bleek dit voor de 
ontwikkeling van pimpernelgraslanden in bepaalde zones te diep te zitten voor een optimale ontwikkeling 
(zonder hierbij actieve inrichtingsmaatregelen zoals afgraving te gebruiken). Voor een aantal percelen kan wel 
mits geringe afplagging de ontwikkeling naar pimpernelgraslanden beoogd worden (cfr. studie Witteveen & 
Bos). 
Op basis van de randvoorwaarden voor pimpernelgraslanden kan besloten worden dat de optimale zone voor 
ontwikkeling van deze graslandtypes zich bevindt t.h.v. de paarse zone (0.25-0.5) op bovenstaande figuur 
(figuur GVG). Deze zone loopt zuidelijk van de akker. Enkele zones zijn zeer nat, met grondwaterstanden net 
onder of boven maaiveld in het voorjaar. Een dergelijke zone bevindt zich t.h.v. het Dorentbosje, ten 
zuidwesten van de akker. 
Glanshavergrasland kan zich ontwikkelen in zones waar de grondwater dieper wegzakt in het voorjaar. Deze 
zone zijn gelegen in het noordelijk deel van het visiegebied en t.h.v. het projectgebied. 
 
Randvoorwaarden kamsalamander: 
Kamsalamander is doelsoort binnen het Habitatrichtlijngebied ‘BE27 Bossen van het zuidoosten van de 
Zandleemstreek’. De soort komt voor binnen het visiegebied. De populatie maakt deel uit van een grotere 
populatie (Nayakker in Eppegem en de oude bomkraters en poelen aan de spoorweg aan de grens Zemst-
Vilvoorde). Als randvoorwaarden voor kamsalamander gelden:  
- minimum 50 adulte individuen per populatie, die zich in een of meerdere kleine, nabijgelegen waterpartijen  
voortplanten  
- poel minimum 100-200 m² (bij voorkeur 400-1.000 m²)  
- onderlinge afstand poelen max. 400-500 m, 100 m is optimaal  
- idealiter minstens 5 permanente kleine poelen (<100 m2) of één of meerdere grote plassen (> 250 m2)  
- flauwe oevers aan de noordoevers zodat deze veel zon opvangen, de zuidoevers kunnen steiler  
- enkele diepe plekken (> 1 tot 1,5 m)  
- overwinteringsgebieden: bossages, houtwallen en hagen met ondergroei op enkel tientallen meters van het 
water, maar ook weer niet te dichtbij in verband met beschaduwing en bladval  
 

6.4 Visie 

 

6.4.1 Uitgangspunten 

 
De visie voor het ruimere gebied van Dorent-Nelebroek houdt rekening met de huidige (landschappelijke) 
situatie, de potenties zoals hoger geschetst en het beleidskader. 
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De visie wenst de huidige landschappelijke graslandkenmerken met kleine landschapselementen te 
behouden en te versterken en de hydrografische kenmerken te bewaren. Daarnaast gelden de 
instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) voor het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het zuidoosten van de 
Zandleemstreek’. Toegepast op het visiegebied gelden volgende instandhoudingsdoelstellingen: 

- Behoud en uitbreiding van de pimpernelgraslanden (habitattype 6510_hus) 

- Behoud en uitbreiding van de glanshavergraslanden (habitattype 6510_hu) 

- Ontwikkeling van kamsalamanderhabitat (water- en landhabitat): Opheffen van migratiebarrières 

en aanleg of herstel van diepe poelen die niet droogvallen in de zomer. Verbetering van de kwaliteit 

van het omringende landschap (kleinschalige landschapselementen, struwelen,...) om de 

connectiviteit te verbeteren. 

Ontwikkeling van habitatloofbos (91E0) 

Naast een kwaliteitsverbetering van de bestaande habitattypes is, gesommeerd over de verschillende habitats 
het doel volgens de S-IHD een totale oppervlakte van 131-166 ha binnen het SBZ-H. Hiervan is voor habitattype 
6510 een bijkomende oppervlakte van 93-126 ha door omvorming (5- 10 ha) en effectieve uitbreiding ( 88-116 
ha) voorzien, naast het behoud en de kwaliteitsverbetering van de reeds aanwezige habitats (ca. 35 ha). 
Specifiek voor de Grote pimpernelgraslanden (6510_hus) wordt een doeloppervlakte van 36-46 ha 
vooropgesteld binnen het SBZ-H. 
Voor kamsalamander is een verbetering van de kwaliteit van het land- en waterhabitat essentieel. Ook de 
verdere ontwikkeling van een kleinschalig landschap voor een goede connectiviteit en herstel van 
migratiemogelijkheden door aanleg van voldoende poelen op voldoende dichte afstand t.o.v. elkaar is 
aangewezen. Ze prefereren poelen gelegen in kleinschalige landschappen met een hoge diversiteit aan 
biotooptypen: bossen, struwelen, boomgaarden, vochtige en extensief beheerde weilanden, houtwallen en 
hagen. De voortplanting gebeurt bij voorkeur in vrij voedselrijk, stilstaand ondiep water dat (zeer) rijk is aan 
ondergedoken en drijvende waterplanten (waterhabitat). 
Er is al een netwerk van poelen aanwezig, waarin meerdere kamsalamanders zijn geteld. Nieuw aangelegde 
poelen worden tamelijk snel gekoloniseerd door kamsalamander, waardoor de plaatselijk populatie snel kan 
toenemen. Om dit op langere termijn te kunnen garanderen moeten echter voldoende poelen en een 
voldoende kwaliteit van het landhabitat aanwezig zijn om op metapopulatieniveau een duurzaam voortbestaan 
te kunnen garanderen. 
Voor de bossen wordt volgens de S-IHD gestreefd naar de ontwikkeling van habitatbos met een gunstige staat 
van instandhouding.  
 
6.4.2 Visie ecologische functie 

 

Kaart 5 geeft de visie voor de ecologische functie weer voor het visiegebied. 
 
De visie geeft invulling aan volgende doelen: 

- Behoud en uitbreiding van de pimpernelgraslanden (habitattype 6510_hus) 

- Behoud en uitbreiding van de glanshavergraslanden (habitattype 6510_hu) 

- Ontwikkeling van kamgrasland (rbbkam) 

- Ontwikkeling van kruidenrijk grasland 

- Ontwikkeling van kamsalamanderhabitat (water- en landhabitat) 

- Ontwikkeling van (vochtig) habitatbos 

- Ontwikkeling van inheems loofbos (geen habitattype bos) 

- Behoud van akkers met aanleg van KLE en bufferstroken/fauna-akkers 

- Behoud van de erfgoedwaarden van het kasteelpark Van Eetveld 

In Nelebroek wordt een zone voorzien waar zich een mozaïeklandschap onder extensieve begrazing kan 
ontwikkelen. 
De Oude zenne(dijk) en de dijk van de Tangebeek wordt beheerd: de bermen als glanshavergrasland, het open 
water met moerasgedeelten (enkel Oude Zenne).  
 
Ontwikkeling van graslanden 
Binnen het visiegebied wordt gestreefd naar het behoud en de uitbreiding van de oppervlakte aan 
pimpernelgraslanden (habitattype 6510_hus) en glanshavergraslanden (habitattype 6510_hu), zoals voorzien in 
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de instandhoudingsdoelstellingen van het SBZ-H. De potenties hiervoor werden bepaald op basis van de studie 
van Witteveen & Bos (2015)(zie hoger). 
In zones waar geen potenties aanwezig zijn voor glanshavergrasland of pimpernelgrasland wordt kruidenrijk 
grasland ontwikkeld. De akker ten zuiden van de Grimbergesteenweg kan op korte tot middellange termijn als 
akker behouden blijven met behoud van de akkerranden (zoals nu het geval is) tot de opportuniteit zich 
voordoet voor omvorming naar (kruidenrijk) grasland. De omvorming naar kruidenrijk grasland wordt 
geargumenteerd door het feit dat er onderaan de akker zich (afgegraven) graslanden bevinden met als doel 
pimpernelgrasland. Op termijn kan de akker ingericht worden als mozaieklandschap met natuurlandbouw of 
als een hooiland (geen gebruik van meststoffen en pesticiden). De in- en afspoeling van meststoffen heeft op 
termijn een negatieve invloed (eutrofiëring) op de optimale ontwikkeling van pimpernelgrasland. De akker 
bevindt zich tevens in Habitatrichtlijngebied en in natuurreservaat op het gewestplan. De houtkanten rondom 
de akker blijven tevens behouden. 
Onder begrazing kan zich kamgrasland (rbbkam) ontwikkelen. Begrazing speelt een essentiële rol bij het 
ontstaan en de instandhouding van kamgraslanden.  
 
De ontwikkeling van kruidenrijk grasland wordt beoogd in zones waar momenteel nog weinig waardevolle 
graslandrelicten aanwezig zijn en waar de potenties tot ontwikkeling van habitatwaardige graslandtypes weinig 
hoog wordt ingeschat, o.m. door de hoge eutrofiëringsgraad van de graslanden.  
 
Ontwikkeling van kamsalamanderhabitat (water- en landhabitat) 
Voor de ontwikkeling van kamsalamander dient zowel het land- als het waterhabitat ontwikkeld te worden. 
Van belang voor het visiegebied is de ontwikkeling van leefgebied en de aanleg van lineaire houtige KLE om de 
verbinding tussen de kern van Dorent-Nelebroek (leefgebied kamsalamander) en Lareveld te ontwikkelen (zie 
onderstaande figuur). Hierna worden de doelstellingen weergegeven: 
 
Aanleg & herstel kleine landschapselementen: gerichte versterking van de kleine landschapselementen met 
bijzondere aandacht voor de ecologische doelstellingen:  
o Poelen  
o Hagen, heggen en houtkanten 
o Bomenrijen, dreven en solitaire bomen 
 
 

 
 
 
Ter hoogte van de Dorentstraat, en in mindere mate ter hoogte van de Grimbergsesteenweg, worden 
vele verkeersslachtoffers (padden etc.) vastgesteld. Ecopassages dringen zich op indien het gebied 
ingericht wordt voor migratie van kamsalamanders langs deze routes. De geoptimaliseerde poelen in 
het gebied geven tevens aansluiting aan meer noordelijk gelegen poelen ter hoogte van de manège en 
ter hoogte van het kasteel van Impel en de Dorentstraat, zodat een geschikt migratiegebied wordt 
gegenereerd voor amfibieën in de omgeving. Echter vormt de Grimbergsesteenweg hiervoor een 
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belemmering. De aanwezige duikers vormen een migratieknelpunt voor de amfibiën. Indien men dit 
probleem wil  aanpakken, is het nodig amfibietunnels aan te leggen onder de Grimbergsesteenweg ter 
hoogte van de manège en ter hoogte van de kruising met de Dorentstraat. 

 

• Het versterken van het aanwezige poelennetwerk en op die manier het leefgebied voor watergebonden 
planten en dieren verbeteren en uitbreiden, met bijzondere aandacht voor de habitatvereisten van de 
kamsalamander 
Als basis voor aanleg van poelen worden ‘missing links’ voor de versterking van het KLE-netwerk van 
poelen i.f.v. kamsalamander opgenomen.  
De oude Zennemeanders worden behouden en geoptimaliseerd voor kamsalamander.  

• Behoud, herstel, uitbreiding of nieuw aanleggen van landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle 
landschapselementen met een hoge ecologische waarde zoals hagen, houtkanten en bomenrijen 
Het netwerk van hagen en houtkanten wordt versterkt in functie van landschapsbeleving, 
landschapsherstel, versterking van ecologische corridors en behoud van autochtoon genetisch 
materiaal. 
Deze visie past binnen de acties rond ‘Koesterburen’, rond het versterken van kleine 
landschapselementen en kleinschalig landschap voor bedreigde indicatorsoorten en koesterburen 
zoals sleedoornpage, steenuil, kamsalamander en vleermuizen. 
Rekening houdend met de streek en omwille van de meerwaarde voor natuur worden best volgende 
soorten zeker aangeplant: eenstijlige meidoorn en sleedoorn. Maar ook andere soorten zoals hazelaar, 
gelderse roos, hondsroos, rode kornoelje, kardinaalsmuts of veldesdoorn kunnen aangeplant worden.  

 
Bomenrijen of dreven maken groene verbindingen tussen grotere (natuur)gebieden. Ook zijn het 
toevluchtsoorden, stapstenen, nestplaatsen of bevoorradingsplaatsen voor insecten, vogels en 
zoogdieren. Ook knotbomen zijn hier, net zoals hagen en houtkanten, een voorbeeld van. 
Alleenstaande bomen en bomenrijen zorgen er bovendien ook voor dat soorten zoals vleermuizen zich 
kunnen oriënteren. 
Deze kleine landschapselementen worden aangeplant op locaties met een voldoende landschappelijke 
of natuurwaarde (liefst in nabijheid van andere kleine landschapselementen, bos, natuurgebieden, 
groenblauwe verbindingen) of binnen een historische context van die plek. 

 
Ontwikkeling van (vochtig) habitatbos en inheems loofbos (geen habitatbos) 
De populierenbossen en (recente, deels spontane) loofhoutbossen in de SBZ ‘Bossen van het zuidoosten van de 
zandleemstreek’ kunnen deels door een gericht beheer, deels door spontane ontwikkeling worden omgevormd 
naar de nagestreefde boshabitattypes. Voor sommige bossen wordt geen natuurstreefbeeld vooropgesteld, 
maar wordt wel gestreefd naar inheems loofbos omwille van de lage potenties voor ontwikkeling tot 
habitatbos. 
 
Behoud van akkers met aanleg van KLE en bufferstroken/op termijn natuurlandbouw/fauna-akkers 
 
De akkers in het noordelijk gebied worden als akker behouden, maar worden ingericht met als doel een 
vermindering van de eutrofiërende invloed door bufferstroken en aanleg van houtkanten. Het behoud van de 
akkers als akker wordt geargumenteerd door de ligging binnen  landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
Het herstel van het kleinschalig cultuurhistorisch landschap (door herstel van houtkanten en bomenrijen) en de 
ontwikkeling van ecologische corridors voor kamsalamander worden beoogd.  
 
Op termijn kunnen de akkers ingericht worden als fauna-akker en/of mozaieklandschap met natuurlandbouw 
(geen gebruik van meststoffen en pesticiden). 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 ‘mozaïek –(of wastine-)landschap’ met grote grazers of kan er een 
combinatie met een hooilandbeheer zijn. 
 
Behoud van de erfgoedwaarden van het kasteelpark Van Eetveld 
Het kasteeldomein van Eetveld bestaat uit een centrale open ruimte met de vijver als middelpunt en 
gestoffeerd met enkele boom- of struikmassieven. De beek die het domein dwarste, diende als uitgangspunt 
voor een spoelvormige, landschappelijke vijver. De langgerekte heuvel tussen de vijver en de Baron de 
Royedreef en het ronde heuveltje in de noordwestelijke hoek van het park laat niet alleen een zichtlijn 
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vermoeden binnen het park (van het kasteel over de vijver naar het heuveltje), maar ook een uitkijk op het 
omgevende landschap. Dit open zicht dient behouden te blijven. 
De beukendreef langs de oostrand van het domein dateert van de tweede helft van de 19e eeuw. Dit 
landschappelijk element dient tevens behouden te blijven. 
Het domein wordt gekenmerkt door enkele waardevolle bomen (moerascipres, Kaukasische vleugelnoot, …), 
die behouden dienen te blijven. 
Het Eetveldkasteel werd in 1914 in brand gestoken. De villa die de toenmalige eigenaar halverwege de jaren 
1930 liet optrekken is merkelijk kleiner dan het oude kasteel en heeft een L-vormige plattegrond. 
 
 
6.4.3 Visie recreatieve functie 
 
 
Kaart 6 geeft de visie van de recreatieve functie weer. 
 
 
Doelstelling is om in het visiegebied de recreatieve netwerken te laten aansluiten op bestaande netwerken (fiets-
, wandel- en ruiterpaden). Hiertoe worden lusvormige routes gecreëerd, waarbij het mogelijk is om voor de 
verschilende recreatieve gebruikers de routes kort of lang te maken.  
 
Belangrijk hierbij is de aanleg van een nieuwe wandel-, fiets- en ruiterpad aan de zuidrand van het visiegebied, 
dat aansluiting geeft op de zennedijk in het oosten van het visiegebied en de Grimbergsesteenweg in het westen 
van het visiegebied. 
 
Tevens worden binnen het plangebied verschillende recreatieve routes geoptimaliseerd (zie verder §7.2). 
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7 Beheerdoelstellingen 
 
7.1 Ecologische doelstellingen 
 

7.1.1 Beheerdoelstellingen op niveau van het landschap 

 

Doelstelling van het natuurbeheerplan is dat de ecologische functie gevrijwaard wordt en verder ontwikkeld 
wordt. Het gebied heeft een aantal sterkten die kansen bieden voor verdere natuurontwikkeling (cfr. 
inrichtingsstudie Witteveen & Bos 2015), zoals gunstige abiotische uitgangssituaties voor de ontwikkeling van 
pimpernelgraslanden en glanshaverhooilanden.  
Bij het behouden van natuurwaarden dient zoveel mogelijk de huidige landschappelijke waarden in het gebied 
behouden te blijven (kleinschalig cultuurlandschap met Oude Zenne en zennemeanders). Het herstel van dit 
landschap zal inspelen op zowel cultuurhistorische als op natuurdoelstellingen.  
In andere delen van het gebied hebben we te maken met een ‘mozaïeklandschap’ (Nelebroek). Hier beoogt men 
een verbetering van de natuurkwaliteit te realiseren, zowel in het bosgedeelte als in het verbossende gedeelte, 
en dit middels gerichte beheeringrepen. 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 ‘mozaïek –(of wastine-)landschap’ waar grote grazers zich vrij doorheen kunnen 
verplaatsen. 
 
Deze algemene doelstelling wordt vertaald voor de 2 landschapstypes: 
 
Behoud, herstel en versterken van het kleinschalig graslandenlandschap  
 
Het projectgebied bestaat uit een afwisseling van graslanden, houtkanten en bomenrijen, kleine bossen, oude 
(verboste) meanders en de waterlopen Oude Zenne en Tangebeek. In de graslanden zal een hooilandbeheer of 
een hooilandbeheer met nabegrazing worden ingesteld. Het geheel krijgt een meer gesloten karakter door 
aanplant van houtkanten. Poelen worden behouden en bijkomend aangelegd. 
De begrazing van de graslanden gebeurt door paarden zo lang er een overeenkomst is met de manège. 
Natte ruigtes en moerassen kunnen ontwikkelen in Nelebroek en t.h.v. de oude meanders en Oude Zenne.  
 
Ontwikkelen van een begraasd landschap met struweel- en bosvorming   

  
In Nelebroek wordt een begraasd mozaïeklandschap ontwikkeld. De begrazing gebeurt met grote grazers. Het 
landschap zal bestaan uit een combinatie van graslanden, struwelen en kleine bossen en wordt gestuurd door 
een extensief begrazingsbeheer. Het landschap zal hierdoor meer gesloten worden met een maximum van 30% 
aan gesloten delen. Kleine bosjes met een hoge natuurlijkheid en structuurrijkdom worden beoogd. 
Om meer geleidelijke overgangen te creëren tussen open en gesloten vegetaties zullen mantel- en 
zoomvegetaties ontwikkeld en onderhouden worden.  
 
7.1.2 Natuurstreefbeelden 
 
De ecologische doelstellingen streven een maximaal behoud en uitbreiding van natuurdoeltypes na. Hierbij 
wordt gestreefd om binnen de abiotische randvoorwaarden maximaal invulling te geven aan 
natuurstreefbeelden. De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn (zie kaart 7): 
 
Habitattypes: 

6510_hu Glanshaverhooilanden 

6510_hus Glanshavergraslanden met Grote pimpernel  

6430 Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen 

91E0 Valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen 

 
Regionaal belangrijke biotopen: 

rbbkam regionaal belangrijk biotoop kamgraslanden 

rbbmr regionaal belangrijk biotoop rietlandvegetatie 
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Habitatrichtlijnsoorten 
Door de aanleg van houtkanten en bomenrijen in en langs de graslanden in combinatie met de bestaande 
houtkanten en bomenrijen, en door een aangepast graslandbeheer wordt leefgebied gecreëerd/verbeterd voor 
dieren van structuurrijke graslanden in kleinschalig landschap en voor dieren van lichtrijke bossen en 
mozaïeklandschappen, met als belangrijkste soort kamsalamander en sleedoornpage. Bovendien worden zo 
verbindingen gecreëerd voor deze soorten. 
Het is van belang bij het uitvoeren van het beheer rekening te houden met de levenswijze en specifieke 
habitatvereisten van habitattypische soorten (bv. waardplanten en bloemrijke graslanden voor dagvlinders, 
bomenrijen en houtkanten voor kamsalamander, sleedoornpage en vleermuizen als verbindingselement en 
foerageergebied, …).  Bij de aanleg van de houtkanten dient rekening gehouden te worden met de oriëntatie, 
zodat zonbeschenen, windluwe plekken gecreëerd worden.  
 
Binnen het projectgebied wordt verder aandacht verleend aan vleermuizen. Zowel aan hun jachtgebied 
(bosranden en insectenrijke graslanden) en de verbindingselementen die de voortplantingsplaatsen verbinden 
met de jachtgebieden (bosranden, struweel, hagen en houtkanten). Het creëren of behouden van punt-, lijn- en 
vlakvormige landschapselementen zoals houtkanten, hagen en bomenrijen zijn tenslotte broodnodige structuren 
voor vleermuizen om zich te oriënteren en zich langs te verplaatsen. Het gebied is nog niet goed onderzocht op 
vleermuizen. Volgende soorten zijn doelsoorten:  rosse vleermuis, (ruige) dwergvleermuis, baardvleermuis, 
franjestaart, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger. Daarnaast wordt ook watervleermuis (waterlopen, oude 
meanders) als doel gesteld.  
Kamgrasland is als typisch begraasd graslandtype rijkelijk voorzien van dierlijke mest. Deze is een bron van 
activiteit voor mestkevers en deze zijn op hun beurt een belangrijke voedselbron voor een aantal vleermuizen, 
die zich plaatselijk en tijdelijk of zelfs permanenter kunnen specialiseren in deze voedselbron. Laatvlieger is 
zo’n typische mestkevereter. 
 
Dieren van vegetatierijke plassen en zuivere beken hebben baat bij een verbetering van de water- en 
structuurkwaliteit. Momenteel zijn de poelen en meanders vrijwel vegetatieloos van waterplanten. De oorzaak 
daarvan dient waarschijnlijk gezocht te worden in de dikke sliblaag en de algemene verlanding met 
beschaduwing door bomen en struweel. Een ontslibbing van de zuidelijke meander wordt dan ook als doel 
gesteld. Ook dient het aandeel exoten (schildpadden, japanse duizendknoop) teruggedrongen te worden.  
Daarnaast worden er ook maatregelen genomen voor soorten gebonden aan vegetatierijk water (ijsvogel) en 
voor ooievaar.  

 
Leefgebied van soorten 
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. 
Als leefgebied van soorten kunnen de oude meanders en houtkanten/bomenrijen vermeld worden (leefgebied 
voor kamsalamander (dieren van poelen, vegetatierijke plassen en structuurrijke graslanden in een kleinschalig 
landschap)(en vleermuizen). 
 
Ten oosten van de hondenweide wordt een fauna-akker aangelegd. Deze akker levert voedsel voor zangvogels 
en knaagdieren.  
 
Tabel 11 geeft een overzicht van de ecologische doelstellingen voor het projectgebied. 
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Tabel 11. Overzicht van de ecologische doelstellingen – natuurstreefbeelden en soorten(groepen). 

Doel beheerplan 
Habitattypes/rbb/ 

leefgebied van 
soorten 

Soortengroepen Lange termijndoelstellingen 

Behoud, herstel en beheer van 
glanshaverhooilanden en 
pimpernelgraslanden 

6510_hu 

6510_hus 
 

Dieren van structuurrijke 
graslanden in kleinschalig 
landschap 

Doelstelling is de ontwikkeling van 18 ha pimpernelgrasland (6510_hus) en 26 ha glanshavergrasland 
(6510_hu). Hiertoe worden in enkele graslandpercelen de abiotische condities verbeterd door verwijdering 
van P in de bodem door afgraving (zie Witteveen & Bos 2015). Op sommige plaatsen, zijn er bijkomende 
herstelkansen voor pimpernelgrasland aanwezig. Een aangepast beheer (hooilandbeheer of hooilandbeheer 
met nabegrazing) zal verder worden uitgewerkt. 

Ontwikkeling van kamgrasland rbbkam Dieren van structuurrijke 
graslanden in kleinschalig 
landschap 

Door een extensief begrazingsbeheer zal de soortenrijkdom van grasland toenemen en evolueren in de richting 
van kamgraslanden (rbbkam).  

Ontwikkelen van begraasd 
landschap met struweelvorming 
en mozaïekvorming 

6510_hu (70%) 
in 
mozaïeklandschap 

Dieren van lichtrijke 

bossen en 

mozaïeklandschappen 
 

Door een extensief begrazingsbeheer zal de soortenrijkdom en structuurvariatie van de zone toenemen. Deze 
graslanden evolueren in de richting van glanshavergraslanden (6510_hu) onder en extensieve begrazing. Door 
het extensieve karakter van het begrazingsbeheer krijgen bomen en struiken meer ontwikkelingskansen. De 
struik- en boomvegetatie bedraagt maximaal 30%. 

Verhogen van natuurlijkheid van 
bossen met open plekken 

91E0 
vleermuizen  

Dieren van lichtrijke 
bossen en 
mozaïeklandschappen  

De populierenaanplant wordt omgevormd naar inheems bos (habitatwaardig  bostype 91E0). Daarna wordt 
een nulbeheer ingesteld. Bij het beheer moeten voldoende en ecologisch waardevolle mantel-zoomsituatie 
ontwikkeld worden. 
 
Lokaal wordt het hakhoutbeheer terug opgenomen t.h.v. het zuidelijk talud in Nelebroek en het aansluitend 
bosje. Hierdoor ontstaan lichtrijke condities voor de ondergroei en wordt beschaduwing van de zuidelijke 
meander beperkt. 

Ontwikkelen van natte ruigte 6430 
 

- Dieren van natte, 
structuurrijke graslanden, 
ruigtes en grote zeggen 
- Dieren van moerassen 

De ruigtes en rietmoerassen hebben een brede range in vochthuishouding en komen tot ontwikkeling op 
plaatsen waar niet meer jaarlijks strooisel wordt afgevoerd. 
De ruigtes worden gekenmerkt door de aanwezigheid van forse ruigtekruiden zoals riet, moerasspirea, 
moesdistel, gewone valeriaan, grote brandnetel, gewone engelwortel, smeerwortel. Deze ruigtes zijn naar 
vegetatie toe armer aan plantensoorten dan de hooilanden die voorkomen op vergelijkbare standplaatsen 
maar ze zijn wel rijk aan ongewervelden. De combinatie van een hoge vegetatie met veel strooisel biedt een 
hele reeks niches voor ongewervelden (De Becker in Hermy et al. 2003). Deze vegetaties hebben dus een groot 
ecologisch belang aangezien ze voor een grote structuurvariatie zorgen. In het projectgebied worden ze 
voorzien t.h.v. de Oude Zenne en in Nelebroek. 

Behoud, herstel, uitbreiding en 
habitatverbetering van poelen en 
oude zennemeanders  

kamsalamander 
vleermuizen 
bever 
ijsvogel 

- Dieren van vegetatierijke 

plassen 
- Dieren van poelen 

De bestaande poelen worden verbeterd voor kamsalamander. Tevens worden de oude zennemeanders 
ingericht en beheerd t.v.v. kamsalamander, bever, ijsvogel en vleermuizen. Hiertoe worden lichtrijke 
omstandigheden gecreëerd, wordt een voldoende wateroppervlak en diepte voorzien, is een rijke oever- en 
watervegetatie en een goede structuurkwaliteit aanwezig. 
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Doel beheerplan 
Habitattypes/rbb/ 

leefgebied van 
soorten 

Soortengroepen Lange termijndoelstellingen 

Uitbreiden en beheren van KLE’s  kamsalamander 
vleermuizen 

- Dieren van structuurrijke 

graslanden in kleinschalig 

landschap 

- Dieren van lichtrijke 

bossen en 

mozaïeklandschappen 

In de graslandzones worden bijkomend houtkanten en bomenrijen (knotbomen) aangeplant in functie van de 
doelsoorten. Dit zorgt voor foerageergebied en verbindingen. Dit gebeurt in de perceelsranden.  
 
Bij de aanplant en het beheer van de houtkanten, dient rekening gehouden te worden met de habitatvereisten 
van de doelsoorten (aanplant waardplanten, besdragende en doornige struiken, voorzien van 
schuilmogelijkheden, …).  
 

Aanleg van fauna-akker zangvogels 
knaagdieren 

 

Er wordt een fauna-akker aangelegd met als doel geschikt voedselhabitat te voorzien voor zangvogels en 
knaagdieren. 

Tegengaan van inspoeling van 
vermestende stoffen 

  Als algemene doelstelling wordt een buffering van de graslanden en poelen en waterlopen voorgesteld. Een 
eutrofiëring van deze habitats wordt beperkt door, het behoud en de aanleg van houtkanten en een 
nulbemesting op alle percelen binnen het projectgebied. 

Plaatselijk herstel van de 
hydrologie 

kamsalamander 
6510_hus 

- Dieren van vegetatierijke 

plassen 
- Dieren van poelen 

Een herstel van een meer natuurlijke waterhuishouding is noodzakelijk wil men een herstel en uitbreiding van 
(grond)waterafhankelijke habitattypes. Het herstel van de hydrologie in het projectgebied is gericht op het 
creëren van gunstige abiotische (hydrologische) omstandigheden voor de doelhabitats en doelsoorten 
kamsalamander en pimpernelgrasland (6510_hus). Hiertoe dient een hydrologisch beheer van de grachten 
voorzien te worden, dienen poelen en de meanders waterhoudend te zijn.  Een goede waterkwaliteit wordt 
beoogd voor de poelen, meanders en waterlopen. 
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7.1.3 Overzicht van de factoren die beheerdoelstellingen belemmeren 

 

Een aantal knelpunten (factoren) belemmeren de optimale ontwikkeling van de natuurstreefbeelden. Deze 
worden hierna samengevat. Gezien sommige natuurdoelen momenteel (nog) niet (optimaal) voorkomen, zijn 
enkele knelpunten als algemene knelpunten te beschouwen. 

Een algemeen knelpunt in het gebied betreft loslopende honden. Tevens wordt het gebied gebruikt door 
motorrijders op paden voor voetgangers of fietsers. 

  

Natuurstreefbeeld 6510_hus 

Intensieve landbouwpraktijken 

De hoger gelegen akker zorgt voor af- en inspoeling van meststoffen/pesticiden via grond- en 
oppervlaktewater (vanuit de aanpalende landbouwpercelen) naar de lager gelegen graslanden. Uit de studie 
van Witteveen en Bos (2015) bleek dit voor de aanpalende graslanden geen groot knelpunt te zijn. 

Verruiging 

Door slecht uitvoeren van het maaibeheer verruigt het pimpernelgrasland met ruderale soorten tot gevolg. Dit 
was slechts een tijdelijk knelpunt in 2018, en werd door een maaibeheer in oktober 2018 opgelost. 

Verbossing 

Door slecht uitvoeren van het maaibeheer verbost het pimpernelgrasland. Dit was slechts een tijdelijk 
knelpunt in 2018, en werd door een maaibeheer in oktober 2018 opgelost. 

 

Natuurstreefbeeld 6510_hu 

Intensieve landbouwpraktijken 

De hoger gelegen akker zorgt voor af- en inspoeling van meststoffen/pesticiden via grond- en 
oppervlaktewater (vanuit de aanpalende landbouwpercelen) naar de lager gelegen graslanden. Uit de studie 
van Witteveen en Bos (2015) bleek dit voor de aanpalende graslanden geen groot knelpunt te zijn. 

Verruiging 

Door stopzetting van het maaibeheer kunnen deze graslanden verruigen tot ruderale vegetaties. Lokaal zien we 
in het deelgebied Nelebroek een dergelijke verruiging.  

Verbossing 

Door stopzetting van het maaibeheer verbossen deze graslanden. Lokaal zien we in het deelgebied Nelebroek 
een dergelijke vebossing t.h.v. het niet-beheerd gedeelte langs de Zenne.  

 

Natuurstreefbeeld 6430 

Verbossing 

Door stopzetting van het (cyclisch) maaibeheer verbossen de ruigten (het geval in het projectgebied t.h.v. de 
ruigtes ingesloten tussen de oude zennemeanders en de oude Zenne). 
 
Verdroging 
Drainage leidt tot een verdroging van de moerassen in het projectgebied. Door de verbossing treedt tevens een 
bijkomende hogere verdamping op (het geval in het projectgebied t.h.v. de oude zennemeanders en het 
rietmoeras in Nelebroek). 
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Natuurstreefbeeld 91E0 
Niet-inheemse soorten 

Voorkomen van populieren belemmeren de gunstige staat van ontwikkeling van dit bostype (het geval in het 
projectgebied). 

 
Rbb kamgrasland 

Intensieve landbouwpraktijken 

De hoger gelegen akker zorgt voor af- en inspoeling van meststoffen/pesticiden via grond- en 
oppervlaktewater (vanuit de aanpalende landbouwpercelen) naar de lager gelegen graslanden. Uit de studie 
van Witteveen en Bos (2015) bleek dit voor de aanpalende graslanden geen groot knelpunt te zijn. 

Verruiging 

Door stopzetting van het maaibeheer kunnen deze graslanden verruigen tot ruderale vegetaties. 

Verbossing 

Door stopzetting van het maaibeheer verbossen deze graslanden.  

 
Leefgebied van soorten: dieren van poelen (poelen voor kamsalamander) 

Verbossing 

Door stopzetting van het (cyclisch) maaibeheer verbossen de meanders (het geval in het projectgebied).. 
 
Verdroging 
Drainage leidt tot een verdroging van de poelen in het projectgebied. Door de verbossing treedt tevens een 
bijkomende hogere verdamping op (het geval in het projectgebied). 
 
Eutrofiëring 

Eutrofiëring, door inspoeling van nutriënten (nitraten, fosfaten) via grond- en/of oppervlaktewater of een 
verhoogde vrijstelling/beschikbaarheid ervan door aanvoer van sulfaatrijk water, veroorzaakt algengroei of een 
dikke krooslaag waardoor waterplanten verdrongen worden. Ook bladval door bosontwikkeling is een 
mogelijke oorzaak (het geval in het projectgebied voor de meanders). 

 

Leefgebied van soorten: dieren van vegetatierijke plassen (oude meanders voor vleermuizen en 
kamsalamander, bever) 

Verbossing 

Door stopzetting van het beheer verbossen de meanders (het geval in het projectgebied).. 
 
Verdroging 
Drainage leidt tot een verdroging van de meanders in het projectgebied. Door de verbossing treedt tevens een 
bijkomende hogere verdamping op (het geval in het projectgebied). 
 
Eutrofiëring 

Eutrofiëring, door inspoeling van nutriënten (nitraten, fosfaten) via grond- en/of oppervlaktewater of een 
verhoogde vrijstelling/beschikbaarheid ervan door aanvoer van sulfaatrijk water, veroorzaakt algengroei of een 
dikke krooslaag waardoor waterplanten verdrongen worden. Ook bladval door bosontwikkeling is een 
mogelijke oorzaak (het geval in het projectgebied voor de meanders). 
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Habitatvernietiging en –degradatie 

Vormen van habitatvernietiging en degradatie worden veroorzaakt door het opvullen, drainage en introductie 
van cultivars en exoten (Roodwangschildpad), zoals het geval in de oude zennemeanders. 

 

 

 

7.1.4 Toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen 
 
Het beheerplangebied ligt voor het overgrote deel binnen een speciale beschermingszone, het SBZ-H ‘BE2300044 
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’ met name deelgebied 19 ‘Dorent-Nelebroek’. 
 
Het grasland- en moeraslandschap wordt beschouwd als een samenhangend complex van bloemrijke hooilanden 
(6510), schralere graslandtypes (6410, 6230) en natte ruigtes (6430).  

De SBZ BE2300044 ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ is in de G-IHD als ‘essentieel’ voor het 
habitattype 6510, ‘zeer belangrijk’ voor het habitattype 6410 en ‘belangrijk’ voor het habitattype 6430 
aangeduid.  

De aanwezigheid van een aantal grotere grasland- en moerascomplexen is noodzakelijk voor de instandhouding 
van habitattypische soorten gebonden aan deze bloemenrijke graslanden en moerassen, waarbij voor zowel 
insectenfauna als habitattypische vogelsoorten zoals rietgors, sprinkhaanzanger, ijsvogel duurzame 
leefgebieden gecreëerd worden.  

Er dient in eerste instantie zorg besteed te worden aan de kwaliteitsverbetering van de aanwezige grasland- en 
moerashabitats.  

Daarnaast worden in de SBZ ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ 5 kernen van grasland en 
moerasvegetaties tot doel gesteld met in Deelgebied 19 Dorent-Nelebroek: de ontwikkeling van 18 ha 
pimpernelgraslanden (6510_hus) en 26 ha glanshavergraslanden (6510_hu), beide subtypes hebben hier een 
erg grote potentie, en natte ruigte (6430). 

Daarnaast zijn plaatselijk potenties aanwezig voor de verdere ontwikkeling van eutrofe plassen (poelen en de 
oude zennemeanders). Deze kunnen bijdragen aan een duurzame instandhouding van de populaties 
kamsalamander en als foerageergebied voor o.a. ijsvogel. 
 
Wat de vleermuizen betreft wordt voor het SBZ gestreefd naar de toename van de populatie vleermuizen. Voor 
het projectgebied geldt dit voor soorten als rosse vleermuis, watervleermuis, laatvlieger en (ruige) 
dwergvleermuis. Over het algemeen wordt aangenomen dat vleermuizen zullen meeliften indien de biotopen 
zullen verbeteren. In het managementplan worden naast populatiedoelstellingen ook kwaliteitsdoelstellingen 
geformuleerd. Over het algemeen komen deze neer op: toename van aantal bomen met holten (richtwaarde: 7 
à 10 bomen met holten/ha) , insectenrijkdom, vergroten horizontale en verticale structuur in bossen, realiseren 
van verbindingen, voor niet beboste zones: aandacht voor KLE’s en behoud en ontwikkeling van 
landschappelijke diversiteit. 
 
  

https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_s#SBZ
https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_h#Habitattype
https://www.natura2000.vlaanderen.be/subtypes/letter_6#hus
https://www.natura2000.vlaanderen.be/subtypes/letter_6#hu
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Tabel 12.  Voorkomende habitats en openstaande taakstelling binnen de SBZ-H ‘Bossen van het zuidoosten van 
de zandleemstreek’. 

 

 
 

Voor het gebied is het essentieel om binnen de SBZ doelen voor hogervermelde types voor te stellen die leiden tot een 

gunstige staat van instandhouding. 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. 

 
Specifiek in het kader van de aanduiding als SBZ wordt binnen het projectgebied gestreefd naar het behoud en 
de ontwikkeling van de volgende habitattypes, rbb’s en soorten (Tabel 13): 

 

  



 

60 

 

Tabel 13. Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen (habitats en soorten) en toetsing aan de 
doelstellingen binnen het beheerplan. 

 

Doel beheerplan Habitattypes/rbb/soorten 
Doelen S-IHD habitats: 

kwantitatief 

Doelen S-IHD habitats: 

kwalitatief 

Behoud, herstel en beheer van 

glanshaverhooilanden en 

pimpernelgraslanden 

6510_hu  

Totaal 26 ha 

Goede staat voor vegetatie en  

habitatstructuur, met inbegrip 

van een gunstige 

waterhuishouding 

6510_hus  Totaal 18 ha 

Goede staat voor vegetatie en  

habitatstructuur, met inbegrip 

van een gunstige 

waterhuishouding 

Ontwikkelen van begraasd 

landschap met struweelvorming en 

mozaïekvorming 

6510_hu in 

mozaïeklandschap 
6510_hu: totaal 26 ha 

Goede staat voor vegetatie en  

habitatstructuur, met inbegrip 

van een gunstige 

waterhuishouding 

Verhogen van natuurlijkheid van 

bossen met open plekken 

91E0 

 

 

Doelen i.f.v. vleermuizen Doelen i.f.v. vleermuizen 

 

vleermuizen 

 

Instandhouding of groei van de 

populaties. 

 

Behoud en  

verbetering habitatkwaliteit voor 

zomerkolonies (holle bomen, 

vervangen ongewenste 

loofhoutsoorten). 

Verhoging van 

structuurdiversiteit in de bossen. 

Ontwikkelen van natte ruigte 6430 Toename 

Voldoende tot goede staat van 

instandhouding, verhoging van 

de habitatkwaliteit 

Behoud, herstel, uitbreiding en 

habitatverbetering van poelen en 

oude zennemeanders 

kamsalamander 

Uitbreiding van het leefgebied 

en huidige populaties waarbij 

gestreefd wordt naar een 

minimum van 50 adulte 

individuen 

per populatie. 

Goede staat van instandhouding 

met betrekking tot waterhabitat 

(telkens > 5 poelen per 

deelgebied). Opheffen  

van migratie barrières en aanleg 

of herstel van diepe poelen die 

niet droogvallen in de zomer. 

vleermuizen 

De aanwezigheid van 

duurzame populaties wordt 

nagestreefd. 

Behoud en verbetering kwaliteit 

waterpartijen. 

Ontwikkeling van kamgrasland rbbkam nvt nvt 

Uitbreiden en beheren van KLE’s 

kamsalamander Zie hoger 

Goede staat van instandhouding 

met betrekking tot landhabitat. 

Opheffen  

van migratiebarrières. 

Verbetering van de kwaliteit  

van het omringende landschap 

(kleinschalige 

landschapselementen, 

struwelen,...) om de 

connectiviteit te verbeteren. 

vleermuizen 

Instandhouding of groei van de 

populaties. 

 

Instandhouding, herstel en 

ontwikkeling van lijnvormige 

KLE’s als verbinding tussen 

foerageergebieden. 
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Doel beheerplan Habitattypes/rbb/soorten 
Doelen S-IHD habitats: 

kwantitatief 

Doelen S-IHD habitats: 

kwalitatief 

Tegengaan van inspoeling van 

vermestende stoffen 

Alle 

habitats/kamsalamander 
nvt 

Behoud en verbetering kwaliteit 

waterpartijen. 

Goede staat van instandhouding 

vegetaties 

Plaatselijk herstel van de hydrologie 
kamsalamander Zie hoger Zie hoger 

6510_hus Zie hoger Zie hoger 

 
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. Voor 
het beheerplangebied zijn volgende inspanningen relevant: 
 

PI 1  
Kwaliteitsverbetering van de aanwezige bos- en andere 

habitattypes  
2050  

PI 4  Realisatie van aaneengesloten moeras- en graslandcomplexen  2050  

PI 5  Ontwikkeling van Grote Pimpernelgraslanden  Standstill  

PI 6  Maatregelen voor bijlagesoorten  Standstill  

PI 8  Plaatselijke herstel van de hydrologie en waterkwaliteit  2050  

 
 
7.1.5 Toetsing aan de soortenbeschermingsprogramma’s 
 
Voor het projectgebied zijn de volgende soortenbeschermingsprogramma’s van toepassing: 
- Soortenbeschermingsprogramma bever 

- Soortenbeschermingsprogramma vleermuizen 

Voor het gebied Dorent-Nelebroek werden geen specifieke acties voorgesteld.  
Voor bever gelden de algemene acties van het soortenbeschermingsprogramma, het projectgebied werd wel 
aangeduid als potentieel leefgebied voor bever. Bevers mogen territoria creëren in deze gebieden voor zover dit 
combineerbaar is met andere landgebruiksfuncties. Omwille van de hoge versnipperingsgraad is de kans reëel 
op een conflict met andere functies zoals bewoning, landbouw of natuur. Daarom moet binnen de potentiële 
leefgebieden de mogelijkheid voorzien worden om snel te kunnen reageren bij conflicten. De Oude Zenne werd 
aangeduid als zone geel (gemiddeld beschermingsniveau) voor acties/ingrijpen. Hier ligt de verantwoordelijkheid 
om beveractiviteit toe te laten bij de waterbeheerder. De bever wordt hier getolereerd indien hij geen negatieve 
impact veroorzaakt. Bij het opduiken van een bever doet de waterbeheerder een risico-analyse in overleg met 
de betrokkenen en bepaalt of er ingegrepen moet worden of niet. Bij ingrepen is er steeds een afwijking nodig 
op het soortenbesluit maar het  afsprakenkader stelt wel helder wat hier de randvoorwaarden zijn. Dit kan ook 
onder de vorm van een afwijking voor meerdere jaren. 
 
Voor vleermuizen geldt de algemene actie het versterken van de lijnvormige verbindingen voor versterking vban 
het foerageergebied en de verbindingen voor vleermuizen. 

 

 
7.1.6 Balans natuurstreefbeelden 
 
De ‘balans natuurstreefbeelden’ beschrijft in hoeveel procent van de oppervlakte van het huidige projectgebied 
het actueel voorkomend natuurtype beantwoordt aan het natuurstreefbeeld (= gewenst natuurtype).  
In functie van het gevoerde beheer, wordt een verdere toename van het doelbereik verwacht. In tabel 14 valt 
vooral het hoge aandeel in doelbereik bij de glanshavergraslanden (6510_hu) en pimpernelgraslanden 



 

62 

 

(6510_hus). In totaal wordt 20.01 ha pimpernelgrasland (6510_hus) ontwikkeld (cfr. doel IHD 18 ha). Er wordt 
20.84 ha glanshavergrasland (6510_hu) en verder ook nog 12.21 ha in mozaiëklandschap ontwikkeld. Hiervan 
dient ca. 70% als grasland behouden te worden (ca. 8.55 ha). In totaal zou dan 29.39 ha glanshavergrasland 
6510_hu ontwikkeld worden (cfr. doel IHD 26 ha). Verder is er nog een geringe uitbreiding van de doeltypes voor 
kamgrasland (rbbkam) en elzenbossen (91E0).  
Voor de percelen binnen het beheerplan wordt aldus een doelbereik van 95.03 % gehaald qua habitattypes. De 
hondenloopzone en de zone net te noorden van Cargovil (3b) worden als ‘geen habitat’ aangeduid op de 
natuurstreefbeeldenkaart.  
 
Tabel 14. Balans natuurstreefbeelden. 

 

  Omschrijving 

huidige 
opp. 

binnen 
SBZ (ha) 

% 

huidige 
opp. 

buiten 
SBZ (ha) 

% 
doelopp.  
binnen 

SBZ (ha) 
% 

doelopp
. 

buiten 
SBZ (ha) 

% 
Totale 
opp. 
(ha) 

% aandeel 
t.o.v. volledig 
projectgebied 

6510_hu Glanshavergrasland 0 0 0 0 20.84 30.36 0 0 20.84 30.36 

6510_hus Pimpernelgrasland 0.50 0.63 0 0 20.01 29.16 0 0 20.01 29.16 

rbbkam Kamgrasland 0 0 0 0 1.29 1.88 0 0 1.29 1.88 

91E0   
Alluviale essen-
olmenbos 

0 0 0 0 0.58 0.85 0 0 0.58 0.85 

Leefgebied van soorten  
- dieren van 
vegetatierijke plassen  
(vleermuizen/kamsala
mander) 

Oude meanders, 
Oude Zenne, poelen, 
Tangebeek 

0 0 0 0 7.61 11.08 0 0 7.61 11.08 

Leefgebied van soorten  
- dieren van 
structuurrijke 
graslanden in een 
kleinschalig landschap 
(vleermuizen, 
kamsalamander) 

Houtkanten en 
bomenrijen 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Procesgestuurde 
natuur – 
(Mozaïeklandschap 
6510_hu) 

 0 0 0 0 12.21 17.80 0 0 12.21 17.80 

Procesgestuurde 
natuur – 
(Mozaïeklandschap 
91E0) 

 0 0 0 0 1.43 2.09 0 0 1.43 2.09 

Procesgestuurde 
natuur – 
(Mozaïeklandschap 
6430) 

 0 0 0 0 0.61 0.91 0 0 0.61 0.91 

Fauna-akker  0 0 0 0 0.63 0.92 0 0 0.63 0.92 

gh geen habitat 2.15 2.7 1.54 1.93 2.15 2.70 1.54 1.94 2,73 4.64 

 
7.1.7 Bosbalans 
 
Het is het streefdoel om de bosbalans (ontbossing en bebossing door spontane verbossing) neutraal te houden. 
In het kader van voorliggend beheerplan zal ontbossing plaatsvinden t.h.v. de oude zennemeanders en t.h.v. het 
nieuw aan te leggen wandel-, fiets- en ruiterpad. De totale oppervlakte te ontbossen bedraagt 0.59 ha. 0.23 ha 
van deze oppervlakte is t.b.v. de instandhoudingsdoelstellingen voor kamsalamander (openkappen oude 
zennemeanders met behoud van oude en bijzondere bomen). 0.36 ha zou ontbost dienen te worden voor de 
aanleg van een wandel-, fiets- en ruiterpad (waarvan ca. 0.14 ha binnen SBZ), maar dit is jong bos (jonger dan 22 
jaar) en dient niet gecompenseerd te worden. 
 
Binnen het projectgebied zal er ongeveer 0.72 ha bijkomende bebossingen plaatsvinden door spontane 
verbossing (beheereenheid 8a).  
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In totaal is de bosbalans licht positief (+0.13ha). 

 

7.2 Sociale doelstellingen 
 
7.2.1 Uitgangspunten voor de ontwikkeling van de recreatieve visie 
 
De sociale functie krijgt een belangrijke plaats toebedeeld in het projectgebied. Gezien de ligging wordt het 
gebied vaak gebruikt door plaatselijke wandelaars en joggers. Tevens is een plaatselijke manège actief in het 
gebied. De vraag naar een aantrekkelijk recreatief aanbod is groot. Er wordt een recreatieve visie ontwikkeld 
voor het volledige projectgebied die is gebaseerd op de inrichtingsvisie (Witteveen & Bos 2015). De recreatieve 
visie wordt op kaart 6 weergegeven. 
 
De verschillende paden binnen het projectgebied zijn toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters. Daarnaast 
bevindt er zich in de onmiddelijke omgeving van het beheeplangebied nog recreatieve netwerken voor fietsers 
en ruiters. De huidige sociale functie geeft aan dat er reeds recreatiemogelijkheden en -vormen aanwezig zijn, 
maar deze kunnen geoptimaliseerd en uitgebreid worden. De ecologische functie primeert evenwel binnen het 
projectgebied. Bij het beter organiseren van de recreatieve stromen en optimaliseren van het recreatief aanbod 
dient verder uitgegaan te worden van volgende principes: 

➢ Recreatieve functies moeten in samenspraak met de natuur- en landschappelijke waarden. 
➢ Binnen de contouren van het gebied is er uitsluitend plaats voor zachte recreatie d.i. wandelen, fietsen 

en ruiters.  
➢ Er dient een optimaal gebruik van bestaande paden te zijn.  
➢ De belevingswaarde dient hoog te zijn (vooral van belang bij de recreatieve routes). 
➢ Er dient en voldoende aanbod aan goed toegankelijke recreatieve paden te zijn. 
➢ De paden dienen veilig te zijn voor de gebruikers. 
➢ De wandelpaden blijven bij voorkeur onverhard. 
➢ De recreatieve druk midden het gebied zal zoveel mogelijk verplaatst worden naar de randzones daar 

waar de natuurwaarde beperkt is en zijn deels aangeduid als ‘geen habitat’. 
➢ Er dient een goede aansluiting naar bestaande recreatieve routes te zijn. Voor ruiters en wandelaars 

dient er gezocht te worden naar de mogelijkheden van een lusvormige route.  
 
Om te vermijden dat de verschillende gebiedsfuncties onderling in conflict komen, dient er een duidelijk 
onderscheid gemaakt te worden tussen zones waar recreatie gewenst is en waar niet. De gebruikers worden 
daarom zo gestuurd dat de meest kwetsbare zones van het gebied gevrijwaard blijven van verstoring door 
recreatie. De totale verstoring van recreanten op de natuurlijke omgeving is het resultaat van de intensiteit van 
de verstoring op een bepaalde plaats en de ruimtelijke omvang van verstoring binnen een gebied. De primaire 
factoren die de intensiteit van de verstoring bepalen zijn de kwetsbaarheid van het habitat (en de voorkomende 
soorten), het recreatietype, de frequentie van het gebruik, de omgevingscondities en de periode van gebruik. 
In het ‘Toetsingskader voor het gewenste recreatieve medegebruik in bossen en natuurgebieden in functie van 
de ecologische draagkracht“ (Indeherberg en Roovers 2009) wordt voor verschillende ecosysteemclusters het 
volgende weergegeven:  

• de algemene gevoeligheid van het ecosysteem;   

• de omstandigheden waarin aandacht gegeven dient te worden aan (rust)verstoring;  

• te hanteren principes om verstoring te vermijden (‘gouden regels‘). 

Voor het projectgebied zijn volgende ecosysteemclusters van belang: 

• kleinschalig, halfopen landschap (met grazige vegetaties en KLE’s);  

• bos;  

• moeras, open water en waterlopen. 

Naar verstoring toe gelden volgende principes: 
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Kleinschalig, halfopen landschap (met grazige vegetaties en KLE’s):  
In het kleinschalig, halfopen landschap kunnen kwetsbare vegetaties voorkomen zoals pimpernelgraslanden. De 
meeste graslandvegetaties verdragen echter vrij goed betreding. Plantensoorten in de begraasde weiden zijn 
immers tredverstoring gewoon. Typische diersoorten binnen het kleinschalige halfopen landschap zijn slechts  
zelden als echt kwetsbaar te beschouwen.   
Onder de kleine landschapselementen zijn houtkanten vaak een refugium voor heel wat soorten en ook de 
vegetatie kan er heel specifiek zijn. Hier kan overmatige betreding leiden tot negatieve effecten.  
Zeker het kleinschalige, geperceleerde landschap wordt echter gekenmerkt door een vaste padenstructuur, vaak 
veldwegen. Dit zorgt ervoor dat recreatie van bv. wandelaars en fietsers automatisch gestuurd wordt. Het 
kleinschalige landschap (zoals een wastinelandschap) dat ontstaat door natuurbeheer kan verhoudingsgewijs 
wel kwetsbaarder zijn omdat de toegang er soms minder makkelijk kan worden gestuurd (bv. toegang doorheen 
een begrazingsblok), maar dit wordt gestuurd door de toegangspoorten in het begrazingsraster. 
In het algemeen heben we wat het deelgebied Dorent betreft  te maken met een matig kwetsbaar gebied. In het 
licht van de geplande natuurontwikkelingen wordt recreatie zo veel mogelijk aan de rand van het gebied 
gekanaliseerd.  
 
Moeras, open water en waterlopen: 
Langs ‘moerassen en open waters’ worden diersoorten snel opgemerkt. Wel is het zo dat ‘moerassen’ weinig 
toegankelijk zijn. Indien echter recreatie in de onmiddellijke omgeving van ‘moerassen’ wordt overwogen, is 
voorzichtigheid geboden, in eerste instantie omdat het broed-, rust- en foerageergebied betreft voor heel wat 
verstoringsgevoelige vogelsoorten.  
Betreding van moerasvegetaties leidt in het algemeen niet tot negatieve effecten op de vegetaties zelf.  
Waterlopen zijn lintvormige landschapselementen en kunnen dus in principe langs overal kort worden benaderd. 
De verstoring kan bijgevolg groot zijn.  
Binnen het projectgebied worden de moeraszones als kwetsbaar beschouwd, geleiding van de recreanten via 
paden aan de rand is wenselijk om verstoring van soorten als ijsvogel en roodborsttapuit te beperken. 
 
7.2.1.1 Knelpunten 
 
De recreatieve visie houdt rekening met een aantal bestaande knelpunten. Deze situeren zich hoofdzakelijk op 
het vlak van de ontsluiting en geleiding binnen het gebied. De knelpunten zijn meer concreet: 
 

➢ Modderige paden in het populierenbos. 
➢ Oneigenlijk gebruik van het padennetwerk (quads).  
➢ Stortplaatsen met (groen)afval, voornamelijk ter hoogte van bewoning maar ook veel zwerfvuil 

achtergelaten door recreanten. 
➢ Probleem van loslopende honden, deze zorgen o.a. voor verstoring.  
➢ Weinig lusvormige routes aanwezig voor wandelaars en ruiters. 
➢ Noodzaak voor hondenlosloopzone. 
➢ Gebrek aan voldoende parkeergelegenheid, met randparkeren in de bermen als gevolg. 

 
 
7.2.2 Doelstellingen 
 
7.2.2.1 Toegangspoorten 
 
De recreatieve druk kan structureel gespreid worden en de bereikbaarheid van het gebied kan verhoogd worden 
door het inrichten van een ‘toegangspoort’. Deze ingang moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 

o er moet parkeerplaats zijn; 
o de paden moeten er vertrekken; 
o er moet informatie gegeven worden over de paden, over het gebied en over de toegelaten 
recreatievormen en -stromen. 

De toegangspoort fungeert als trefpunt, als plaats waar geparkeerd kan worden of van waaruit vertrokken kan 
worden om de recreatieve routes te volgen. Bij deze toegang wordt een infobord voorzien met info over welke 
routes genomen kunnen worden of met andere interessante info over het (deel)gebied.  
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Deze toegangspoort bevindt zich t.h.v. het kruispunt Daalstraat/Rekelstraat en wordt ingericht met een parking 
en hondenlosloopzone. Tevens wordt voorzien in zitgelegenheid en worden fietsenstallingen voorzien t.h.v. de 
zone met de huidige zitbank.  
 
Om de hondenzone toegankelijk te maken vanuit verschillende (wandel)wegen, worden nog verschillende (2) 
kleine ingangen met sas voorzien om deze zone te bereiken. Op deze manier kunnen de recreanten kiezen voor 
een circulaire grotere of kleinere route, meer bepaald t.h.v. de Oude zennedijk en t.h.v. de Rekelstraat.  
 
 
7.2.2.2 Zoneren van recreatie 
 
Paden 
Het padennetwerk voor wandelaars, fietsers en ruiters zal uitgebreid worden.  
Een nieuw wandel- en ruiterpad zal aangelegd worden op de rand van de huidige akker. 
 
Tevens wordt langs de zuidrand van het projectgebied een wandel-, ruiter- en fietspad aangelegd (deels 
doorheen bos). Dit pad takt verder aan voor wandelaars langs de zuidelijke oude zennedijk. De noordelijke oude 
zennedijk wordt voorzien voor wandelaars, fietsers en ruiters.  
De Daalweg wordt voorzien als wandel- en fietspad (voorzien van catlegrids om ruiters tegen te houden). Om 
aansluiting te geven op het nieuw wandel- en ruiterpad langs de akker, is het begin van de Daalweg wel 
toegankelijk voor ruiters, dit om een goede aansluiting doorheen het grasland naar de akkerrand te garanderen. 
Langs de Tangebeek blijft het pad in grasraten behouden voor wandelaars en fietsers. Het parallel pad wordt op 
de taludbovenzijde voorbehouden voor ruiters, onderaan voor fietsers en wandelaars. 
 
Honden(losloop)zone 
Er wordt een hondenlosloopzone voorzien waar honden vrij kunnen rondlopen t.h.v. de Rekelstraat, nabij de 
kruising met de Daalstraat.  
 
Zone met grote grazers - Begrazingszone 
Ter hoogte van de extensief begraasde zone in het Nelebroek komt een zone met grote grazers voor. Voederen 
van dieren is hier strikt verboden. Er kan in de randzone worden gewandeld, tevens is de zone vrij toegankelijk. 
 
 
7.2.2.3 Optimalisatie van de recreatieve infrastructuur 
 
Bijkomende zitplaatsen worden ingericht ter hoogte van de kruising Daalstraat/Rekelstraat. Hier wordt tevens 
een fietsenstalling geplaatst.  
 
Op verschillende plaatsen worden infoborden voorzien. 
 
Om de toegankelijkheid te regelen worden poortjes of slagbomen voorzien. Ook hoge slagbomen voor ruiters, 
catlegrids, terreinafsluitingen en hagen/heggen zullen hiervoor dienst doen. 
 
7.2.3 Toegankelijkheid  
 
In het kader van dit beheerplan is een toegankelijkheidsregeling (zie bijlage 2) samen met een 
toegankelijkheidskaart opgemaakt. Samen met deze toegankelijkheidskaart hoort ook een bebordingsplan dat 
de toegankelijkheid op het terrein regelt. Er wordt gekozen voor zachte vormen van recreatie. Dit wil zeggen dat 
het gebied toegankelijk is voor wandelaars, fietsers en ruiters op de paden; de begrazingszone is vrij toegankelijk.  
 
Honden mogen enkel aangelijnd in het projectgebied. Er is een hondenzone voorzien. Met bijkomende bebording 
zullen de recreanten hiervan op de hoogte worden gesteld. 
 
 

7.2.4 Communicatie met derden 
 

➢ Communicatie op terrein naar bezoekers harmoniseren (bebording, …) 
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➢ Zichtbare toegangspoorten 
 
In het projectgebied zelf worden op vele plaatsen infoborden voorzien. Deze infoborden hebben de bedoeling 
de wandelaar te verwelkomen, kennis te laten maken met het gebied en te informeren over de gedragsregels.  
 
Een wandelfolder met heel wat achtergrondinformatie is door Natuurpunt opgesteld. Thema’s zoals de ruime 
landschappelijke context, de aanwezige fauna en flora en bereikbaarheid worden besproken. Deze folder dient 
geactualiseerd te worden, gezien de wijzigingen aan de paden. 
 
Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat buurtbewoners vertrouwd geraken met het gebied in hun omgeving door 
het organiseren van begeleide wandelingen. Hierop worden zij speciaal uitgenodigd. Er wordt dan meer uitleg 
gegeven over de aanwezige natuurwaarden en de invloed van het gevoerde beheer hierop. 
 
Het ANB zal bij ingrijpende beheerwerken in het reservaat tijdelijke informatieborden plaatsen om de 
beheermaatregelen toe te lichten voor de recreanten.  
 
 
7.2.5 Landschappelijke en cultuurhistorische doelstellingen 
 
Het projectgebied wordt gekenmerkt door een hoge landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische 
waarde (beschermd cultuurhistorisch landschap Dorent-Nelebroek). Het gebied Dorent-Nelebroek vormt één 
van de laatste, grote en relatief onaangetaste valleigebieden van de Zenne en wordt getypeerd door de 
aanwezigheid van twee afgesneden zennemeanders. 
 
Het Dorent-Nelebroek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de 
wetenschappelijke 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. De aanwezige waarden en hoe hiermee wordt omgegaan in het beheerplan worden 
hieronder kort samengevat: 
 

➢ Er wordt voornamelijk gestreefd naar graslanden, omringd door houtige kleine landschapselementen 
(hagen/heggen of knotbomen). Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) is de oorspronkelijke 
loop van de Zenne te zien met de verschillende, opeenvolgende meanders. De rivier werd op het einde 
van de 18de eeuw omgeven door bomenrijen, de riviervallei werd ingenomen door akkers en grasland. 
De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft de rivier op nagenoeg dezelfde manier weer, omgeven 
door grasland. 

➢ Historische greppels worden behouden. 
➢ Poelen worden behouden, en er worden bijkomend poelen aangelegd. 
➢ Er wordt een historische geul opnieuw uitgediept.  
➢ Behoud en herstel van de 2 oude (afgesneden) zennemeanders. Deze meanders - in de rest van de 

Zennevallei nagenoeg volledig verdwenen - typeren als laatste, onaangetaste meandercomplex het 
Dorent-Nelebroek. Deze meanders zijn onvervangbare relicten van de geomorfologische evolutie van 
de vallei. De fossiele meanders in dit gebied werden ten gevolge van sluikstorten gedeeltelijk 
opgehoogd en opgevuld.  

 
 
 

7.3 Economische doelstellingen 
 
Houtproductie als resultaat van een beheermaatregel is geen doel op zich, eventueel bestaat er wel de 
mogelijkheid tot vermarkten van beheerresten (brandhout, kwaliteitshout).  
 
Voor de graslanden wordt zoveel mogelijk in samenwerking met landbouwers gewerkt. Natuurlandbouw is een 
optie. 
 
Binnen het beheerplan worden zones aangeduid die een begrazing of nabegrazing met paarden kunnen hebben 
i.f.v. de uitbating van de manège en i.f.v. natuur. 
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Jacht en bestrijding (van bv. muntjak die er voorkomt) is mogelijk. 
Vormen van beheerjacht zijn 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 voor de gebieden van het geactualiseerde Sigmaplan  
- De jacht gebeurt op vraag van de regiobeheerder. 
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8 Beheermaatregelen 

 

 
8.1 Algemeen 

 
Er wordt onderscheid gemaakt in eenmalige maatregelen en terugkerende maatregelen. De uit te voeren 
maatregelen i.h.k. van het Sigmaprojectgebied Dorent worden hier niet gedetailleerd besproken, deze maken 
onderdeel uit van een specifiek uitvoeringsbestek. 
 
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 15. 
 
De beheermaatregelen worden weergegeven op kaarten 8 (eenmalige-) en 9 (terugkerende maatregelen). 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 en getracht om een realistisch omvormingsscenario te voorzien. 
Hiervoor spelen praktische en financiële aspecten eveneens een belangrijke rol.  
Daarnaast zal ongewenste bosvorming en boomopslag voorkomen worden d.m.v. gerichte kapwerken.  
 
De werkzaamheden binnen het plangebied bestaan uit maatregelen voor het herstel van de graslanden  
tot schraal hooiland (type pimpernelgraslanden en glanshaverhooilanden) en maatregelen ten gunste van de 
kamsalamander en vleermuizen.  
Tevens wordt beperkt aan spontane verbossing gedaan t.h.v. de zone ingesloten tussen de zuidelijke meander 
en de Oude Zenne en worden kleine zones ruigte ontwikkeld, dit in overeenstemming met de S-IHD voor het 
SBZ-Habitatrichtlijngebied. 
Op het vlak van ecologische verbindingen worden de bestaande houtkanten en bomenrijen behouden en 
beheerd en worden bijkomend lineaire KLE aangelegd t.v.v. kamsalamander en vleermuizen. Er wordt vooral 
gestreefd naar hagen/heggen en knotbomen. Enkele oude bomen kunnen uitgroeien tot veteraanbomen. 
De meanders en poelen worden beheerd i.f.v. kamsalamander en vleermuizen. 
In een begrazingszone met extensieve begrazing (Nelebroek) worden grote grazers ingeschakeld die een 
extensieve begrazing uitvoeren van de zone, waarbij doel is om 30% gesloten vegetatie en 70% open 
graslandvegetaie van het type glanshaverhooiland te bewerkstelligen. 

 
8.2 Planning beheermaatregelen 

 
Een volledige planningstabel met de beheermaatregelen, de totale oppervlaktes waarop een beheermaatregel 
zal uitgevoerd worden en de timing hiervan, is terug te vinden in onderstaande beheertabel 15 (gekoppeld aan 
de natuurdoelen). Tabel 16 geeft het beheer weer voor de lineaire KLE (houtkanten en bomenrijen). 
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Tabel 15.  Overzicht van de doelen, gekoppelde beheertrajecten en -activiteiten, opp. per beheeractiviteit en jaarplanning. De maatregelen i.k.v. de PAS-herstelstrategie worden weergegeven (nummering volgens De Keersmaecker et al. 

2018). 

 
Natuur- 
doelen 
CMSi 

NSB BE Traject Activiteit PAS 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

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 

                              

06.5 6510_hus 4b Terugkerend beheer: maaibeheer met nabegrazing BM20 – Jaarlijks maaien (juli) en nabegrazen  1+3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hus 4h Eenmalig beheer: Afplaggen 20 cm BK20 – Plaggen (20 cm)             x             

06.5 6510_hus 4h Eenmalig beheer: opbrengen maaisel pimpernelgrasland BS20 – introductie plantensoorten             x             

06.5 6510_hus 4h Terugkerend beheer: maaibeheer  BM11 – 2x jaarlijks maaien  1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hus 2b Eenmalig beheer: Afplaggen 10 cm BK20 – Plaggen (10 cm)  x                        

06.5 6510_hus 2b, 4e Eenmalig beheer: opbrengen maaisel pimpernelgrasland BS20 – introductie plantensoorten  x                        

06.5 6510_hus 2b, 4e Terugkerend beheer: maaibeheer  BM11 – 2x jaarlijks maaien 1  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hus 4e Eenmalig beheer: Afplaggen 20 cm BK20 – Plaggen (20 cm)  x                        

06.5 6510_hus 2c, 2d Eenmalig beheer: Afplaggen 10 cm BK20 – Plaggen (10 cm)             x             

06.5 6510_hus 2c, 2d Eenmalig beheer: opbrengen maaisel pimpernelgrasland BS20 – introductie plantensoorten             x             

06.5 6510_hus 2c, 2d Terugkerend beheer: maaibeheer  BM11 – 2x jaarlijks maaien 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hus 4d, 4c Terugkerend beheer: maaibeheer  BM11 – 2x jaarlijks maaien 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hus 4f Eenmalig beheer: Afplaggen 20 cm BK20 – Plaggen (20 cm)  x                        

06.5 6510_hus 4f Eenmalig beheer: opbrengen maaisel pimpernelgrasland BS20 – introductie plantensoorten  x                        

06.5 6510_hus 4f Terugkerend beheer: maaibeheer  BM11 – 2x jaarlijks maaien 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hus 2a Terugkerend beheer: maaibeheer met nabegrazing BM20 – Jaarlijks maaien (juli) en nabegrazen 1+3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hu 4a Terugkerend beheer: maaibeheer met nabegrazing BM20 – Jaarlijks maaien (juli) en nabegrazen 1+3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hus 4g Eenmalig beheer: Afplaggen 20 cm BK20 – Plaggen (20 cm)             x             

06.5 6510_hus 4g Eenmalig beheer: opbrengen maaisel pimpernelgrasland BS20 – introductie plantensoorten             x             

06.5 6510_hus 4g Terugkerend beheer: maaibeheer  BM11 – 2x jaarlijks maaien 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hu 3a,4i, 4j Terugkerend beheer: maaibeheer  BM11 – 2x jaarlijks maaien (juli+september) 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hu 9a, 9b, 9c Terugkerend beheer: maaibeheer  BM20 – Jaarlijks maaien (juli) en nabegrazen 1+3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hu 9a Eenmalig beheer: individuele kap eiken randzone BB44: individuele kap 3 x                        

06.4 rbbkam 5b Terugkerend beheer: begrazing BG20 – Seizoensbegrazing 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

05.5 akker 5d Terugkerend beheer: akkerbeheer BA - Akkerbeheer  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

12.1 Mozaïek-
landschap 

6c Eenmalig beheer: ringen populier BB50 – Ringen (populier)  x                        

12.1 Mozaïek-
landschap 

6b Eenmalig beheer: verwijderen boomopslag BB80 – verwijderen boomopslag  1 x                        

12.1 Mozaïek-
landschap 

6a Terugkerend beheer: Graasbeheer BG10 - Jaarrondbegrazing 3  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

12.1 Mozaïek-
landschap 

6b Terugkerend beheer: maaibeheer BM40 : meerjaarlijks maaien (1x/3 jaar) 2 x   x   x   x   x   x   x    x  

20.1.2 Hondenlos
loopzone 

5a Terugkerend beheer: maaibeheer BM60: frequent maaien (gazonbeheer)  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

09.2 91E0 8a Terugkerend beheer: hakhoutkap BB47: hakhoutkap (1x/7 jaar) 3 x       x       x       x   

 Geen NSB 3b Terugkerend beheer: hakhoutkap BB47: hakhoutkap (1x/12 jaar)  x            x            

11.11 11.11 7a Eenmalig beheer: uitgraven meander BK11: afgraven - uitgraven 2 x                        

11.11 11.11 7a Eenmalig beheer: ontstronken bomen (meander) BB90: Ontstronken  x                        

11.11 11.11 7a, 7b Terugkerend beheer: hakhoutkap BB47: hakhoutkap (1x/12 jaar) 2 x            x            

11.11 11.11 7a, 7b Terugkerend beheer: wegvangen exoten (schildpadden) BS60 : Bestrijding diersoorten (met jaarlijkse controle)  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

11.11 11.11 7a, 7b Terugkerend beheer: maaibeheer BM40 : meerjaarlijks maaien (1x/3 jaar) 2 x   x   x   x   x   x   x    x  

11.11 11.11 7b Eenmalig beheer: uitgraven meander BK11: afgraven - uitgraven 2            x             

11.11 11.11 7b Eenmalig beheer: ontstronken bomen (meander) BB90: Ontstronken             x             

11.11 11.11 11a Terugkerend beheer: maaibeheer BM40 : meerjaarlijks maaien (1x/4 jaar)(oevers onderaan waterzijde) 2 x   x   x   x   x   x   x   x   

11.11 
11.11 11a Terugkerend beheer: maaibeheer 

BM11: 2x jaarlijks maaien (juli+september)(berm: talud landzijde en 
taludkruin) 

1 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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Natuur- 
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11.11 11.11 11a Terugkerend beheer: maaibeheer BM14: 1x jaarlijks maaien (september)(berm: talud waterzijde) 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

06.5 6510_hu 11b Terugkerend beheer: maaibeheer  BM11 – 2x jaarlijks maaien (juli+september) 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

11.11 11.11 poelen Eenmalig beheer: aanleg van poelen BI71: aanleggen van poel (3)  x                        

11.11 11.11 poelen Eenmalig beheer: aanleg van historische geul BI71: aanleggen van historische geul  x                        

11.11 11.11 poelen Terugkerend beheer: baggeren en slibruimen BK42: slibruimen van poel            x          x     

11.11 11.11 Historische meander Terugkerend beheer: Kruidruimen BK41: Kruidruimen van historische meander  Bij noodzaak 

 
  

Terugkerend beheer: bestrijding exoten (planten: Japanse 
duizendknoop) 

BS50 : Bestrijding plantensoorten (met jaarlijkse controle)  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

   Eenmalig beheer: slibruimen van grachten BK42: slibruimen  x                        

   Terugkerend beheer: Onderhoud recreatieve voorzieningen en paden  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

 

Tabel 16. Beheertabel lineaire KLE. 

 

Soorten Lengte (m) Eenmalig beheer 
Jaar uitvoering 

eenmalig beheer Terugkerend beheer 

kbca 23,61    Beheer als haag (snoeien 1x/j, juni) 

khcr 975,92    Hakhoutkap (1x/12j) 

khcr+kb 1179,66    Hakhoutkap (1x/12j) struweel 

kbs+khcr 58,13    Hakhoutkap (1x/12j) struweel/Knotten (1x/5j) 

kbq+khcr 158,97    Hakhoutkap (1x/12j)/Knotten (1x/12j) 

kbs+khcr 295,83    Hakhoutkap (1x/12j)/Knotten (1x/5j) 

kbs 934,78    Knotten (1x/5j) 

kbq 66,90 Aanplant bomenrij zomereik 2020   

kh 31,03 Aanplant houtkant 2020 Hakhoutkap (1x/12j) 

kh 331,01 Aanplant houtkant 2020 Hakhoutkap (1x/7j) 

kbq+kh 303,23 Aanplant houtkant/Bomenrij zomereik 2020 Hakhoutkap (1x/12j) struweel 

kbs 278,43 Aanplant knotwilgen 2020 Knotten (1x/5j) 

Italiaanse 
populier  Individuele kap 

2019 
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8.3 Maaibeheer en begrazing 

 
Voor het regulier beheer van ‘graslanden’ zijn er in principe twee mogelijkheden: het instellen van een 
maaibeheer, waarin jaarlijks minstens éénmaal gemaaid en gehooid wordt, of een begrazingsbeheer, waarbij 
grote grazers de vegetatie kort houden.  
Het resultaat van het instellen van maaibeheer, dan wel begrazingsbeheer, op een bepaalde locatie zal veelal 
wezenlijk verschillend zijn. Het is dan ook noodzakelijk, om in functie van het beoogde graslandtype en de 
uitgangssituatie, een gepaste beheerkeuze te maken. 
Bij begrazing spelen de soort van grazer en de intensiteit van begrazing een belangrijke rol voor de 
ontwikkeling.  

Pimpernelgraslanden worden momenteel vroeg gemaaid (mei). Laat maaien wordt aanbevolen als 
onderhoudsbeheer voor pimpernelgraslanden in Pikhaken (Boortmeerbeek)(Van Ryckegem et al. 2010). In het 
beheerplan zal de optie gelaten worden om de maaidatum af te stemmen op de ontwikkeling van de 
graslanden, aangezien er in Vlaanderen weinig referentiesituaties aanwezig zijn om voor Dorent de meest 
geschikte maaidatum te vinden. 

 

8.3.1 Maaibeheer voor reeds goed ontwikkelde graslanden 
 
Een klein deel van de oppervlakte graslanden zijn momenteel reeds goed ontwikkeld en kunnen dus een 
instandhoudingsbeheer ondergaan.  
Het betreft de graslanden in Dorent 4d (pimpernelgrasland) en de bermen van de Daalweg (10a) en langs de 
bermen doorheen het begrazingsblok in Nelebroek. 
Het maaibeheer bestaat uit maaien met afvoer in de periode mei of juli en in september. 
 
 
8.3.2 Maaibeheer voor relatief goed ontwikkelde graslanden met graslandrelicten 

 
Sommige graslanden zijn op dit moment nog niet habitatwaardig of zijn ze in een slechte staat van 
instandhouding omdat ze nog sterk verruigd zijn of te voedselrijk zijn. Binnen het projectgebied zijn dergelijke 
percelen reeds aanwezig. 
 
Het graslandperceel in 4h krijgt een onderhoudsbeheer (doeltype pimpernelgrasland 6510_hus) met een 
maaibeurt in mei of juli en een tweede maaibeurt in september.  
 
Voor het perceel 2a wordt gemaaid in juli en nabegraasd (met paarden). 
 

 
8.3.3 Beheer van slecht ontwikkelde graslanden met zeer hoge nutriëntenrijkdom in de bodem 

 

Voor de ontwikkeling tot pimpernelgrasland zal de met nutriënten verzadigde bovenlaag op enkele plekken 
moeten worden verwijderd. Dit blijkt uit de studie van Witteveen & Bos (2015). Een perceel ten noordwesten 
van de Daalweg zal hiervoor op korte termijn (2019) met 10 cm afgeplagd worden (2b) en twee percelen ten 
zuidoosten van dezelfde weg zullen met 20 cm afgeplagd worden (Afplaggen 10 cm: 1.42 ha, 20 cm 4e: 0.24 ha 
en 4f: 1,29 ha). 
 

 
Op lange termijn wordt de ontwikkeling van pimpernelgrasland ook beoogd in andere percelen met een 
huidige ongunstige (abiotische) uitgangsconditie, zijnde een te hoge fosforaanwezigheid in de bodem. Uit de 
studie van Witteveen & Bos (2015) bleek dat een aantal percelen niet verschraald kunnen worden binnen een 
periode van 10 jaar, een verschralend beheer met enkel het uitvoeren van een hooilandbeheer (maaien met 
afvoer) zou te lang duren, met bovendien de kans op onzekere resultaten naar het behalen van de doeltypes. 
Voor dergelijke percelen wordt ook een afgraving van 10 cm of 20 cm voorgesteld om het doeltype 
pimpernelgrasland te behalen. Dergelijke afgraving wordt echter pas voorzien nadat er een monitoring van de 
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afgraving van de percelen 2b, 4f en 4e is opgestart  Bij gunstige resultaten kan er dan overgegaan worden tot 
afgraving van andere percelen. De afgraving wordt voorzien vanaf 2030. De voorgestelde af te graven percelen 
zijn gelegen in Dorent (2c, 2d met 10 cm afgraving) en 4h en 4g (met 20 cm afgraving). De optimale 
afgravingsdieptes werden bepaald in Witteveen & Bos (2015). 
Om tijdens het graven zo min mogelijk insporing en verdichting te veroorzaken, moet het gewicht van de 
graafmachine over een zo groot mogelijk oppervlak worden verdeeld. In eerste instantie wordt hiervoor 
gezorgd door het gebruik van extra brede rupsbanden. Afhankelijk van de terreinsituatie en weersinvloeden 
kan het gebruik van rijplaten of draglines noodzakelijk zijn. 
 
Na het toepassen van afgraven, is het de vraag hoe de gewenste graslandsoorten1 waaronder grote pimpernel 
in de nieuwe gebieden komen. Er zijn verschillende methodes die van toepassing kunnen zijn (Witteveen & Bos 
2015): 
- Na de inrichting niet inzaaien maar de natuur haar gang laten gaan. Hierbij wordt echter een groot risico 
verwacht ten aanzien van de opschot van bomen uit de omgeving en de vestiging van exoten. De vegetatieve 
ontwikkeling moet dus gestuurd worden met behulp van maaien. Het voordeel is dat de eventueel nog 
aanwezige zaadbank potentie heeft om zich te ontwikkelen. Het is echter niet zeker of grote pimpernel ook tot 
ontwikkeling komt. Deze optie vraagt om relatief veel nazorg en kennis van de ontwikkeling van graslanden. 
- Het verspreiden van maaisel (sporen en stekken) uit soortenrijke graslanden uit de omgeving. Dit is relatief 
goedkoop, geeft vrij zeker resultaat voor de gewenste flora, maar houdt geen rekening met de interessante 
soorten die mogelijk nog in de zaadbank aanwezig zijn. 
Het opbrengen van maaisel heeft naast input van zaden nog de volgende positieve effecten: 

- toename organische stof gehalte en daardoor verhoging van het bufferend vermogen tegen zuren en 
giftige stoffen als aluminium; 
- ontstaan van microklimaat (temperatuur, vocht) waardoor gunstigere condities ontstaan voor 
kieming van zaden; 
- maaisel van schrale vegetatie vertraagt de nutriëntenkringloop. Dit voorkomt de ontwikkeling van 
snelgroeiende, concurrentiekrachtige soorten (grassen). 
- snel sluiten van de grasmat. Het snel ontwikkelen van een grasmat beperkt het risico op opschot van 
jonge boompjes en de vestiging van exoten.  

- Inzaaien met passend zaadmengsel horend bij het doeltype. Dit heeft als voordeel dat de meeste doelsoorten 
aanwezig zijn, maar er moet op gelet worden dat het hierbij steeds om een inheems zaadmengsel gaat met 
soorten die thuishoren binnen het gebied. 

 

Ter hoogte van perceel 4d komt grote pimpernel momenteel reeds voor. Na afgraving van de andere percelen 
zal opbrengen van zaadrijk mengsel ter hoogte van de ingerichte percelen met als doeltype pimpernelgrasland 
de beste keuze zijn voor de ontwikkeling tot pimpernelgrasland in Dorent. Om een snelle grasmat te laten 
ontwikkelen waar weinig boomopslag vanuit de aanpalende houtkanten kan gebeuren, wordt vooreerst 
ingezaaid met een mengsel van Italiaans raaigras (10-15 kg/ha). Italiaans raaigras is na het eerste jaar niet meer 
wintervast. Hierdoor ontstaat een minder gesloten grasmat waardoor een eventuele zaadbank 
nog kans krijgt om zich te ontwikkelen. Dit kan gecombineerd worden met het opbrengen van maaisel uit 
soortenrijke percelen uit de omgeving. 
De werkstappen voor het opbrengen van zaadrijk maaisel: zijn 

• maai het soortenrijk grasland uit de omgeving (4d) op een tijdstip dat het zaad van gewenste soorten 
daadwerkelijk aanwezig is. Het maaisel kan afkomstig zijn van percelen van Natuurpunt uit de 
omgeving. 

• pers het gras in balen als het nog redelijk groen is. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van 
het zaad verloren gaat;  

                                                      
1 Kensoorten (T’Jollyn et al. 2009): Kraailook (Allium vineale), Zachte haver (Avenula pubescens), Bevertjes (Briza media), 

Akkerklokje (Campanula rapunculoides), Knoopkruid (Centaurea jacea), Groot streepzaad (Crepis biennis), Glad walstro 

(Galium mollugo), Graslathyrus (Lathyrus nissolia), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Gewone en smalle rolklaver (Lotus 

corniculatus), Beemdkroon (Knautia arvensis), Ruige leeuwentand (Leontodon hispidus), Margriet (Leucanthemum vulgare), 

Muskuskaasjeskruid (Malva moschata), Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum), Klavervreter (Orobanche minor), 

Karwijvarkenskervel (Peucedanum carvifolia), Grote bevernel (Pimpinella major), Kleine ratelaar (Rhinanthus minor), Grote 

ratelaar (Rhinanthus angustifolius), Veldsalie (Salvia pratensis), Knolsteenbreek (Saxifraga granulata), Gele morgenster 

(Tragopogon pratensis), Goudhaver(Trisetum flavescens), Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis). 
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• het persen van balen kan in verschilende groottes, afhankelijk van reisafstand en beschikbaarheid 
vanmankracht en vrijwilligers. Wegens de nabijheid van de percelen zijn kleinere balen geschikt, bv.  
vierkante balen van ca. 20 kg. Leg deze uit in een raster van 15 x 15 meter en verspreidt het gras met 
de hand in plukken. Dat kan gebiedsdekkend (800-900 kg/ha), maar afhankelijk van de beschikbare 
hoeveelheid maaisel kunnen er ook vlakken om en om overgeslagen worden. Andere richtlijnen die 
gehanteerd worden zijn 1 m² vers maaisel verspreiden over 1-2 m² geplagd perceel); 

• opbrengen van zaadrijk maaisel kan ook via een opraapwagen i.p.v. eerst te persen en nadien de balen 
weer open te snijden en manueel te verspreiden. 

Het jaar volgend op het opbrengen van het zaadrijk mengsel wordt een maaibeheer met afvoer uitgevoerd.  
Dit maaibeheer wordt twee maal per jaar uitgevoerd (juli en september) met afvoer van het maaisel. 
 
 
 
8.3.4 Beheer van de dijken Oude Zenne/Tangebeek 

 

De dijken van de Oude Zenne krijgen een maaibeheer met afvoer van het maaisel. Hierbij geldt volgend 
maairegime: 
- De onderzijde van de oevers langs de waterzijde worden beheerd als ruigte (maaibeheer 1x/4 jaar met 

afvoer van maaisel) in september 

- Het talud langs de waterzijde wordt gemaaid met afvoer van het maaisel in september 

- Het talud en de kruin langs de landzijde worden 2x/jaar gemaaid in juli en september met afvoer van het 

maaisel. Er wordt hierbij op gelet dat de bomen niet beschadigd worden. 

- Verder wordt er ook een graswandelpad (3 m) uitgemaaid in het midden van de kruin (5-7x/jaar). 

De dijken van de Tangebeek (taluds) worden 2x/jaar gemaaid (juli/september). 
 
 
8.3.5 Seizoensbegrazing met paarden 

 
Binnen het projectgebied worden momenteel ca. 21 ha begraasd met paarden.  
De huidige begrazing met paarden kan voortgezet worden op een aantal percelen (zie tabel 14 – nabegrazing in 
deelgebied Dorent).  
Begrazing in functie van de ontwikkeling van pimpernelgraslanden is enkel zinvol in de vorm van nabegrazing, 
m.a.w. als onderhouds- of ontwikkelingsbeheer in een hooiweidesysteem (Demolder 2012).  
Er moet vooral gezorgd worden dat de vegetatie kort de winter ingaat. Eind oktober is de vegetatie kort gegraasd. 
Daarbij moet vertrappeling van bodem en vegetatie vermeden worden. Dit betekent dat de dieren eind oktober 
van de hooiweide kunnen gehaald worden. Aangezien grote pimpernel een zomerbloeier is, is het noodzakelijk 
om in de percelen waar grote pimpernel voorkomt of op termijn zou moeten voorkomen (natuurstreefbeeld 
6510_hus), de nabegrazing pas ten vroegste eind augustus te laten starten, net na de tweede groeipiek van de 
grassen (Van Ryckegem & Van Uytvanck 2011). 

 
8.3.6 Mozaïeklandschap met extensieve begrazing 

 

In Nelebroek in de beheereenheden 6a, 6b en 6c wordt een mozaïekvegetatie beoogt met 70% grasoppervlakte 
en 30% gesloten vegetatie. afwisseling van bos (6c) en glanshaverhooiland/doornstruweel (6a). Dit blok zal 
integraal extensief begraasd worden door runderen en paarden of andere grote grazers in een 
jaarrondbegrazing. De begrazing is extensief met een densiteit van 1-3 GVE/ha. In de loop van het beheerplan 
kan de begrazingsdichtheid bijgestuurd worden. 
Voor de percelen met als doeltype glanshavergrasland (9a, 9b en 9c) wordt als beheer een maaibeheer van 1x 
maaien per jaar (juli) voorgesteld met nabegrazing.  
 
8.3.7 Extensief maaibeheer met afvoer van het maaisel 

 
In de zone van de hondenlosloopzone (5a) wordt een extensief maaibeheer met afvoer van het maaisel (ca. 5-7 
x/jaar)(ca. 1,25 ha) uitgevoerd.  
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8.3.8 Ruigtebeheer (6430) 

 

Het verwijderen van boomopslag ter hoogte van de ruigte in beheereenheid 6b wordt beschouwd als een 
gefaseerd beheer (in de tijd) om voldoende openheid te garanderen binnen de grotere begrazingszone in 
Nelebroek. Om ontwikkeling tot habitattype 6430 te garanderen wordt 1x/3 jaar gemaaid. In totaal gaat het 
hier over zo’n 0,6 ha.  
Tevens wordt langs de oevers van de meanders (7a, 7b) een ruigtebeheer toegepast (1x/3 jaar gemaaid). 
 
8.4 Lokale bosomvorming 

 

In beheereenheid 6c (populierenaanplant) worden de populieren geringd. Langs de paden kunnen deze gekapt 
worden. Nadien wordt een nulbeheer gevoerd. Dode bomen die geen gevaar opleveren voor de wandelaars 
blijven behouden als dood hout. 
 
Binnen het plangebied wordt ongeveer 0,72 ha extra bos gecreëerd door spontane verbossing (beheereenheid 
8a).  
 

8.5 Aanleg van een fauna-akker 

 
Ten oosten van de hondenlosloopzone wordt een fauna-akker aangelegd (BE 5d). Doelstelling is om voedsel te 
verschaffen voor zangvogels en knaagdieren.  
 
 

8.6 Inrichting en onderhoud van poelen – oude meanders - aanleg historische meander 

 

Er worden een aantal poelen hersteld tot kamsalamanderhabitat. De bedoeling van deze ingreep is het vrijstellen 
van de poelen zodat bladval vermeden wordt, het verwijderen van de voedselrijke sliblaag in de poel en het 
herprofileren van de poel. Zones met kruidvlier worden behouden en niet beschadigd tijdens de werken. Daar 
waar poelen vlak bij een houtkant liggen is het belangrijk de houtkant niet te beschadigen tijdens de werken. 
Er wordt geprofileerd met microreliëf en voldoende structuurvariatie.  
Het gaat om de volgende poelen:  
Poel B – 70 m³ 
Poel C – enkel ruimen – 15 m³ 
Poel D – 465 m³ 
Poel E – 230 m³ 
Poel F – 225 m³ 
 
Op korte termijn (2019) worden 3 nieuwe poelen gegraven met een totale oppervlakte van ca. 6.200 m2  
en een diepte van 1 à 2 m en om als kamsalamanderhabitat te kunnen fungeren.  
Het gaat om de volgende poelen:  
Poel H – 2232 m³ 
Poel I – 220 m³  
Poel J – 240 m³ 

 
Na inrichting van de poelen voor de kamsalamander, dienen de poelen onderhouden te worden. Aan de 
zuidkant van de poelen wordt de aanwezige begroeiing periodiek gerooid, zodat voldoende lichtinval wordt 
gegenereerd en wordt voorkomen dat bladval tot versnelde verlanding leidt.  
De poelen dienen waterhoudend te zijn. Hiervoor is het wenselijk om een periodieke slibruiming uit te voeren 
(september), eenmaal om de 10 jaar. 
 
Tevens is het de bedoeling om een historische loop van de Zenne terug te accentueren door deze ondiep open 
te maken. Het graafwerk gebeurt op aanwijzing van de leidend ambtenaar en de verantwoordelijke van 
Onroerend Erfgoed. In de historische geul wordt een lange gleuf gegraven, ondiep en niet breed. Kruidruiming 
kan periodiek uitgevoerd worden. 
 



 

75 

 

De oude zennemeanders worden ingericht t.b.v. kamsalamander. Hiertoe worden op korte termijn de houtige 
vegetatie gekapt langs de zuidelijke meander en wordt het slib geruimd. Hiertoe zal ook een deel dienen 
afgegraven te worden, vermits in de meander deels gestort is.  De geschatte hoeveelheid is 2612 m3 slib. 
Tevens worden de taluds plaatselijk verflauwd. Bij de graafwerken voor het verflauwen van de oevers komt ca. 
2198 m³ grond vrij. De noordelijke meander wordt niet op korte termijn ontslibd/uitgegraven, wel wordt de 
houtige vegetatie verwijderd over een groot deel. Om bladval in de waterpartij te vermijden worden de meeste 
bomen en struiken die langs het water staan gekapt. 
De noordelijke meander wordt op lange termijn ontslibd en uitgegraven, met lokale verflauwingen van de 
zonbeschenen oever. Op korte termijn wordt om bladval in de waterpartij te vermijden de meeste bomen en 
struiken die langs het water staan gekapt.  
De dammen die momenteel aanwezig zijn in de oude zennemeanders blijven liggen (worden niet mee 
afgegraven), om verspreiding van de bodemvervuiling te voorkomen. 
Aan beide zijden van de oevers worden de struiken teruggezet en de bomen geveld en gedeeltelijk ontstronkt 
tot een afstand van 8 meter van de oever. Langs de meanders staan enkele mooie, grote oude bomen. Bomen 
die niet mogen geveld worden, zullen aangeduid worden. De struiken rond de meander worden afgezet, maar 
niet ontstronkt. De struiken worden afgezet tot maximaal 20 cm boven het maaiveld. 
Langs de oevers staan ook jonge iepen (Ulmus spec). Het is de bedoeling om deze te behouden. De iepen 
worden afgezet met het oog op het terug laten uitlopen van de bomen. 

 
Om de openheid te garanderen van de oevers, wordt periodiek een hakhoutbeheer uitgevoerd van de oevers 
van de meanders (1x/7 jaar). De oevers worden beheerd door een ruigtebeheer uit te voeren (1x/3 jaar maaien 
in september). 
 

8.7 Aanplant/Hakhoutbeheer struweel 

 
In de zones 6a, 8a en 3b wordt een hakhoutbeheer uitgevoerd. De zone 8a is een ingesloten zone tussen de Oude 
Zenne en de zuidelijke zennemeander. Het hakhoutbeheer wordt hier over de volledige oppervlakte uitgevoerd, 
dit om beschaduwing en bladval in de meander te voorkomen. 
 
De percelen 6a en 3b betreffen struweel, deels op het talud. De openingen in de taluds worden bijgeplant met 
o Hazelaar, Haagbeuk, Linde, en andere hakhoutsoorten Er wordt een gefaseerd hakhoutbeheer uitgevoerd, 
waarbij ca. 1/3 in hakhout wordt gezet met een periodiciteit van 1x/12 jaar. Dode bomen die geen gevaar 
opleveren voor de wandelaars blijven behouden als dood hout. 
 
 

8.8 Beheer lineaire KLE 
 
Houtkanten 
Er worden bijkomende houtkanten aangelegd (zie kaart 8).  
Omwille van sleedoorpage wordt hierbij 1/3 voorzien met sleedoorn, andere soorten dienen inheems en 
streekeigen te zijn: 
- Sleedoorn (Prunus spinosa) 
- Meidoorn (Crataegus monogyna/laevigata) 
- Spaanse aak  (Acer campestre) 
- Gelderse roos (Viburum opulus) 
- Hondsroos (Rosa canina) 
In de hondenlosloopzone (5a) wordt een driedubbele rij voorzien, dit omwille van de groenschermfunctie. 
 
Langs de Daalweg wordt beperkt een houtkant aangeplant als aanvulling op een bestaande houtkant. Deze 
aanplant langs de Daalweg is beperkt, om de bestaande en de te ontwikkelen (pimpernelgraslanden) niet te 
beschaduwen en negatieve effecten hiervan (tevens door bladval) te beperken. Lokaal kunnen kleine stukken 
(lage) heggen van Sleedoorn aangeplant worden op de zuidkant van de Daalweg, dit om teveel beschaduwing te 
voorkomen op de pimpernelgraslanden. 
 
De bestaande houtkant en andere KLE worden langs de Daalweg beheerd. Het beheer van de houtkanten van de 
Daalweg wordt hier afgestemd op de toegankelijkheid: hakhoutbeheer van de bestaande houtkanten om de 7 
jaar, de nieuw aangeplante heggen (van Sleedoorn) om de 2 jaar. 
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De lineaire KLE o.v.v. houtkanten worden als hakhout beheerd met een periodiciteit van 1x/12 jaar. Voor het 
projectgebied gebeurt dit beheer gefaseerd in de tijd, met jaarlijkse rotatie. 
Omwille van de nabijheid van de hondenlosloopzone wordt de houtkant in 5a (hondenlosloopzone) om de 7 jaar 
in hakhout gezet. 
Soms komen in de houtkanten opgaande bomen voor. Hoge bomen in de houtkanten worden best zoveel 
mogelijk geknot, dit om verdwijnen van de ondergroei op termijn te voorkomen. De struweelgedeelten worden 
in hakhout gezet.  
Er worden een tiental oude bomen behouden als veteraanbomen. 
 
De houtkant van haagbeuk nabij de Daalstraat/Rekelstraat wordt als haag gesnoeid (1x/jaar, juni) en ingekort tot 
op een hoogte van 1,2 m. 
 
Sommige houtkanten werden in de gracht geplant. Deze houtkanten dienen bij voorkeur bovenaan de oever 
heraangeplant te worden (en dus niet in de gracht).  
Om het onderhoud van de houtkanten en greppels beter te kunnen uitvoeren, worden de afsluitingen enkele 
meters van de greppels voorzien. Bij het herzetten van de draadafsluitingen van de weiden wordt rekening 
gehouden met de houtkanten en worden deze 5 m. van de kanten weg gezet. Er wordt voorzien in 1 houtkant, 
heg/haag per greppel. De overzijde van de greppel (liefst de zonnekant) wordt vrij gehouden van begroeiing om 
groei van waterplanten en ruigtekruiden in de greppels mogelijk te maken en tevens ook om ruimen van de 
greppels mogelijk te houden. Op het moment dat deze nieuwe houtkanten genoeg uitgegroeid zijn kunnen de 
bomen en struiken in de greppels of over de greppels verwijderd worden.  
 
 
Bomenrijen 
Er worden bijkomende bomenrijen aangelegd (zie kaart 8): 

- Langs de hondenlosloopzone en noordwaarts wordt een bomenrij van zomereik (knoteiken) (met 

houtkant) aangeplant. 

- Elders in het projectgebied worden knotbomen (Schietwilg) aangeplant, nabij bestaande 

knotbomenrijen van Schietwilg.  

- Langs de Rekelstraat wordt een bomenrij van zomereik aangeplant met hieronder een houtkant van 

inheems en streekeigen soorten (zie hoger). 

De knotbomen van Schietwilg worden periodiek geknot (1x/5 jaar). De knoteiken langs de Rekelstraat en langs 
de grens met 5a worden 1x/12 jaar geknot. 
 
Voor de bomenrijen langs paden wordt een jaarlijkse visuele controle uitgevoerd. 
 
Grachten 
Op korte termijn (2019) worden een aantal grachten geruimd (kaart 8). 
Het is de bedoeling de grachten diep te ruimen zodat de waterdoorstroming verbetert. Na de ruiming bestaat 
de waterbodem uit minerale bodem. Het is niet de bedoeling de grachten te herprofileren. 
Onderhoud van de grachten bestaat erin een ruiming uit te voeren. De beoogde diepte van de grachten is ca. 
30-40 cm. 
 
In totaal wordt op korte termijn 1960 lopende meter gracht geruimd. Het gaat om kleine smalle grachten langs 
de Daalweg en enkele percelen langs deze weg. Het volume slib wordt geschat op 720 m³.  
 
Het onderhoud van de grachten (ruiming) gebeurt nadien periodiek. Kleinere greppels in de 
pimpernelgraslanden worden periodiek ondiep gemaakt, met een maximale diepte van 30 cm. 
 
 

8.9 Exotenbeheer 

 

Een aandachtspunt is het voorkomen van verspreiding van al aanwezige exoten. Langs de 
noordelijke meander komen er twee zones voor met Japanse duizendknoop welke verwijderd 
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dienen te worden in het kader van de inrichting, en een zone met Italiaanse populieren die eveneens gekapt 
worden op korte termijn.  
Ook ter hoogte van de uitstroomconstructie van de beek komt een zone met Japanse duizendknoop voor. In 
het meest zuidelijke deel van het projectgebied is een zone met reuzenbalsemien, die eveneens verwijderd 
dienen te worden tijdens de inrichtingswerken. 
 
Vooral bestrijding van de Japanse duizendknoop vraagt om een weloverwogen aanpak. 
Bestrijding is lastig, maar niets doen betekent dat de plant die nu al in het gebied voorkomt, 
zich verder zal uitbreiden.  
De bovengrondse delen worden afgeknipt en verzameld. Het afknippen gebeurt handmatig, er mag geen 
bosmaaier of andere machine gebruikt worden. Alle afgesneden stukken worden verzameld en uit het gebied 
verwijderd.  
Alle plantdelen worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.  
De zone met de afgeknipte Japanse duizendknopen wordt met twee lagen biologisch afbreekbare worteldoek 
afgedekt. Het worteldoek wordt afgedekt met 30 cm grond. Na het afdekken wordt de kale grond op de 
behandelde zones ingezaaid met Italiaans raaigras.  Het inzaaien op deze plakken dient dicht te gebeuren zodat 
er snel een dichte grasmat ontstaat. 
 
Op de dijken van de Oude Zenne wordt de soort niet uitgegraven omwille van de stabiliteit van de dijken. De 
Japanse duizendknoop kan wel mechanisch bestreden worden. Zo kunnen voorafgaand aan de machinale 
maaiwerken, de Japanse duizendknoopzones handmatig gemaaid worden en wordt het maaisel afgevoerd. 
Handmatig maaien en afvoeren is enkel effectief als het zeer intensief gebeurd, d.w.z. om de 2 à 3 weken. 

 

Bij grondverzet dient voorkomen te worden dat grond met wortels hergebruikt wordt om verspreiding van de 
exoot te stimuleren. Zelfs onder wegen en paden is hergebruik af te raden, tenzij heel diep (3 meter). Afvoeren 
van de grond met wortels is tot nu toe de meest zekere methode om de soort kwijt te raken. 

 
In de meanders komen roodwangschildpadden voor. Deze dienen periodiek verwijderd te worden.  
 
8.10 Onvoorziene werkzaamheden 

 
Langs de paden, wegen en de grens met private eigendommen worden de zwaardere bomen regelmatig 
opgevolgd en als er een veiligheidsrisico is voor vallende takken of zelfs volledig bomen, wordt er overgegaan tot 
veiligheidskap (takken of volledige boom). 

Na stormweer (min. 2 maal per jaar) wordt gekeken of de afsluitingen geen schade hebben opgelopen. 
Er zal op regelmatige basis een controle gebeuren van dood hout/omgevallen bomen t.b.v. de veiligheid. 
Dode bomen worden behouden waar ze geen gevaar voor de recreanten opleveren. 

 
8.11 Soortgerichte maatregelen 
 
8.11.1 Vleermuizen 

 

Alhoewel er geen specifieke inventarisatie-gegevens ter beschikking zijn van vleermuizen, heeft het gebied wel 
potentieel als leefgebied voor deze zoogdieren. De kleinere boomgroepen, bomenrijen en houtkanten samen 
met de open waterpartijen van Oude Zenne en meanders vormen allemaal mogelijke verblijfplaatsen en 
foerageergebied voor vleermuizen.  
Lokaal dient men te streven naar een meer open bosstructuur. Het daarbij ouder laten worden van de resterende 
bomen betekent een meerwaarde voor het gebied, vermits holtes in bomen zullen toenemen.  
Binnen het beheerplan wordt aandacht besteed aan hun jachtgebied (bosranden en insectenrijke graslanden) 
en de verbindingselementen die de voortplantingsplaatsen verbinden met de jachtgebieden (bosranden, 
struweel, hagen en houtkanten). Concreet worden er corridors binnen het gebied gerealiseerd of onderhouden 
door aanplant van bomenrijen en houtkanten en worden de bestaande lineaire KLE behouden. 

 

8.11.2 Dagvlinders 

 

De actieve aanplanting van sleedoorn in houtkanten zal soorten als sleedoornpage zeker ten goede komen. 
Ook de inrichting van een deel van beheereenheid 5a als fauna-akker kan dagvlinders ten goede komen. 
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8.11.3 Kamsalamander 

 

De soortgerichte maatregelen voor kamsalamander worden vermeld onder §8.5 en §8.8. 
 
8.11.4 Ooievaar 

 
Er komen verschillende ooiveraars roesten op de verlichtingspalen op Cargo-ville 
Er worden nestmogelijkheden voor ooievaars in Nelebroek voorzien.  
 

8.12 Recreatieve infrastructuur 

 
De recreatieve infrastructuur zoals paden en andere recreatieve voorzieningen worden periodiek 
onderhouden. 
 

8.13 Cultuurhistorische maatregelen 

 
De cultuurhistorische maatregelen vloeien voort uit de landschappelijke cultuurhistorische doelstellingen 
(§7.2.5). 
 
Volgende maatregelen zijn van toepassing: 
- Aanleg en behoud van KLE (bomen, houtkanten) door gepast beheer (knotten van knotwilgn, 

hakhoutbeheer en scheren)(zie §8.7). 

- Behoud en beheer van poelen en aanleg van een historische meander (zie §8.5) 

- Behoud en terug openmaken van de historische zennemeanders met gepast beheer (zie §8.5) 

- Behoud en beheer van de graslanden: maaibeheer en/of extensieve begrazing (zie §8.3) 

- Behoud en beheer van de greppels (zie §8.7) 
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Deel 5 Opvolging 
 

 
Monitoring vormt binnen het natuurbeleid een terugkoppelingsmechanisme, waarmee beheermaatregelen en 
gestelde doelen kunnen worden getoetst en zonodig bijgesteld. Monitoring laat ons toe te kunnen controleren 
of, nadat een aantal inrichtings- en beheermaatregelen in een gebied zijn uitgevoerd, de gewenste 
ontwikkelingen inderdaad plaatsvinden. Ook moet men door monitoring kunnen signaleren dat zich andere 
ontwikkelingen dan de gewenste voordoen. Ten derde is het van belang, dat de resultaten indien mogelijk niet 
alleen knelpunten aangeven, maar ook de oorzaak van het probleem achterhalen.  
 
 

9 Opvolging van de beheerdoelstellingen 

 
De opvolging van de beheerdoelstellingen zal een opvolging van de tot doel gestelde natuurstreefbeelden 
inhouden. Deze worden weergegeven in Tabel 17.  
 
De monitoring bestaat uit het opvolgen van het natuurstreefbeeld met bepaling op het terrein van het 
natuurstreefbeeld en dit 6-jaarlijks (enkel omvormingen 3-jaarlijks en veiligheidsaspecten jaarlijks).  
Daarnaast wordt een soortgerichte monitoring uitgevoerd. Conform de Code goede praktijk Beheermonitoring 
worden voor alle onderstaande natuurstreefbeelden 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. In combinatie hiermee worden 
tevens 6-jaarlijks (3-jaarlijks bij herstelbeheer) indicatorlijsten opgesteld (m.u.v. rbbsp) voor de onderstaande 
natuurstreefbeelden (conform Protocol beheerresultaten opvolgen a.d.h.v. indicatorlijsten, INBO 2017). 
 
Tabel 17. Overzicht van de te monitoren natuurstreefbeelden en indicatorenlijsten. 

  Omschrijving Beheerdoel en indicatorlijst 

6430 Voedselrijke ruigte - Bepaling natuurstreefbeeld 
en oppervlakte door 
terreininventarisatie 
- Monitoring diverse 
soortengroepen 
- Monitoring hydrologie: 
grondwaterstanden met 
aanpassing peilbuizennetwerk 

6510_hu en 
6510_hus 

Laaggelegen schraal hooiland  

91E0 Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 

rbbkam Kamgrasland 

 
Het aantal in te vullen indicatorlijsten hangt af van de totale oppervlakte (ha) van een natuurstreefbeeld en het 
aandeel hiervan in ontwikkeling/herstel dan wel in instandhouding. Omdat geen enkel habitat in gunstige staat 
is, is de volledige oppervlakte aan natuurstreefbeelden in ontwikkeling/herstel. Het minimumaantal 
indicatorlijsten (n) dat moet ingevuld worden, wordt berekend aan de hand van volgende formule: 
 

𝒏𝒐𝒏𝒕𝒘𝒊𝒌𝒌𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈/𝒉𝒆𝒓𝒔𝒕𝒆𝒍 =
𝟓𝟎

𝟏 + (𝟓𝟎/𝑵𝒐𝒏𝒕𝒘𝒊𝒌𝒌𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈/𝒉𝒆𝒓𝒔𝒕𝒆𝒍)
 

 

Waarbij 𝑵𝒐𝒏𝒕𝒘𝒊𝒌𝒌𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈/𝒉𝒆𝒓𝒔𝒕𝒆𝒍 de totale oppervlakte natuurstreefbeeld in hectare is waarvoor respectievelijk 

ontwikkelings-/herstelbeheer nodig is. 

 

type opp. herstel/ontwikkeling Minimumaantal indicatorlijsten 

6430 0.61 1 

6510_hu 28.83 18 

6510_hus 20.66 15 

rbbkam 1.55 2 

91E0 2.15 2 
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Deze indicatorlijsten voor streefbeelden in ontwikkeling/herstel dienen 3-jaarlijks ingevuld te worden. Eens de 
streefbeelden enkel nog beheer voor instandhouding nodig hebben dienen de indicatorlijsten 6-jaarlijks 
ingevuld te worden. 

 

 

Voor de opvolging van de hydrologie wordt een peilbuizennetwerk voorzien. Om een goede inschatting en 
opvolging te kunnen maken van de tot doel gestelde natuurstreefbeelden, worden in een aantal 
graslandpercelen een viertal peilbuizen geplaatst. De uitgangspunten voor peilbuizennetwerk zijn: 

 
- Ligging peilbuizen in pimpernelgrasland om botanische ontwikkeling in relatie met vegetatie(doel) 

mogelijk te maken 
- Keuze ligging peilbuizen gebaseerd op beheerdoelstellingen en -maatregelen (graslandontwikkeling, 

met of zonder afplagging, uitmijning, …) 

Er wordt zowel de grondwaterstanden als de grondwaterkwaliteit gemonitored. De grondwaterstanden 
worden tweewekelijks opgemeten. De peilen kunnen eventueel ook geautomatiseerd opgemeten worden 
d.m.v. dataloggers/divers, waarbij de meetfrequentie hoger is en grondwaterschommelingen nauwkeuriger 
kunnen worden opgevolgd. Zo kunnen pimpernelgraslanden bvb. slechts optimaal ontwikkelen indien de 
abiotiek in orde is.  
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Het meten van de grondwaterkwaliteit gebeurt 1x/6 jaar. Volgende parameters worden gemonitored: 

 opgelost zuurstof, 

 pH,  

 temperatuur,  

 geleidbaarheid,  

 orthofosfaat, totaal fosfaat, sulfaat, Na, Cl, K, Mg, Fe, Ca, NH4, NO3, NO2, HCO3 

 

Tabel 18. Voorstel peilbuizennetwerk binnen het projectgebied. 

Peilpunt Beheereenheid 
Opmeting 

GW-
standen 

Opmeting 
GW-

kwaliteit 
Natuurstreefbeeld 

WP1 2b x x 6510_hus 

WP2 4d x x 6510_hus 

WP3 4b x x 6510_hus 

WP4 2a x x 6510_hus 
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10 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.  
Er wordt een staat van instandhouding bepaald (LSVI) op basis van de door ANB aangeleverde standaardfiches 
voor de kwaliteitsbeoordeling van de natuurstreefbeelden. Als dusdanig wordt bepaald of een gekarteerde 
habitateenheid zich in een gunstige (goed of voldoende) of ongunstige (slechte) staat van instandhouding 
bevindt. Op basis van de staat van instandhouding van alle habitateenheden, kan de staat van instandhouding 
per habitat of natuurstreefbeeld op gebiedsniveau geëvalueerd worden.  
 
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.  

 

Gezien een groot deel van het projectgebied gelegen is binnen Habitatrichtlijngebied gaat er bij de monitoring 
vooral aandacht naar de aanwezige en te ontwikkelen habitats en soorten zoals vermeld in de S-IHD.  
 
Tabel 19. Opvolging van het uitgevoerde beheer. 

 

Opvolging-item 
Opvolging-
moment2 

Opvolging-elementen 
Opvolging-aanpassing 

beheer 

vegetatie bos, 
struweel 

6-jaarlijks 

▪ structuurovergang en 
soortverhouding 

▪ natuurlijke inmenging 
streekeigen soorten 

▪ exotenbestrijding 
▪ indicatorsoorten  

▪ extra (hakhout) 
kappingen  

▪ verwijderen uitheemse 
soorten 

vegetatie graslanden 
(habitattype 
6510_hu en 
6510_hus) 

6-jaarlijks 
▪ vegetatieontwikkeling 
▪ indicatorsoorten 

▪ bijsturen maai- of 
begrazingsregime 

vegetatie graslanden 
(rbbkam) 

In omvorming 3 

jaarlijks, na 2 keer 

evaluatie 

opvolgingsmoment 

voorzien 

▪ vegetatieontwikkeling 
▪ indicatorsoorten 

▪ bijsturen 
begrazingsregime 

vegetatie moerassen 
(habitattype 6430) 

6-jaarlijks 
▪ vegetatieontwikkeling 
▪ indicatorsoorten 

▪ bijsturen maairegime 
(cyclisch) 

dood hout Jaarlijks 
▪ VTA: toestand bomen (dood 

hout, aantastingen…) 
▪ verwijderen risicovolle 

boomdelen 

dagvlinders 6-jaarlijks 

▪ soorten en aantallen 
▪ aanwezigheid 

graslandvlinders en evolutie 
Sleedoornpage  

▪ aanpassen beheer 
houtkanten 

kamsalamander 6-jaarlijks 
▪ aantallen 
▪ evolutie  

▪ slibruiming 
▪ kappen van houtige 

opslag op oevers 

vleermuizen één-zesjaarlijks 

▪ tellen overwinteringsplaatsen 
▪ onderzoek naar 

koloniebomen bij kappingen 
▪ foerageerbewegingen 

▪ aanpassen kapbeheer 
▪ mitigerende 

maatregelen 

 
  

                                                      
2 i.f.v. haalbaarheid. 



 

83 

 

Beschrijving van monitoringsdoelen- en methodes 
 
1) Bosontwikkeling  
 
Doel monitoring: staat van de alluviale bossen opvolgen en indien nodig beheer bijsturen.  
Timing: Dit kan met een lage frequentie, bvb. om de zes jaar uit te voeren. 
Positieve indicator: voorkomen van kensoorten. 
Indicatoren verdroging: Grote brandnetel en algemene afname vochtminners. 
Indicatoren vermesting: Grote brandnetel, Liesgras, Haagwinde, Gewone vlier en Ridderzuring. 
Indicatoren verruiging: bramen en Grote brandnetel. 
Normen (presentie en bedekking indicatorsoorten): nog te bepalen.  
 
2) Vegetatie van graslanden 
 
Doel: staat van graslanden opvolgen en indien nodig beheer bijsturen 
Timing: om de drie jaar voor graslanden in de ontwikkelingsfase, daarna om de zes jaar; van percelen die 
uitgemijnd worden dienen om de drie jaar een bodemstaal geanalyseerd te worden (inclusief P-totaal en P-AL 
of Olsen-P). 
 
Kamgrasgrasland 
Locatie: Zie kaart natuurstreefbeelden 
Positieve indicator: kamgras, madeliefje, timoteegras 
Indicatoren verruiging: braam, distels… 
Bijsturing: bijsturing begrazing  
Indicatoren vermesting: brandnetel, geknikte vossenstaart, ruw beemdgras, raaigras 
 
Glanshavergrasland (6510_hu) 
Locatie: Zie kaart natuurstreefbeelden 
Positieve indicator: margriet, knoopkruid, gewoon reukgras, … 
Indicatoren verruiging: fluitenkruid (initieel), akkerdistel, ridderzuring 
Bijsturing: maaifrequentie verhogen of vroeger maaien met afvoeren maaisel, begrazing bijsturen 
Indicatoren vermesting: ruw beemdgras, raaigras, brandnetel 
Bijsturing: bron van vermesting aanpakken  
Indicatoren vernatting: pitrus 
Bijsturing: lokaal te evalueren 
 
Pimpernelgrasland (6510_hus) 
Locatie: Zie kaart natuurstreefbeelden 
Positieve indicator: knoopkruid, grote pimpernel 
Indicatoren verruiging: fluitenkruid (initieel), akkerdistel, 
Bijsturing: maaifrequentie verhogen of vroeger maaien met afvoeren maaisel 
Indicatoren vermesting: ruw beemdgras, raaigras, brandnetel 
Bijsturing: bron van vermesting aanpakken  
Indicatoren vernatting: pitrus 
Bijsturing: lokaal te bevalueren 
 
3) Opvolgen bomen met veiligheidsrisico 
Controle kan gebeuren op basis van een standaard VTA en bij twijfel of aanbeveling voor verder onderzoek, kan 
dit best opgevolgd worden door een erkend boomdeskundige (bv. European Treeworker of Treetechnician).  
Ingrijpen (verwijderen van dode/gevaarlijke boomdelen) dient ook enkel te gebeuren in voor het publiek 
toegankelijke zones.  
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4) Monitoring fauna3 
Monitoring van fauna is vrij duur (400-800 euro per dag) en arbeidsintensief. Hieronder worden prioritaire 
soorten(groepen) voorgesteld die een duidelijke indicatie zijn voor het gevoerde beheer en die fungeren als 
paraplusoorten voor andere soorten(groepen). Hulp van vrijwilligers is hierbij in veel gevallen onontbeerlijk.  
 
Dagvlinders 
Soorten: Sleedoornpage 
Doel: Nagaan of het gevoerde hagen/houtkantenbeheer een gunstig effect hebben op de lokale populaties. 
Hoe monitoren? Zoeken naar eitjes op twijgen van sleedoorn. 
Timing: Monitoring wordt 6-jaarlijks uitgevoerd (in de winter naar eitjes zoeken op twijgen van sleedoorn) 
Bijsturing: Vooral het aanleggen van windluwe en snel opwarmende hoekjes is essentieel. Aanplant van 
sleedoornstruweel is essentieel als waardplant. 
 
Vleermuizen 
Doel: Nagaan of het gevoerde bosbeheer en beheer van kleine landschapselementen invloed heeft op de 
populaties vleermuizen.  
Locatie: Voornamelijk de lineaire KLE. 
Hoe monitoren? Tellen van uit-/invliegers in de gekende koloniebomen, tellen van foeragerende vleermuizen in 
de zomer (gedrag, verplaatsingen, gebruik van bepaalde percelen…), wintertellingen en onderzoek naar 
koloniebomen voor kappingen. Onderzoek naar koloniebomen is een tijdrovend karwei en omvat meestal 
opsporen van boomholtes met meststrepen en aanwezigheid van uitwerpselen onder de holtes. Hierna kunnen 
deze holtes met warmtecamera worden onderzocht (of visueel door uitvliegende exemplaren). Merk wel op dat 
kolonies verschillende koloniebomen kunnen gebruiken. 
Timing: winterkolonies: jaarlijks, opsporen koloniebomen: voor kappingen en foeragerende vleermuizen: 6-
jaarlijks 
Bijsturing: uitstellen kappingen na detectie koloniebomen (of toch tenminste duidelijk markeren) en tenslotte 
extra aanleg van migratiecorridors onder de vorm van houtkanten en bomenrijen. 
 
Kamsalamander 
Soorten: Kamsalamander 
Doel: Nagaan of het gevoerde beheer en de aanleg van poelen en bijkomende houtkanten een gunstig effect 
hebben op de lokale populaties. 
Hoe monitoren? Tellen van kamsalamnders per poel/meander. Evolutie inschatten. 
Timing: Monitoring wordt 6-jaarlijks uitgevoerd. 
Bijsturing: Bijsturing in vrijhouden oevers, eventuele slibruiming om waterhoudenheid te garanderen. 
 

 

  

                                                      
3 Verwacht wordt dat heel wat soorten zullen meeliften met het gevoerde beheer. Daarom worden niet voor alle 

soortengroepen monitoringsvoorstellen geformuleerd. 
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