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1 Administratieve gegevens 
 

 

1.1 Naam natuurgebied 
 
Het gebied Lochterschans is genoemd naar de schans die tijdens de 17de eeuw in gebruik was 
in het gebied. 
 
Bijlage 1.1.1 Ligging 
Bijlage 1.1.2 Ruimer globaal kader 
 

1.2 Verkenningsnota 
 

De verkenningsnota voor Lochterschans werd goedgekeurd op 07-02-2019 met 
registratienummer NBP-LI-18-21. 
 
Bijlage 1.2.1: goedgekeurde verkenningsnota 
 
 

1.3 Deelnemende percelen 
 
De deelnemende percelen worden opgesomd in bijlage 1.3.2. In deze tabel staat per 
kadasterperceel de Capakey, de (gis)oppervlakte, de eigendomssituatie (eigendom of beheer) 
en het ambitieniveau (2, 3 of 4). 
De deelnemende percelen worden weergegeven op kaart 1.3.1. 
 
De ingediende kadaster-oppervlakte van dit natuurbeheerplan bedraagt: 9,1157ha 
 
Bijlage 1.3.1: kaart deelnemende percelen 
Bijlage 1.3.2: deelnemende percelen  
 
 

1.3.1 Deelgebieden en beheereenheden 
 
Er werden drie deelgebieden afgebakend voor het volledige globale kader; Kamert, Locht en 
De Platten. 
Voor elke eenheid van beheer werd een beheereenheid afgebakend. De naam van de 
beheereenheid is als volgt samengesteld: 
‘Afkorting deelgebied-toponiem-volgnummer’ 
Vb. L-schans plat 1 
 
Bijlage 1.3.1.1 Deelgebieden 
Bijlage 2.3.1 Beheereenheden 
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1.4 Doelmatigheidstoets 
 
Natuurpunt Beheer vzw vraagt aan ANB om de doelmatigheidstoets voor alle gronden binnen 
het ruimer globaal kader van de goedgekeurde verkenningsnota uit te voeren. 
 
Het grootste deel van het globaal kader ligt in de speciale beschermingszones (SBZ) ‘Vallei- en 
brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ 
(Habitatrichtlijngebied BE22000029) en in ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ 
(Vogelrichtlijngebied BE2218311). Slechts een zeer kleine zone van het ruimer globaal kader 
(ter hoogte van de Fazantstraat) ligt niet in deze SBZ. In deze zone is er echter geen actief 
landbouwgebruik: het overgrote deel van de graslanden is bebost of aan het verbossen. De 
niet beboste delen zijn tuinen of extensief gebruikte paardenweiden van particulieren. 
Eveneens is hier een bufferbekken van Aquafin aanwezig om het overstort van de Dorperloop 
af te vangen. Deze zone buiten SBZ vormt echter potentieel leefgebied voor gekraagde 
roodstaart en bonte vliegenvanger. Ook kan deze zone een belangrijke bijdrage leveren aan 
het ruimere leefgebied van zwarte specht, wespendief en verschillende soorten vleermuizen. 
 
Wat betreft het gewestplan liggen delen van het globaal kader in ‘natuurgebied’ of 
‘bosgebied’. Enkele delen liggen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en agrarisch 
gebied. Deze zones zijn echter nooit herbevestigd agrarisch gebied (HAG). 
 
 

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

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

  
De consulent verantwoordelijk voor dit dossier is: 

Naam:  Wim Sauwens   
Tel: 0497-57 00 03 
Mailadres: wim.sauwens@natuurpunt.be 

 
 
Beheerteam:  
Het natuurgebied wordt beheerd door het beheerteam voor het gebied. Dit bestaat uit 
volgende personen: Karine De Wyngaert, Erik Royackers, Fons Kenis, Harry Theunissen, Johan 
Van Den Bosch, Luc Winters en Theo Geuens. Het komt minstens halfjaarlijks samen en telkens 
de nood daartoe is. Het beheerteam heeft ook een verantwoordelijke. Zij is de contactpersoon 
voor dit gebied: 
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Verantwoordelijke beheerteam 
 
Naam:    Karine De Wyngaert  
Adres:    Groenstraat 48 
     3940 Hechtel-Eksel  
Tel:     0472 28646 
Mailadres:  lemdew1@hotmail.com 

 
 

1.6 Aanvullende situering van het ruimer globaal kader 
 

1.6.1 Biologische waarderingskaart 
 
In het gebied liggen enkele biologisch zeer waardevolle natuurtypes. Het gaat hier om 
eikenberkenbos, dotterbloemgrasland, rietmoeras, moerasspirearuigte, vochtig 
wilgenstruweel en elzenbroekbos. Daarnaast varieert de biologische waardering in het gebied 
van minder waardevol tot waardevol met zeer waardevolle elementen. Dit omvat 
voornamelijk recente en permanente cultuurgraslanden, en naaldhout- en 
populieraanplanten. 
De percelen die ter erkenning worden aangevraagd werden voor een groot deel als 
biologische zeer waardevol getypeerd. 
Onder paragraaf 2.2.1 worden de aanwezige vegetaties in het ruimer globaal kader 
uitgebreider beschreven. 
 
Bwk-kaartbijlage: zie goedgekeurde verkenningnota 
 
 

1.6.2 Afbakening VEN 
 
Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2003 voor de afbakening van 
het VEN werd een deel van het globaal kader, onder de naam “De Vallei van de Grote Nete 
bovenstrooms”, aangewezen als GEN. 
 
Bijlage 1.6.2: VEN-afbakening  
 
 

1.6.3 Ruimtelijke bestemming 
 
1.6.3.1 Gewestplanbestemming 
Het westelijke centrale deel van het ruimer globaal kader is gelegen in natuurgebied. Een 
ander groot deel ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Een klein deel van de 
randen is in agrarisch gebied gelegen en een nog kleiner deel hiervan ligt in bosgebied.   
Het landschappelijk waardevol agrarisch gebied en een deel van het agrarisch gebied is 
gelegen in de speciale beschermingszone (SBZ) ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, 
Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ (BE22000029) volgens de 
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habitatrichtlijn. Slechts een kleine zone van het agrarisch gebied ligt niet in deze SBZ. In deze 
zone is er echter geen actief landbouwgebruik: het overgrote deel is bebost of aan het 
verbossen. De niet beboste delen zijn tuinen of extensief gebruikte paardenweiden van 
particulieren. Deze zones kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ruimere leefgebied 
van zwarte specht, wespendief en verschillende soorten vleermuizen. Daarnaast is er in deze 
zone ook een bufferbekken van Aquafin aanwezig om het overstort van de Dorperloop af te 
vangen en deze zone vormt potentieel leefgebied voor gekraagde roodstaart en bonte 
vliegenvanger.  
 
Bijlage 1.6.3.1 Gewestplan 
 
1.6.3.2 Bijzonder plan van aanleg (BPA) 
Binnen het ruimer globaal kader zijn geen BPA’s goedgekeurd.  
 
1.6.3.3 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
Binnen de ruimere regio rond Lochterschans is er een gemeentelijke RUP Zonevreemde 
bedrijven goedgekeurd die voor een zeer beperkte oppervlakte overlapt met het ruimer 
globaal kader. In deze zone wijken de stedenbouwkundige voorschriften af van het 
gewestplan (landschappelijk waardevol agrarisch gebied).  
 
1.6.3.4 Herbevestigd agrarisch gebied 
Binnen het ruimer globaal kader is geen herbevestigd agrarisch gebied opgenomen. 
 
Bijlage 1.6.3.1: gewestplan  
 
 

1.6.4 Onroerend erfgoed 
 
Het ruimer globaal kader bevat geen beschermde monumenten of landschappen, noch 
ankerplaatsen. Het geoportaal van onroerend erfgoed meldt enkel de aanwezigheid van de 
oude langgestrekte hoeve in het westen van het ruimer globaal kader in deelgebied Kamert, 
als bouwkundig erfgoed-element. 
 
Daarnaast vinden we in het globaal kader nog een historische schans terug (net ten westen 
van beheereenheid L-Schans plat 1) en de lochtkapel. 
 
Bijlage 1.6.4.1 Beschermingszones Onroerend Erfgoed 
 

1.6.5 Habitatrichtlijngebied 
 
Een groot deel van het ruimer globaal kader is aangeduid als speciale beschermingszone 
volgens de habitatrichtlijn onder de naam ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, 
Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’, BE22000029, en wel voor volgende 
habitats: 
 
Tabel 7: habitattypes waarvoor de speciale beschermingszone is afgebakend 
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code habitat voorkomen in globaal kader 

2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista afwezig 

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

afwezig 

3130 Oligotroge tot mesotrofe stilstaande wateren 
met vegetatie behorend tot het Littorelletalia 
uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea 

afwezig 

3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren afwezig 

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

Fragmentair aanwezig 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica 
tetralix 

afwezig 

4030 Droge Europese heide afwezig 

5130 Juniperus communis-formaties in heide of 
kalkgrasland 

afwezig 

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

Fragmentair aanwezig in de 
vorm van relicten op 
perceelsranden en wegbermen  

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

afwezig 

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

Fragmentair aanwezig  

7110 *Actief hoogveen afwezig 

7140 Overgangs- en trilveen afwezig 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie 
behorend tot het Rhynchosporion 

afwezig 

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

afwezig 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen op 
zandvlakten met Quercus robur 

Aanwezig (wel nog relatief jonge 
bossen) 

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

aanwezig 

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

code soort voorkomen in globaal kader 

1166 Kamsalamander (Triturus cristatus) Tot 2010 binnen straal van 
1,5km 

1096 Beekprik (Lampetra planeri) afwezig 

1042 Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) afwezig 

1831 Drijvende waterweegbree (Luronium natans) afwezig 
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Op 23/04/14 werd het S-IHD-Besluit van het habitatrichtlijngebied Vallei- en brongebieden 
van de Zwarte beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden, nummer 
BE2200029, goedgekeurd. Lochterschans ligt grotendeels binnen dit habitatrichtlijngebied en 
meer specifiek onder het deelgebied ‘landschap van de Grote Nete’. Voor dit deelgebied zijn 
onderstaande habitats en soortdoelen weerhouden.  
 
Voor de habitats is er steeds een behoud van de actuele oppervlakte en soms een toename 
voorzien: 
-7140, overgangsveen:           toename met 31ha 
-6430, zoomvormende ruigten:        geen uitbreiding 
-91E0, broekbos:             toename met 12ha 
-4030, droge heide:            toename met 24ha 
-9190/9120, eikenberkenbos/zure beukenbos:  toename met 27ha 
-3260, rivieren:            einddoel 1-8km door omvorming 
 
Verder specifieert het S-IHD rapport dat dit deelgebied van het habitatrichtlijngebied 
essentieel tot zeer belangrijk is op Vlaams niveau voor onderstaande habitats en soorten: 

- Mesotrofe valleibossen 
- Overgangsveenhabitats (7140_meso) 
- Broedvogels: blauwborst, ijsvogel, wespendief, nachtzwaluw  

 
Voor de soorten wordt geen onderscheid gemaakt tussen de deelgebieden. Het SBZ is 
essentieel tot zeer belangrijk op Vlaams niveau voor onderstaande soorten: 

- Beekprik 
- Knoflookpad 
- Heikikker 
- Rugstreeppad 
- Gladde slang 
- Wespendief 
- Nachtzwaluw 
- Grauwe kiekendief  

 
Voor al deze soorten, uitgezonderd Gladde slang, is er geen extra leefgebied voorzien 
aangezien ze meeliften op de habitatdoelen. 
 
Met betrekking tot het deelgebied ‘landschap van de Grote Nete’ en meer specifiek voor 
Lochterschans en omgeving, werden enkele inspanningen die noodzakelijk zijn voor het 
realiseren van de doelen als prioritair gesteld in het S-IHD rapport: 
 
-Herstel van de natuurlijke beekstructuur: In de verschillende beken zijn rechttrekking, 
verdiepte ligging, grondige ruimingen, draineringen en deels ook mijnverzakkingen de oorzaak 
van verdroging van grondwaterafhankelijke laagveenvegetaties en broekbossen. Naast het 
plaatselijk verhogen van het beekbodempeil, ruimte voor hermeandering, opheffen van 
vismigratieknelpunten is een aangepast ruimingsbeleid noodzakelijk. Om deze essentiële 
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prioriteit te realiseren zal naar samenwerking met de waterloopbeheerders, provincie, 
watering, de gemeenten, de wegbeheerders, de private eigenaars en ANB gezocht moeten 
worden. 
 
-Buffering van de voedselarme habitats: in de Grote Nete vallei betreft het het 
landbouwgebruik in de Veeweide en samenvloeiing Grote Nete met Kamerterloop. In het 
kader van de landinrichting Grote Nete loopt hier een aankoopproject met de provincie. Het 
landinrichtingsproject, gekoppeld aan eventuele natuurinrichting dient verder gezet te 
worden. 
 
-Kwaliteitsvolle habitats als leefgebied voor soorten: deze SBZ bestaat hoofdzakelijk uit 
voedselarme habitats. Deze habitats vergen aanvoer van nutriëntarm oppervlakte- en 
grondwater. Door de habitats te verweven met soortenrijke graslanden en regionale 
belangrijke biotopen wordt niet alleen de kwaliteit van de habitats verbeterd, maar fungeren 
ze ook als foerageergebied voor vleermuizen, wespendief, grauwe kiekendief, grauwe 
klauwier en als biotoop voor diverse amfibieën. Dit vergt een behoud van het graslandbeheer 
en kwaliteitsverbetering van de soortenrijke graslanden en regionaal belangrijke biotopen. 
Daarnaast streeft men naar behoud en herstel van kleine landschapselementen zoals poelen 
en structuurrijke houtkanten. De mogelijkheden voor samenwerking met betrokken 
landbouwers en terrein beherende verenigingen dient onderzocht te worden. 
 
-Ontwikkelen van een mozaïeklandschap in de beekvallei: Het uitvoeren van aankoopbeleid 
binnen de perimeters van de terrein beherende verenigingen en ANB draagt bij tot versterking 
van kleinschalige beekvalleien. 
 
-Omvormen van naaldbossen en voorzien structuurrijke bosranden: Naaldbossen moeten 
door gericht beheer worden omgevormd naar de nagestreefde loofbossen op droge 
zandgronden. Preferentieel op gronden die een verdrogende of verzurende impact kunnen 
hebben op open habitats of waar doelsoorten in de bossfeer aanwezig zijn. Daarnaast moet 
op overgangen naar heide of graslanden (preferentieel waar doelsoorten als nachtzwaluw, 
boomleeuwerik, gladde slang, wespendief) een structuurrijke overgang gerealiseerd worden. 
Structuurrijke bosranden en open plekken als onderdeel van het bos zijn van belang voor de 
habitattypische soort kleine ijsvogelvlinder. 
 

-Exotenbestrijding uitvoeren: Exoten met een negatieve invloed op de staat van 
instandhouding van bepaalde habitattypes en habitattypische soorten, dienen aangepakt te 
worden. Zo komt reuzenbalsemien reeds verspreid voor in de Dommel en Bolisserbeek en is 
er veel Amerikaanse vogelkers, robinia en Amerikaanse eik aanwezig in de 
naaldboscomplexen. Plaatselijk is Japanse duizendknoop aanwezig. Invasie van 
reuzenbalsemien kan voorkomen worden door herstel hydrologie. 

Er moet gestreefd worden naar een gebiedsgerichte en integrale aanpak met betrokkenheid 
van de verschillende partners en dit ook buiten de speciale beschermingszones om de 
problematiek van exotenbestrijding aan te pakken. 
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-Afstemming van recreatie en militair gebruik op de ecologische waarden: Voor 
weekendverblijven die buiten de zones voor verblijfsrecreatie gelegen zijn moet een 
consequent uitdovingsbeleid gevolgd worden, vooral in de Grote Nete, Bolisserbeek en 
Dommel. Dikwijls werden hier ook visvijvers aangelegd. 

 
Bijlage 1.6.5: habitatrichtlijngebied 
 
 

1.6.6 Vogelrichtlijngebied 
 
Een groot deel van het ruimer globaal kader is aangeduid als speciale beschermingszone 
volgens de Vogelrichtlijn onder de naam ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’, 
BE2218311, en wel voor volgende soorten: 
 
Tabel 10: vogelsoorten waarvoor de speciale beschermingszone werd afgebakend 

Soort voorkomen in globaal kader 

Wespendief (Pernis apivorus) aanwezig 

Nachtzwaluw – (Caprimulgus europaeus) aanwezig: foerageert er vanuit 
het Pijnven 

Roerdomp – (Botaurus stellaris) afwezig 

Grauwe kiekendief – (Circus pygargus) afwezig 

Grauwe klauwier – (Lanius collurio) werd in 2011 waargenomen 
50m naast ruimer globaal kader 

Ijsvogel – (Alcedo atthis) afwezig 

Duinpieper – (Anthus campestris) afwezig 

Blauwe kiekendief – (Circus cyaneus) afwezig 

Zwarte specht – (Dryocopus martius) aanwezig 

Boomleeuwerik – (Lullula arborea) aanwezig 

Blauwborst – (Luscinia svecica) afwezig 

Korhoen – (Tetrao tetrix) afwezig 

Porseleinhoen  - (Porzana porzana) afwezig 

Middelste bonte specht – (Dendrocopos medius) aanwezig 

 
Bijlage 1.6.6: vogelrichtlijngebied 
 
 

1.6.7 Soortenbeschermingsprogramma’s 
1.6.7.1 Grauwe klauwier 
 
Binnen het ruimer globaal kader kwam grauwe klauwier historisch voor. Hier werd een 
soortenbeschermingsprogramma voor goedgekeurd. Dit soortenbeschermingsprogramma 
voorziet volgende doelen: voor de SBZ ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte beek, 
Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ waarin Lochterschans grotendeels 
gelegen is, werd het doel op 4-6 broedparen en qua leefgebied 22 ha regionaal belangrijk 
biotoop extra bovenop de habitatdoelstellingen gesteld. 
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1.6.8 Landinrichtingsproject 
Landinrichtingsproject Grote Netegebied: bij het landinrichtingsproject Grote-Netegebied 
waren acht gemeenten betrokken: Geel, Mol, Balen, Meerhout, Lommel, Ham, Leopoldsburg 
en Hechtel-Eksel. Dit project werd ingesteld bij Besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 
1994. Een eindvoorstel van richtplan werd afgewerkt en door de Vlaamse regering 
goedgekeurd op 30 juni 1998. Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de afbakening 
van het Landinrichtingsproject ‘Grote-Netegebied’ omschreef als uitgangsdoelstellingen: 

  inrichting ter ondersteuning van een integraal waterbeheer, in het bijzonder met het 
oog op het vrijwaren van infiltratie- en kwelsystemen en brongebieden; 

  natuurontwikkeling in hoofdzaak gekoppeld aan beekvalleien en zandruggen; 

  maatregelen voor het behoud van grondgebonden landbouw en voor vormen van 
extensieve landbouw; 

  natuurgerichte inrichting van kanaalbermen en door kanaalwater beïnvloede 
natuurgebieden; 

  maatregelen ter geleiding en ondersteuning van initiatieven van recreatief 
medegebruik; 

  maatregelen ter versterking van de landschappelijke structuur en waardevolle 
landschappen. 

In het kader van dit landinrichtingsproject kocht de VLM gronden aan, o.a. in het brongebied 
van de Grote Nete tussen Hechtel en Locht. Omdat er in 2012 sprake was van het beëindigen 
van de lopende pilootlandinrichtingsprojecten in 2014, kocht de provincie deze gronden aan 
de Grote Nete tussen Hechtel en Locht over.  
 
De provincie leidt nog steeds een aankoopproject met ook ruimte voor inrichtingswerken in 
de Grote Nete vallei in het kader van buffering van voedselarme habitats. Dit voor gronden 
gelegen buiten de als natuur- of bosgebied ingetekende zones op het gewestplan in de 
Veeweide en de samenvloeiingszone Grote Nete met Kamerterloop. 
 
 
 

1.6.9 Ruimtelijke structuurplannen 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hechtel-Eksel werd goedgekeurd door de deputatie 
op 1/03/2007. Lochterschans krijgt er de bestemming van beekvallei, gelegen tussen 3 
bebouwde kernen (Locht, Kamert en Hechtel) met daarnaast overwegend open 
(landbouw)gebied met verspreide bebouwing. In de gewenste ruimtelijke structuur worden 
volgende doelstellingen voor het gebied opgesteld: het opwaarderen en terug herkenbaar 
maken van de beekvallei; het behoud, beheer en herstel van kle’s; en het vrijwaren/versterken 
van gemeentelijke open-ruimteverbindingen.  
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2 Inventarisatie 
 

2.1 Abiotiek en gebiedshistoriek  
 

2.1.1 Geologie en reliëf  
 
De geologie en het daaruit vloeiende landschap werd in belangrijke mate gevormd tijdens het 
einde van het Tertiair en tijdens het kwartair. De dagzomende tertiaire laag is de Formatie van 
Kasterlee die tot een diepte van 35m voorkomt, daaronder ligt de Formatie van Diest tot een 
diepte van 90m. In het Vroeg-Pleistoceen (begin kwartair) stroomde de Maas ter hoogte van 
Luik niet noordwaarts, zoals nu, maar ze stroomde verder door naar het oosten en mondde 
als een bijrivier uit in de Rijn. Na verloop van tijd geraakte de benedenloop ‘verstopt’ door de 
grote hoeveelheden puin die uit de Ardennen door vorstwerking werden losgemaakt. De Maas 
brak toen door haar interfluvium en boog af naar het noorden. Wanneer de doorbraakgeul 
verder uitgediept was, werden grovere sedimenten afgezet, de grindafzettingen van het 
Midden-Pleistoceen. Dit is het materiaal dat het huidige ‘Oost-Kempisch puinwaaierdistrict’ 
vormt. Door reliëfinversie zijn deze sedimenten, die toen in een depressie werden afgezet, nu 
een hoger gelegen gebied omdat ze meer resistent waren tegen latere erosie. Tijdens het Laat-
Pleistoceen werd het hele gebied bedekt met dekzanden. Gemiddeld is de dikte van deze 
afzetting gering op het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict (ongeveer 1 meter of zelfs afwezig). 
Tijdens het Tardiglaciaal (Laat-Pleistoceen) werden plaatselijk nog stuifzandruggen gevormd. 
Dit zijn lokale verstuivingen van reeds afgezette eolische zanden ((Formatie van Hechtel). 
Lokale Holocene verstuivingen ontstonden door de prehistorische en middeleeuwse 
ontginningen. In de valleien trad veenvorming op. 

Lochterschans ligt op de overgang van Hoge naar de Lage Kempen. Hoewel Hechtel-Eksel nog 
volop op het Kempisch plateau ligt, vormt de vallei van de Grote Nete als het ware een 
insnijding naar de Lage Kempen. Enigszins veelzeggend is dan ook de tweede naam van het 
Pijnven, gelegen ten noordwesten van Lochterschans: Park der Lage Kempen. Even ten westen 
van het stroomafwaarts gelegen natuurgebied de Veewei vindt men de steilrand, die de 
overgang vormt van de Hoge naar de Lage Kempen.  

Lochterschans bevindt zich in een licht glooiend landschap. Aan de westrand is er een 
duinengordel die zich duidelijk aftekent in het voor de rest weinig reliëfrijke landschap. De 
duinruggen thans gelegen aan de oostrand van het militair domein, werden gevormd toen er 
houtwallen werden aangelegd om het stuivende zand van de duinengordel tegen te houden 
voor de nederzettingen bij de beekvallei. De hoogteligging van Lochterschans varieert van 
67m tot 56m TAW. 
 
Bijlage 2.1.1 Digitaal Hoogtemodel  
 

2.1.2 Bodem 
 
De bodems in Lochterschans zijn gevormd op pleistoceen dekzand en terrasgrind hetgeen 
resulteerde in zandige (Z) tot lemige zandtexturen (S) met op sommige plaatsen de 
ontwikkeling van podsolprofielen (profielontwikkeling f en g).  Op andere plaatsen is er ofwel 
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geen profiel (profielontwikkeling p) ofwel een dikke antropogene humus A horizont 
(profielontwikkeling m). De bodemkaart zelf toont ons mooi de overgangen en de invloed van 
het stroomgebied van de Grote Nete, de Dorperloop en de Kamerterloop. Langs de loop van 
de beken is er een alluviale zone te zien met een breedte van 50 tot 300 meter, die op de 
bodemkaart aangeduid staat als V of gronden op venig materiaal, en matig natte tot zeer 
natte lemige zandbodems Sdg, Sdc, Sem, Sfm en Sfp. In deze laatste twee types zit er op 
geringe of matige diepte ook veen in de ondergrond. Onmiddellijk daarop aansluitend liggen 
de matig natte tot natte zandbodems Zdm, Zdg, Zeg en Zep. Helemaal in het oosten is er een 
strook met droge lemige zandbodem Sbf en in het zuidwesten zijn er gronden van het type 
matig droge tot droge zandbodems (Zcm en Zbm).  

Bijlage 2.1.2: bodemkaart 
 
 

2.1.3 Hydrologie - hydrografie 
 
Het gebied is gelegen in de vallei van de Grote Nete. De Grote Nete, zo zou je kunnen stellen, 
bestaat in zijn oorsprongsgebied uit twee takken. Op historisch kaartmateriaal (vb. 
Vandermaelen en Atlas der buurtwegen, beide daterend van midden 19de eeuw) valt dit 
duidelijk op. De meest oostelijke tak, vroeger (ook wel) Hongerbeek of –loop genoemd,  
ontspringt in Hechtel en komt in het zuidoosten het gebied binnen, waarna ze 
noordwestwaarts verder stroomt. De oude (volks)naam van deze beek wijst erop dat de 
bedding waarschijnlijk vaak droog lag. Officieel is dit, sinds er een Atlas der waterlopen is, de 
Grote Nete. De (meer) westelijke tak van de Grote Nete, (tegenwoordig) officieel Dorperloop 
genoemd, ontspringt ook in Hechtel en komt in het midden van het gebied samen met de 
oostelijke, officiële loop van de Grote Nete. De waterloop stroomt verder met als naam Grote 
Nete en nog wat verder voegt zich dan ook nog de Kamerterloop bij de Grote Nete. Deze beek 
ontspringt ten noorden van het bosreservaat Brand. De Grote Nete stroomt vervolgens het 
gebied uit, waarna de Egelloop vanuit Locht erin terecht komt. Daarna gaat de Grote Nete een 
stukje door militair domein en stroomt verder door natuurgebied Veewei in Eksel. 
Alle gronden nabij de waterlopen liggen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en zijn 
venig, of nat tot zeer nat. Op het digitaal hoogtemodel zien we dat er telkens evenwijdige 
sloten zijn in de hooilanden die loodrecht in de beek uitkomen. In de beboste zones zien we 
dit ook, maar daar zijn de slootjes minder diep en vaak dichter bij elkaar gelegen. Het 
grondwaterpeil op deze gronden wordt beïnvloed door het waterpeil in deze sloten (en zo ook 
door het waterpeil van de beek die hiermee verbonden is). De infiltratiezones voor 
grondwater liggen in de hogergelegen gebieden in de buurt, waar de bodem uit zandgrond 
bestaat.   
In het gebied zijn verschillende oude weekendvijvers aanwezig. Ook zijn er gefaseerd 
bufferbekken(s) en een zogenaamde nazuivering met groene randvoorziening aangelegd. 
Deze hebben tot doel de overstortfrequentie terug te dringen, alsnog overstortend water toch 
een zekere ‘zuivering’ te geven en (afgekoppeld) hemelwater te bufferen om overstromingen 
te vermijden. 
 
Sindsdien zijn de overstorten op deze plaats in de Grote Nete sterk afgenomen. Sinds 1999 
wordt het huishoudelijk afvalwater van Hechtel afgevoerd naar het waterzuiveringstation van 
Hechtel en is de waterkwaliteit van de Grote Nete fors verbeterd. Sinds 2010 is ook de 
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nazuivering met groene randvoorziening (zie eerder) t.h.v. het overstort ingericht met 
bijkomend positief effect op de waterkwaliteit. Er werd éénmalig eveneens een slibruiming 
met afvoer van (vervuild) slib uitgevoerd.  
De Grote Nete wordt er jaarlijks machinaal geruimd, waarbij in principe enkel maaiwerken 
(talud- en bodemkruid) en oppervlakkig onderhoud van de beekbedding gebeuren. De Grote 
Nete ligt enigszins ingesneden in het landschap door combinatie van de slibruimingen in het 
verleden en achtergelaten, niet volledig vergaan maaisel op de oevers. Dit heeft negatieve 
gevolgen voor de aanpalende veenbiotopen en de waterbuffering in het van nature 
overstroombare gebied. 
 
Bijlage 2.1.3: hydrografie 
 
 

2.1.4 Landschapshistoriek 
 
17de-18de eeuw 
De schans waarnaar het gebied vernoemd is zou volgens een octrooi dateren van 1624. 
Schansen waren kleinschalige verdedigingswerken die vanaf de 16de en 17de eeuw opgericht 
werden door de lokale bevolking om er zich in onveilige tijden met bezittingen en vee in te 
‘verschansen’ voor plunderende legers, muiters en roversbenden. In een wat afgelegen, vaak 
nat of moerassig gebied werden om een vier- of meerhoekig terrein van 1 tot 2 hectaren 
grachten gegraven van 4 à 8 meter breed. Met de opgedolven aarde werden wallen van 2 à 3 
meter hoog opgeworpen, eventueel begroeid met doornig struikgewas. De toegang was via 
een ophaalbrug en poort. Op het binnenplein konden de 'schansgezellen' huisjes bouwen. Op 
het uittreksel van de kaartenatlas van goederen van de Abdij van Sint-Truiden (1694) en de 
Ferrariskaart (1771-1778) is te zien dat er een aantal gebouwen in de Lochterschans stonden 
en dat de plaats omringd is door grachten die verbonden zijn met de Grote Nete. In de atlas 
van goederen van de abdij van Sint-Truiden (1694) is te zien dat stroomopwaarts van de 
schans van Ter Locht de ‘Schans vijver’ (ook Grote Prince-wijer genoemd) en ‘Den klijnen 
prinsche vijver’ is afgebeeld. De schansen werden in die tijd verhuurd als viskweekplaats. In 
1779 werden de ‘Prince-Wijers’ verkocht aan particulieren. Door de verkoop van deze stukken 
grond rond de Lochterschans veranderde de directe omgeving en het landschap drastisch. Het 
‘Schansplat’ kon toen niet meer als ‘wijer’ gebruikt worden (bron: verslag archiefstukken, 
Guido Vandemarliere). Wat opvalt op de Ferrariskaart is het kleine beekje dat vanuit het 
noorden naar de schans loopt, vertrekkende vanuit een ven. Op de kaart van Vandermaelen 
(1846-1854) zien we dat, omwille van het geringe debiet van deze beekjes en om toch 
voldoende water te hebben om de schansgracht te vullen men de schans heeft opgeworpen 
nà samenvloeiing van de Hongerloop (oostelijke tak), de Dorperloop (westelijke tak van de 
Grote Nete) en de Kamerterloop. Waarbij ook op te merken valt dat de Dorperloop in het 
centrum van Hechtel (stroomopwaarts) reeds de veel grotere Pastorijschans van Hechtel-
centrum van water moest voorzien. Vandaag de dag zou het schanslichaam nog te herkennen 
zijn in het landschap als een wat hoger gelegen (ca 1-1,5m) droog plateau. De morfologie van 
het terrein is echter grondig verstoord door de latere aanleg van een vijf vijvers in de jaren ’60 
en een passerende Fluxus-leiding.  
Tot het begin van de 19de eeuw bestond de ruimere omgeving van Lochterschans 
hoofdzakelijk uit grote heidegebieden met aan de oostelijke en zuidoostelijke rand de 
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landbouwnederzettingen van Neerpelt, Overpelt, Eksel en Hechtel. Gemengde 
gezinsbedrijven waren kenmerkend voor de dominerende landbouwactiviteit waarbij aan 
akkerbouw gedaan werd nabij de dorpskernen en waarbij vee zorgde voor mest. De 
heideterreinen werden als gemeenschappelijke grond benut voor het vee (weidegrond of 
maaien van jonge hei) en extra veevoeder werd gewonnen op de hooiweiden in de 
beekvalleien. Op de Ferrariskaart is dit duidelijk zichtbaar: nabij de beeklopen vinden we vele 
omhaagde hooilanden. Hogerop de valleien was er vooral heide in het westen en akkerland in 
het oosten. We zien ook dat de heide veel uitgebreider was dan tegenwoordig. Ook op ‘rijkere’ 
gronden tussen bebouwing, akkers en hooilanden was er toen heide. Ten westen van 
Lochterschans lag een uitgestrekt heidegebied ‘La Grande Bruyère’ met in het oosten een 
grote duinengordel. In de 17de eeuw hadden burgers bepaalde ‘heerlijke’ rechten en plichten. 
Eén van die verplichtingen was dat men jaarlijks de heide moest ‘strouwen’. Dat hield in dat 
men de landduinen en stukken heide nabij het dorp hielp aanplanten, waarmee men de 
duinen op hun plaats hield (bron: verslag archiefstukken, Guido Vandemarliere). De 
aanplanten die de aanpalende akkerlanden nabij Lochterschans afschermden van de 
stuifduinen, groeiden snel uit tot houtkanten met bomen en de daarbij horende 
hakhoutstoven. 
 
19de eeuw 
Op een oude kadasterkaart (gemaakt rond 1840) staan op het grondgebied Eksel de 
toponiemen van oost naar west: ‘Schans plat’, ‘Lochter Schans’ en ‘De Vreede’. Op het 
grondgebied Hechtel zien we ‘De Platten’ in de zone net ten zuiden van de Grote Nete, ‘Horst’ 
in het hoger gelegen meest zuidelijke deel van het ruimer globaal kader en ‘De Veenen’ aan 
beide zijden van de Kamerterloop. Vooral in ‘De Platten’ en ‘Schans plat’ zijn vele langwerpige 
rechthoekige percelen te zien die loodrecht op de beek gelegen zijn. Op de 
Vandermaelenkaart (1846-1854) en op de stafkaart van 1850 is duidelijk te zien dat het 
aandeel hooilanden in Lochterschans toeneemt t.o.v. de 18de eeuw. In het zuiden van het 
gebied verschijnt er een eerste perceel bos. Opvallend is dat de beek op de stafkaart 
‘Rattenbeek’ wordt genoemd, terwijl er op de Vandermaelenkaart sprake is van ‘la Grande 
Nethe’. Op deze laatste kaart is ook de bron van de Grote Nete aangeduid ten oosten van het 
gehucht Hoenerik.  
 
Eerste helft 20ste eeuw 
Vooral in het begin van de 20ste eeuw gingen de ontginningen van de woeste gronden door, 
met de aanplanting van het domeinbos Pijnven vanaf 1904 en vele andere naaldbossen in de 
buurt. De betekenis van de heide voor de landbouwbedrijfsvoering nam verder af.  Dankzij de 
aanduiding van de militaire domeinen blijft echter veel heide en stuifduinen behouden ten 
westen van het visiegebied. 
De  gronden langs de Grote Nete worden vooral gebruikt als hooilanden dewelke voor de 
Kempische boer van levensbelang waren.  Deze kruidrijke hooilanden waren floristisch zeer 
interessant.  Ook dienden deze beemden als foerageergebied voor meerdere soorten 
heidevogels.  De meest opvallende vogel indertijd was ongetwijfeld het Korhoen.  Men kon 
geen bezoek aan de vallei brengen of kwam een of meerdere van deze hoenders tegen.  
Groepen van 30 exemplaren waren geen zeldzaamheid.  
 
Tweede helft 20ste eeuw 
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Vanaf de jaren ’50 zien we een toenemende mechanisatie van de landbouw waardoor de 
moeilijk toegankelijke vochtige hooilanden economisch steeds minder interessant worden. 
Hooilanden die niet voldoende kunnen ontwaterd worden, zijn nu restgronden en worden 
ofwel gebruikt als graasweiden of voor populierenteelt, ofwel worden ze verlaten en beginnen 
ze stilaan te verbossen. De drogere terreinen worden intensiever bewerkt als ‘hooiakker’ 
(raaigrasteelt), weiland of akker. Er breekt een periode aan van de opkomst van tijdelijke 
weekendverblijven met bijhorende visvijvers voor de stedelingen, waardoor de vallei een 
nieuwe invulling krijgt (stafkaart 1960). De ruimere omgeving rond Lochterschans is op die 
manier op een periode van 150 jaar geëvolueerd van een open gebied met heide, hooilanden 
en akkers tot een gebied met relatief veel bos, weekendverblijven en visvijvers. Als we de 
luchtfoto genomen in 1971 vergelijken met deze van  1995 en 2018 zien we dat het 
landschap nog nagenoeg volledig open was tot de jaren ’70 en daarna meer en meer is 
beginnen verbossen. Ondanks deze negatieve trend blijven er toch nog heel wat relicten in 
de vallei aanwezig van de oorspronkelijke fauna en flora, gaande van dottergraslanden tot 
struisgraslanden. Dit wijst op een hoge potentie bij een hernieuwd natuurvriendelijk 
beheer. 
 
Bijlage 2.1.4a Uittreksel kaartenatlas Abdij van Sint-Truiden 1697 + detail Schans ter Locht  
Bijlage 2.1.4b Fricx (1712) 
Bijlage 2.1.4c Ferrariskaart (1775) 
Bijlage 2.1.4d Kadasterkaarten van grondgebied Eksel en grondgebied Hechtel (ca 1840) 
Bijlage 2.1.4e Vandermaelen 1850 (met aanduiding van westelijke (A) en oostelijke (B) bron 
van de Grote Nete, alsook de schans (C) 
Bijlage 2.1.4f Topografische kaart 1850 
Bijlage 2.1.4g Topografische kaart 1960 
Bijlage 2.1.4h Luchtfoto zomer 1971 
Bijlage 2.1.4i Luchtfoto 2020 
 
 

2.2 Biotische gegevens voor het ruimer globaal kader 
 

2.2.1 Vegetatiegegevens  
 
Volgende natuurtypes komen momenteel binnen het ruimer globaal kader voor: 
 
2.2.1.1 Stilstaande wateren 
 
In de vallei komen veel visvijvers voor die rond de jaren ’60 gegraven zijn. Heel wat van deze 
vijvers hebben een lage natuurwaarde wegens te vaak gereinigd, periodieke overstromingen 
met vuil beekwater, te felle beschaduwing, teveel bodemwoelende vissen (waardoor troebel 
flora-arm water) en/of onnatuurlijke oevers.  
In één van de waterbufferbekkens naast de Grote Nete staan duizendknoopfonteinkruid en 
borstelbies. Duizendknoopfonteinkruid komt ook in een plas meer naar het oosten van het 
gebied voor. 
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2.2.1.2 Stromende wateren 
Er zijn historische waarnemingen van klimopwaterranonkel (kensoort habitat 3260) op de 
Hongerbeek/Hongerloop (jaren ’80). 
 
 
2.2.1.3 Moerassen 
 
Rietland - rbbmr 
Verspreid in het gebied zijn er enkele rietvegetaties. Hier treffen we naast riet o.a. ook grote 
egelskop, grote kattenstaart, grote en kleine lisdodde, grote wederik, moerasandoorn en 
watermuur aan, hetgeen de verwevenheid van deze vegetatie met vochtige ruigte (rbbhf) 
aantoont. 
 
Zuur laagveen – 7140_meso 
De aanwezigheid op de onderste nattere zones naast de beek van zwarte zegge en 
moerasstruisgras en in beperkte mate ook holpijp en sterzegge in het westen van het gebied 
zompzegge in het midden en wateraardbei in het oosten van het gebied wijzen op relicten van 
zuur laagveen. 
Dit is de belangrijkste doelvegetatie uit het S-IHD rapport (!). 
 
 
2.2.1.4 Graslanden: halfnatuurlijk en soortenrijk 
 
Dotterbloemgrasland - rbbhc 
Op enkele vochtige tot natte graslanden in het westen van het gebied zijn 
dotterbloemgraslandvegetaties te vinden. Hier staan de kensoorten echte koekoeksbloem, 
moerasrolklaver, moeras-vergeet-mij-nietje, veldrus, kale jonker, bosbies, kruipend 
zenegroen, lidrus, pinksterbloem, hazenzegge, ruw walstro en veel wilde bertram. Op de 
percelen die ter erkenning worden aangevraagd komt dit vegetatietype met heel wat van deze 
kensoorten voor in de grazige, minder verruigde zones van de natte graslanden. 
 
Struisgrasland – rbbha – 6230_ha 
Op de iets drogere zandgronden in het gebied zijn vaak elementen van soortenrijk 
struisgrasland met vrij algemene soorten te vinden. Op de ter erkenning aangevraagde 
percelen vinden we typische, algemene soorten hiervoor zoals duizendblad, gewoon 
biggenkruid, schapenzuring, sint-janskruid en smalle weegbree. Elders in het gebied staan ook 
muizenoor, bosdroogbloem, bleeksporig bosviooltje, eekhoorngras, hazenpootje, gewone 
veldbies, gewoon struisgras, kleine leeuwentand, kruipganzerik, knolboterbloem en vroege 
haver. Historisch (jaren ’70-’80) werden in het gebied zandblauwtje, tandjesgras en kleine 
klaver waargenomen. Op minder dan 200m van het gebied werden recent nog grasklokje en 
zandblauwtje gezien. 
 
Kamgrasland - rbbkam 
Verspreid over het gebied vinden we graslanden met elementen van kamgrasland met 
soorten als vertakte leeuwentand, madeliefje, tijmereprijs en gewone brunel. Kamgras 
ontbreekt echter als soort. 



Natuurbeheerplan Lochterschans 

 Natuurpunt Beheer vzw  19 

 
Glanshavergrasland - 6510 
Hier en daar verspreid in het gebied zijn er ook elementen van glanshavergrasland met glad 
walstro, gewone margriet en rapunzelklokje. 
 
Permanent cultuurgrasland - Hp 
Hier zijn zowel soortenrijke als soortenarme varianten van terug te vinden in het gebied. 
Soorten die er voorkomen zijn o.a. gestreepte witbol, glanshaver, gewone hoornbloem, 
herderstasje, kruipende boterbloem, paardenbloem, paarse dovenetel, veldereprijs, witte 
klaver en zachte dravik. In de soortenrijkere varianten, o.a. op de ter erkenning aangevraagde 
percelen treffen we ook soorten als gewoon reukgras, rode klaver en veldzuring aan.  
 
Verruigd grasland - Hr 
In de kern van het gebied zijn enkele verruigde graslanden aanwezig. Het zijn verruigde 
varianten van de hierboven beschreven graslanden. Als verruigingsindicatoren vinden we hier 
akkerdistel, grote brandnetel, jacobskruiskruid, kleefkruid, ridderzuring en rietgras.  
 
Vochtig grasland gedomineerd door russen - Hj 
Op enkele plekken in het gebied, ook in enkele natte stukken op de ter erkenning 
aangevraagde percelen zijn er delen van de vegetatie gedomineerd door pitrus.    
 
Recent of tijdelijk grasland - Hx 
Hier gaat het om zeer soortenarme, ingezaaide graslanden. Deze bevinden zich in het gebied, 
buiten de ter erkenning aangevraagde percelen. Vaak betreft het tijdelijk grasland met 
dominantie van één grassoort, meestal Engels of Italiaans raaigras. Ze kunnen in gebruik zijn 
als intensieve graasweide of onderhevig zijn aan een frequent maaibeheer. 
 
 
2.2.1.5 Ruigten en pioniervegetaties 
 
Ruigte – rbbhf of 6430 
Hier en daar in het gebied zijn er lijnvormige begroeiingen van moerasspirearuigte. Hier staan 
o.a. blauw glidkruid, bosbies, echte valeriaan, gewone engelwortel, grote kattenstaart, grote 
wederik, harig wilgenroosje, kale jonker, moerasandoorn, rietgras, watermuur en waterpeper. 
 
 
2.2.1.6 Struwelen 
 
Jeneverbesstruweel in hei 
Aan de westrand van het ruimer globaal kader in de naaldhoutwallen tegen het militair 
domein werd jeneverbes aangetroffen. Hier kunnen we niet spreken over een vegetatie van 
jeneverbesstruweel, maar in het militair domein zelf binnen een straal van 500m van 
Lochterschans, werd op de biologische waarderingskaart een kleine oppervlakte van de 
vegetatie wel als jeneverbesstruweel in heide (5310_hei) gekarteerd. Dit vormt één van de 
weinige groeiplaatsen van jeneverbes in Vlaanderen. 
 

https://www.ecopedia.be/planten/italiaans-raaigras
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2.2.1.7 Vallei- en moerasbossen 
 
Elzenbroekbos 
Deze bossen vinden we op enkele venige gronden aanpalend aan de waterlopen. De boomlaag 
bestaat hier uit zwarte els, ruwe berk, Amerikaanse vogelkers, wilg en zomereik. In de 
struiklaag vinden we wilde lijsterbes, wilg, hazelaar, Amerikaanse vogelkers, framboos en 
hulst. De kruidlaag wordt gedomineerd door stekelvarens en gewone braam, daarnaast 
vinden we er ook wijfjesvaren, bosbies en en de invasieve exoot reuzenbalsemien. Typerende 
soorten voor elzenbroekbos in de ondergroei zijn sporadisch aanwezig: kale jonker, riet, 
wolfspoot, grote kattenstaart, grote wederik en hop. Het veelvuldig voorkomen van gewone 
braam kan wijzen op een verdroging van het gebied, de venige ondergrond komt daardoor in 
contact met zuurstof en begint af te breken waardoor er voedingstoffen vrij komen en 
competitieve soorten zoals gewone braam de bovenhand kunnen nemen. 
 
Vochtig wilgenstruweel 
Op de natte gronden in de beekvallei zijn ook plekken met vochtig wilgenstruweel te vinden. 
Hier treffen we schietwilg, boswilg en grauwe wilg in de boomlaag en o.a. hop, wolfspoot, riet, 
grote brandnetel, en reuzenbalsemien in de onderlaag aan. 
 
 
2.2.1.8 Eiken- en beukenbossen 
 
Zuur eikenbos 
Op verschillende plaatsen in het westen van het gebied zijn er bossen met potentie om tot 
eiken-beukenbossen op zure bodems te ontwikkelen. In de boomlaag staan ruwe berk en 
zomereik en in mindere mate ook Amerikaanse eik en Corsicaanse den. In de struiklaag vinden 
we Amerikaanse vogelkers, framboos, blauwe bosbes, hulst, sporkehout en wilde lijsterbes. 
In de kruidlaag staan gewone braam, wilde kamperfoelie en brede stekelvaren dominant, 
maar ook bochtige smele, pijpenstrootje, pilzegge en valse salie komen er voor. 
 
 
2.2.1.9 Oude grove dennenbossen en overige bossen, aanplanten en parken 
 
Naaldhoutbestand 
In het westen van het gebied is er op de voedselarme zandgrond een naaldbos. Hier staan in 
de ondergroei o.a. bochtige smele, blauwe bosbes, gewone eikvaren, gewone veldbies, hulst, 
pijpenstrootje, valse salie en wilde kamperfoelie.  
 
Populierenbestand 
Hier en daar verspreid over het gebied zijn er een aantal populierenaanplanten van 
verschillende leeftijden. De ondergroei bestaat op de nattere gronden o.a. uit kensoorten van 
dotterbloemgraslanden zoals bosbies, hazenzegge, kale jonker en moerasrolklaver. 
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2.2.1.10 Akkers  
In het gebied liggen enkele akkers. Hier wordt voornamelijk maïs op geteeld. 
 
 

2.2.2 Faunagegevens  
 
Voor de faunistische overzichten werd voornamelijk gebruik gemaakt van het dataportaal 
http://waarnemingen.be/, aangevuld met gegevens afkomstig van het beheerteam. Gezien 
de onbekendheid van het gebied bij natuurliefhebbers zijn er de afgelopen decennia weinig 
waarnemingen ingegeven in het dataportaal; we verwachten dat heel wat bijzondere soorten 
herontdekt zullen worden dankzij de uitbouw van dit reservaat. 
 
2.2.2.1 Zoogdieren 
Tot nu toe werden in het gebied mol, rode eekhoorn, everzwijn en muskusrat geregistreerd. 
Met de grote oppervlaktes aan natuurgebied in deze regio zijn er ongetwijfeld meer soorten 
zoogdieren die ook in dit gebied leven of komen foerageren. 
De ruimere regio rond het gebied telt een groot aantal zoogdiersoorten. Zo komt rosse 
vleermuis voor binnen een straal van 2km. De Europese bever zit stroomafwaarts van 
Lochterschans in het natuurgebied Veewei.  
En de laatste jaren trekken meerdere wolven door de regio. Vanaf 2018 werd het militair 
domein en omgeving als territorium gebruikt door het wolvenpaar ‘August en Naya’. Ze 
kwamen tot voortplanting in 2019, maar de wolvin werd hoogstwaarschijnlijk na de bevalling 
omgebracht.  
Op 5 maart 2021 werd een schaap doodgebeten in een weide (‘Lochterveld’), nabij het globaal 
kader van Locherschans. Waarschijnlijk was dit het werk van een wolf en kunnen we er van 
uitgaan dat het globaal kader momenteel als leefgebied door de wolf gebruikt word. 
 
2.2.2.2 Vogels 
In de bossen in het gebied broeden o.a. wespendief, bonte vliegenvanger en zwarte specht. 
Ook een aantal andere vogelsoorten typisch voor bossen werden waargenomen in het gebied: 
havik, bosuil, boomklever, houtsnip, gekraagde roodstaart, middelste bonte specht en 
wielewaal.  
Het kleinschalige landschap met structuurrijke graslanden biedt er leefgebied voor o.a. 
geelgors en koekoek die er ook broeden, en grasmus en braamsluiper. De voorbije jaren werd 
de grauwe klauwier op verschillende plaatsen ten zuiden van het gebied waargenomen. Ook 
waren er broedgevallen in het brongebied van de Zwarte beek in 2017, 2018 en 2019. Met het 
grote complex van voedselarme bossen en heide aanpalend aan het gebied, valt te 
verwachten dat de nachtzwaluw -die broedt op het militair domein- dit valleigebied als 
foerageerhabitat gebruikt. De boompieper en boomleeuwerik die ook gelinkt zijn aan 
voedselarme bossen en heide werden al opgemerkt in het gebied. Roodborsttapuit wordt 
geregeld waargenomen op het militair domein net ten noorden van het gebied, en deze werd 
ook al één keer net op de rand van het gebied opgemerkt. De blauwborst, typisch voor 
moerassige vegetaties, komt voor binnen een straal van 1,5km van het gebied, in het 
natuurgebied Veewei. 
 

http://waarnemingen.be/
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2.2.2.3 Amfibieën 
Tot 2010 waren er waarnemingen van kamsalamander binnen een straal van 1,5km van het 
gebied (Lochterpoel). Rugstreeppad zit in de ruimere regio rond Lochterschans, met vooral 
ten noordoosten van Lochterschans nog een grote populatie in Lochterveld. 
 
2.2.2.4 Reptielen 
Buiten het gebied in de bosranden van het militair domein werd hazelworm meermaals 
waargenomen. 
 
2.2.2.5 Vissen 
In het (recente) verleden heeft de provinciale vissenwerkgroep van LIKONA (Limburgse Koepel 
voor Natuurstudie, nu Netwerk Natuuronderzoek) twee maal de Grote Nete en enkele 
zijwaterloopjes met een gekeurd elektrotoestel afgevist. Eén traject is zeker  
relevant/representatief voor het gebied Lochterschans, nl. ter hoogte van de Nethestraat 
stroomopwaarts van het overstort en eventueel maar in mindere mate ook het tracé 
stroomopwaarts van de Veeweideloop. De eerste afvissing gebeurde in 2012 (21/7) en de 
tweede vijf jaar later in 2017 (17/7). Beide trajecten werden zowel in 2012 als in 2017 
bemonsterd. In 2012 leverde dat aan de Nethestraat over een afstand van 50m 7 Amerikaanse 
hondsvisjes, 1 paling, 1 bermpje, 1 zonnebaars en 13 tiendoornige stekelbaarsjes op. In 2017 
werden enkel 4 bermpjes en 25 Amerikaanse hondsvisjes aangetroffen. Op het andere, al 
verder stroomafwaarts op de Grote Nete gesitueerde deel in de omgeving van de samenloop 
met  de Veeweideloop was in 2012 de ‘vangst’ iets groter. Op een traject van 75m belandden 
toen 33 zonnebaarzen, 10 bermpjes, 4 Amerikaanse hondsvisjes, 4 giebels, 2 
blauwbandgrondels, 3 driedoornige stekelbaarsjes en 1 riviergrondel in de netten. In 2017 
lagen de aantallen en ook soorten nog wat hoger: 75 bermpjes, 1 blankvoorn, 11 
blauwbandgrondels, 14 Amerikaanse hondsvisjes, 1 kolblei, 2 palingen, 1 rietvoorn en 1 
zonnebaars. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de meeste soorten (en ook aantallen) 
gevangen werden voorbij de samenloop met de Veeweideloop. Op de Veeweideloop zelf 
werden op 25m in 2012 1 paling, 5 Amerikaanse hondsvisjes, 1 driedoornig en ook 1 
tiendoornig stekelbaarsje, 7 zonnebaarzen en 5 bermpjes gevangen. In 2017 werden op de 
Veeweideloop over eenzelfde afstand dezelfde (drie) soorten gevonden als stroomopwaarts 
van de samenloop zijnde bermpjes (17), blauwbandgrondels (6) en Amerikaanse hondsvisjes 
(6).  
Een behoorlijk deel van de plaatselijke vispopulatie bestaat dus uit ‘exoten’: zonnebaars, 
Amerikaanse hondsvis en blauwbandgrondel. Uit de afvissingen verder stroomafwaarts op de 
Grote Nete blijkt dat daar, zeker in aantal, toch hoofdzakelijk inheemse vissoorten zitten. 
 
2.2.2.6 Ongewervelden 
Enkele recent waargenomen soorten in het gebied zijn bosbeekjuffer, veldkrekel, 
veldparelmoervlinder, kleine parelmoervlinder, moerassprinkhaan, Icarusblauwtje en 
heivlinder. 
 
 

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

3 Beheervisie en -doelstellingen 
 

3.1 Beheervisie voor het ruimer globaal kader 
 

3.1.1 Ecologische doelstelling 
 
3.1.1.1 Landschapsvisie 
 
3.0_H Halfopen landschap water en moerassen 
In dit halfopen landschap is er een mozaïek van voornamelijk vochtige graslanden en in 
beperktere mate ook moerasvegetaties, vochtige ruigten, vochtige struwelen en vochtige 
habitatbossen, die doorkruist wordt door de verschillende beken.  
Behoud en herstel van de beekvallei in relatie tot de stroomafwaartse gebieden is een 
belangrijke doelstelling. Dit vergt herstel van de beekstructuur, een goede waterkwaliteit en 
buffering van de beek. Behoud van de veenbodems is eveneens een belangrijke doelstelling. 
Grondwater- en oppervlaktewaterpeil zijn afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. Een hoge 
grondwatertafel wordt het ganse jaar nagestreefd.  
Dit betekent concreet dat op lange termijn alle beken, grachten en afwateringsgreppels 
verondiept zullen moeten worden in het hele globale kader. 
Graslanden en ruigten drogen in het voorjaar en de zomer langzaam uit. De historische 
ondiepe sloot- en greppelstructuur wordt behouden in de hooilanden. Regen- en 
oppervlaktewater stagneren niet op de graslanden. 
Er wordt een evenwicht gezocht tussen structuur en openheid. Voor verschillende 
diersoorten, o.a. blauwborst en moerassprinkhaan, is het belangrijk dat het landschap 
voldoende open blijft. Zo wordt boomopslag of struweel in de rietlanden en ruigten zoveel 
mogelijk verwijderd. Anderzijds is het behoud van vlekken dicht struweel en alleenstaande 
(doornige) struiken om in te broeden en als uitkijkpunt voor de grauwe klauwier van belang. 
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Opslag naast de slootjes wordt cyclisch afgezet, met het voorgaande in gedachten. Het 
landschap is geperceleerd door de aanwezige structuurelementen. Kleine 
landschapselementen zoals structuurrijke houtkanten, poelen en bomenrijen worden 
onderhouden. Maximum 1/3 van dit landschap is struweel en bos. Op strategische plaatsen 
blijven de recent ontstane bosjes behouden. Hier is het van belang alle mogelijke versnelde 
afvoer (via greppels, sloten en beken) van grondwater tegen te gaan en de waterhuishouding 
te herstellen zodat er vochtig habitatbos kan ontwikkelen. Er wordt gestreefd naar een 
gevarieerde bosstructuur met open plekken, voldoende dood hout, en geleidelijke 
overgangen naar open landschap via structuurrijke mantel-zoomvegetaties. 
De Grote Nete vormt een potentiële natuurverbinding voor Beekprik, dewelke is opgenomen 
binnen ecoprofiel 18 op de ecoprofielkaarten van het Provinciaal NatuurCentrum. 
 
Doelvegetaties: 
-Stromende wateren: 3260 ondiepe beken en rivieren met goede structuur en 
watervegetaties  
-Moerassen: rbbms zuur laagveen, rbbmr rietvegetatie, rbbmc grote zeggenvegetatie 
-Vochtige ruigten: rbbhf moerasspirearuigte met graslandkenmerken 
-Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem: rbbhc dotterbloemgrasland 
-Vochtige habitatbossen: 91E0_vm matig voedselrijk broekbos, 91E0_vn ruigte elzenbos, en 
rbbsf moerasbos van breedbladige wilgen 
 
Doelsoorten fauna:  
Blauwborst, moerassprinkhaan, dwergmuis, bosbeekjuffer, grauwe klauwier, rosse vleermuis, 
nachtzwaluw (foerageergebied), gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, kamsalamander, 
beekprik  
 
Belangrijkste beheervormen en –trajecten: 
-Graslandbeheer: hooilandbeheer, hooiweidebeheer 
-Ruigtebeheer 
-Rietbeheer 
-Bosbeheer 
-Mantelzoombeheer 
-Exotenbestrijding: reuzenbalsemien en Amerikaanse vogelkers. Opletten met grote 
waternavel (komt stroomopwaarts in de Veewei voor) 
-Onderhoud kleine landschapselementen: houtkanten, bomenrijen, knotwilgen, poelen 
-Hydrologie herstel (met name om de afbraak van veen tegen te gaan) 
 
6.0_H Halfopen landschap graslanden 
Het grootste deel van het gebied is halfopen landschap graslanden. Aangezien het grootste 
deel van de bodems nat tot zeer nat zijn, zijn er voornamelijk vochtige graslanden op matig 
voedselrijke bodem. Hier en daar zijn er ook nog vochtige ruigten en moerasvegetaties, maar 
dit in veel beperktere mate als in het vorige landschapstype. Aan de randen van de beekvallei 
is er een gradiënt naar drogere graslanden op matig voedselrijke bodem en droge 
schraalgraslanden. De graslanden zijn soortenrijk en variëren in vegetatiestructuur. 
Ook hier zijn grondwater- en oppervlaktewaterpeil afgestemd op de gewenste natuurdoelen. 
Grondwater wordt traag afgevoerd. Sterke grondwaterschommelingen zijn beperkt. De 
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historische ondiepe sloot- en greppelstructuur wordt behouden in de vochtige hooi- en 
weilanden. Het kleinschalige, halfopen landschap is geperceleerd door de aanwezige 
structuurelementen. Kleine landschapselementen zoals structuurrijke houtkanten en 
bomenrijen worden onderhouden. Ook hier is maximum 1/3 van het landschap struweel of 
bos, en wordt een evenwicht gezocht naar een voldoende open maar toch ook structuurrijk 
landschap. Overgangen tussen bos en niet bos verlopen geleidelijk via een mantel-
zoomvegetatie. Herstel van de waterhuishouding in vochtige bossen en ontwikkeling van een 
gevarieerde bosstructuur met open plekken en voldoende dood hout is ook hier van belang. 
 
Doelvegetaties: 
 -Droge schraalgraslanden: rbbha soortenrijk struisgrasland met vrij algemene soorten, 
6230_ha soortenrijk struisgrasland 
-Droge graslanden op matig voedselrijke bodem: 6510 soortenrijk glanshavergrasland, 
rbbkam kamgrasland 
-Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem: rbbhc dotterbloemgrasland 
-Moerassen: rbbmr rietvegetatie 
-Vochtige ruigten: rbbhf moerasspirearuigte met graslandkenmerken 
-Vochtige habitatbossen: 91E0_vm matig voedselrijk broekbos, 91E0_vn ruigte elzenbos, en 
rbbsf moerasbos van breedbladige wilgen 
 
Doelsoorten fauna:  
Veldkrekel, veldparelmoervlinder, kleine parelmoervlinder, grauwe klauwier, grasmus, 
geelgors, roodborsttapuit, braamsluiper, nachtzwaluw (foerageergebied), gekraagde 
roodstaart, bonte vliegenvanger, wespendief 
 
Belangrijkste beheervormen en –trajecten: 
-Graslandbeheer: hooilandbeheer, hooiweidebeheer, extensieve seizoensbegrazing 
-Ruigtebeheer 
-Rietbeheer 
-Bosbeheer 
-Mantelzoombeheer 
-Exotenbestrijding: reuzenbalsemien en Amerikaanse vogelkers 
-Hydrologie herstel 
 
9.0_G Gesloten landschap bossen 
Aan de westelijke grens van het gebied en in het zuiden van het gebied zijn twee kleinere 
zones van het landschapstype gesloten bos. Deze bevinden zich op drogere, zandige bodems. 
Hier wordt gestreefd naar gemengde bossen met een goede horizontale en verticale 
structuur. Bijzondere aandacht dient gegeven aan open plekken en geleidelijke bosranden. 
Deze open plekken en geleidelijk overgangen naar open ruimte zijn belangrijk 
foerageergebied voor verschillende doelsoorten. Daarnaast is er ook aandacht voor oude, bij 
voorkeur inheemse loofbomen (voor zwarte specht en vleermuizen) en dood hout. In het 
noordwestelijke bos staat in de bosrand jeneverbes. Hier kan overwogen worden 
jeneverbesstruweel te herstellen/ontwikkelen door het instandhouden van open plekken. 
 
Doelvegetaties: 
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-Droge habitatbossen: 9190 oude eikenberkenbossen op zeer voedselarme grond, en 9120 
zure eikenbeukenbossen op de iets rijkere bodems 
-Droge struwelen: 5310 jeneverbesstruweel op open plekken 
-droge heidevegetaties (4030, 2310, 2330) op open plekken 
 
Doelsoorten fauna:  
Wespendief, zwarte specht, middelste bonte specht, gekraagde roodstaart, bonte 
vliegenvanger, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone dwergvleermuis 
 
Belangrijkste beheervormen en –trajecten: 
-Bosbeheer 
-Mantelzoombeheer 
-Exotenbestrijding: Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik 
-Herstel/ontwikkeling en behoud jeneverbesstruweel en heiderelicten op de open plekken  
 
Bijlage 3.1.1.1 Landschapsvisie  
 
 
3.1.1.2 Randvoorwaarden abiotiek 
 
Waterhuishouding:  
In de beken zijn rechttrekking, verdiepte ligging, occasionele grondige ruimingen in het 
verleden en draineringen de oorzaak van verdroging van grondwaterafhankelijke 
laagveenvegetaties en broekbossen. Behoud en herstel van de beekvallei in relatie tot de 
stroomafwaartse gebieden is dan ook een belangrijke doelstelling. Dit vergt herstel van de 
beekstructuur, een goede waterkwaliteit en buffering van de beek. Naast het plaatselijk 
verhogen van het beekbodempeil is een aangepast ruimingsbeleid noodzakelijk. Om dit te 
realiseren zal naar samenwerking met de waterloopbeheerders (provincie, watering), de 
gemeente, de wegbeheerders, de private eigenaars en ANB gezocht moeten worden.  
Een grondige eco-hydrologische studie van brongebied Grote Nete dringt zicht op. 
Bij het plaatselijk verhogen van het beekbodempeil dient erop gelet te worden dat er geen 
overstromingen met water uit de Grote Nete plaatsvinden zolang de waterkwaliteit hiervan 
nog niet voldoende is.  
Bij geplande ingrepen zal er aangetoond moeten worden dat er geen nadelige effecten zijn op 
derden en dat de bufferende werking van het gebied minstens behouden blijft. 
Daarnaast zal er ook ingezet moeten worden op bronmaatregelen. 
 
Buffering van de voedselarme habitats: 
Lochterschans ligt in een oostelijke uitloper van het habitatrichtlijngebied ‘Vallei- en 
brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’. Dit 
richtlijngebied bestaat hoofdzakelijk uit voedselarme habitats. Deze habitats vergen aanvoer 
van nutriëntarm oppervlakte- en grondwater. Door de habitats te verweven met soortenrijke 
graslanden en regionale belangrijke biotopen wordt niet alleen de kwaliteit van de habitats 
verbeterd, maar fungeren ze ook als foerageergebied voor vleermuizen, wespendief, grauwe 
kiekendief, grauwe klauwier en als biotoop voor diverse amfibieën. Dit vergt een behoud van 
het graslandbeheer en kwaliteitsverbetering van de soortenrijke graslanden en regionaal 
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belangrijke biotopen. In het kader van de landinrichting Grote Nete loopt hier een 
aankoopproject met de provincie. Het aankoopproject, gekoppeld aan eventuele 
natuurinrichting dient verder gezet te worden, zodat instroom van nutriëntrijk oppervlakte- 
en grondwater afkomstig van landbouwgebruik zoveel mogelijk ingeperkt wordt. 
 
Invasieve exoten: 
Er moet gestreefd worden naar een gebiedsgerichte en integrale aanpak met betrokkenheid 
van de verschillende partners en dit ook buiten het natuurgebied, om de problematiek van 
exotenbestrijding  (o.a. van reuzenbalsemien naast de waterlopen) op een duurzame manier 
aan te pakken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.3 Vegetatiedoelen voor het ruimer globaal kader  
 
De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn:  
 

BWK-eenheid habitat, rbb of 
andere te 
beschermen 
vegetatie 

opmerking 

Stromende wateren 
geen BWK-code: stromend water 3260 De beek is in beheer bij de 

Provincie Limburg en maakt 
daarom niet expliciet deel uit 
van dit beheerplan 

Moerassen 
Mr: rietland rbbmr  

Mc: grote zeggenvegetatie rbbmc  

Ms: zuur laagveen 7140_meso, rbbms  

Halfnatuurlijke graslanden 
Ha: struisgrasvegetatie 6230, rbbha  

Hc: dotterbloemgrasland rbbhc  

Hu: mesofiel hooiland 6510  

Hp*: soortenrijk grasland 6510, rbbkam  

Ruigten en pioniersgraslanden 
Hf: moerasspirearuigte rbbhf  

Struwelen 
Sf: wilgenstruweel op voedselrijke bodem 91E0, rbbsf  

Jun: jeneverbesstruweel 5130  
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Vallei- en moerasbossen 
Vm: mesotroof elzenbos met zeggen 
Vn: nitrofiel alluviaal elzenbos 

91E0  

Eiken- en beukenbossen 
Qs/Fs: zuur eiken- of beukenbos 
Qs* zuur loofbos met lelietje-van-dalen en 
dalkruid 

9120  

Qb: eiken-berkenbos 9190  

Kleine landschapselementen 
Kn voor soort: 

kamsalamander en 
grauwe klauwier  

 

 
 
3.1.1.4 Doelstellingen fauna voor het ruimer globaal kader  
 
Volgende ecoprofielen zijn van toepassing voor het gebied. Soorten die recent waargenomen 
werden in het globaal kader staan in vetjes. 
 
 
 
 
Ecoprofiel  Soorten  Opmerking 

2: dieren van structuurrijke 
graslanden in een kleinschalig 
landschap  

grauwe klauwier, grasmus, haas, 
steenuil, geelgors, vleermuizen, 
roodborsttapuit, braamsluiper  

 

3: dieren van natte, structuurrijke 
graslanden, ruigtes en grote 
zeggen 

moerassprinkhaan, dwergmuis  

4: dieren van grote heide-, duin- 
en graslandcomplexen  

roodborsttapuit  

5: dieren van schraal grasland  veldkrekel, veldparelmoervlinder, 
kleine parelmoervlinder, grauwe 
klauwier  

 

7: dieren van voedselarme bos- en 
heidecomplexen  

nachtzwaluw, boomleeuwerik, 
boompieper, vleermuizen  

 

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

Spaanse vlag, bont dikkopje, 
keizersmantel, kleine ijsvogelvlinder 
eikenpage, bruine eikenpage, 
hazelworm, gekraagde roodstaart, 
bonte vliegenvanger, vleermuizen 

 

9: dieren van structuurrijke, 
gesloten bossen  

middelste bonte specht, wespendief, 
zwarte specht, havik, fluiter, bosuil, 
boomklever, houtsnip, wielewaal, 
vleermuizen  

 

10: moerasvogels  blauwborst   

12: dieren van poelen  kamsalamander   

 
Moerassprinkhaan: 
Deze soort is te vinden in uiteenlopende open, natte biotopen met een korte, in structuur 
gevarieerde vegetatie, zoals vochtige en natte gras-, hooi- en weilanden, zeggevegetaties en 
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uiterwaarden. De graslanden naast de beken staan in de winter plas dras en in de zomer is 
een zekere doorluchting van de bodem, dit vormen geschikte condities voor de eieren van de 
moerassprinkhaan. 
 
Dwergmuis: 
De dwergmuis werd in de regio reeds waargenomen ten noordoosten van Eksel in de 
Dommelvallei. Het dier is vooral ‘s nachts actief en houdt zich graag verscholen in 
dichtbegroeide vegetatie. Het liefst van al vertoeft het in hoog gras, ruigtes of graan- en 
rietvelden. Erg veeleisend is de dwergmuis niet, zolang het maar gaat om grasachtige ruigtes. 
In goede jaren zijn er ook individuen die uitwijken naar goed ontwikkelde bosranden met 
braamstruiken. 
 
Blauwborst:  
Het leefgebied van blauwborst bestaat uit moerassige vegetaties, rietlanden en 
laagveenvegetaties met beperkte boomopslag of struweel, soortenrijke graslanden en 
boorden van waterlopen met ruige vegetatie. Belangrijk is dat er geen menselijke verstoring 
is tijdens de broedperiode. 
 
Kamsalamander: 
De kamsalamander heeft een voorkeur voor kleinschalige landschappen. Struikgewas en open 
bos in de nabijheid van het voortplantingswater zijn een noodzaak. Houtkanten, vermolmde 
boomstronken, steen- en houtstapels, braamstruwelen en stroken met ruigtekruiden zijn erg 
in trek als schuilplaats. Als voortplantingswater worden doorgaans vrij grote (˃ 25 m²), diepe 
poelen gebruikt. De voorkeur gaat uit naar gebieden met een dicht netwerk van poelen. 
Stukken met open water en plaatsen met een dichte watervegetatie moeten naast elkaar 
aanwezig zijn. In de open waterkolom wordt gebaltst, de begroeide stukken dienen als 
schuilplaats voor de larven en afzetplaats voor de eitjes.  
 
Grauwe klauwier: 
Het is een soort van structuurrijke vegetaties in diverse, halfopen landschappen. De 
aanwezigheid van voldoende grote prooien is cruciaal voor deze soort, deze worden vanaf een 
uitkijkpost gevonden en bejaagd. Broeden gebeurt bij voorkeur in dichte doornstruiken of 
braamkoepels. Bramen mogen dus niet te dikwijls worden geklepeld. Andere kleine 
landschapselementen spelen eveneens een belangrijke rol, aangezien ze mee helpen zorgen 
voor een voldoende prooiaanbod, en er ook voor zorgen dat deze prooien tussen 
verschillende gebieden kunnen migreren. Een gevarieerd habitat maakt dat er bij alle 
weersomstandigheden steeds voldoende prooidieren voorhanden zijn doorheen het 
broedseizoen. Voldoende rust moet worden verzekerd in de broedgebieden. 

Nachtzwaluw:  
De nachtzwaluw is een vogel van structuurrijke (oude) heidegebieden met een geleidelijke 
overgang naar open tot halfopen bossen op zandgrond met brede zandvlakten of -paden. Het 
nest bevindt zich steeds op de grond. In de schemering en ‘s nachts wordt er gejaagd op 
insecten zoals nachtvlinders, muggen en kevers, die met wijd opengesperde bek gevangen 
worden. Vroeg in de avond jagen nachtzwaluwen even nabij hun slaap- of broedplaats, in de 
bosranden en nabij de toppen van de bomen. Na tientallen minuten vertrekken zij dan richting 

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/kleine-landschapselementen
https://www.ecopedia.be/encyclopedie/kleine-landschapselementen
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voedselgebieden verderop gelegen. Tijdens het broedseizoen worden zo verschillende keren 
per nacht afstanden van 1 tot 3 km afgelegd. Mogelijk bieden deze (vallei-)gebieden meer en 
beter voedsel dan (heide- of duin-)gebieden nabij de broedplaatsen. Als de ochtend aanbreekt 
keren de nachtzwaluwen terug naar hun slaap- en/of broedplaatsen om zich gedeisd te 
houden tijdens de dag. 
 
Geelgors: 
De geelgors is een soort typisch voor kleinschalig landschap met akkers, heggen, knotwilgen 
en bosranden en in het midden bloemrijke graslanden en beekoevers. De overgangen naar 
graanakkers zijn interessant voor voedsel. 
 
Gekraagde roodstaart: 
De gekraagde roodstaart is een vogelsoort van gevarieerde, oude gemengde bossen met open 
plekken (heidevelden, schraalgraslanden of andere open gebieden) met een ruim aanbod van 
spechtengaten in de bomen. De soort is vooral te vinden op de hogere zandgronden en duinen 
die begraasd worden. Open plekken, oude bomen, graslanden of heiden moeten elkaar 
afwisselen.  
 
 
 
 
Bonte vliegenvanger: 
Deze soort wordt vooral aangetroffen in half open loof- en gemengde bossen met een 
gevarieerde structuur. Vanaf een zitpost maken bonte vliegenvangers korte vluchten achter 
vliegende insecten aan, en vangen deze in volle vlucht. 
 
Kleine ijsvogelvlinder: 
De kleine ijsvogelvlinder is een soort van bossen met een hoge luchtvochtigheid en een 
vochtige bodem. Hier verkiest de vlinder vooral brede en zonnige paden met 
halfbeschaduwde kamperfoelie voor de ei-afzet en braam voor de nectarvoorziening. Een 
gevarieerd bosrandbeheer waarbij verhinderd wordt dat de wind vrij spel heeft en het 
inrichten van een vrij dichte, maar gevarieerde mantelzoomvegetatie zijn dan ook geschikte 
maatregelen. Daarnaast zonnen de vlinders vaak op open plekken in bossen en het regelmatig 
creëren van dergelijke plekken of het openhouden van bospaden kan eveneens bijdragen tot 
het behoud van de soort. 
 
Zwarte specht: 
De zwarte specht leeft in oude, zowel naald-, loof- als gemengde bossen, afgewisseld met 
open ruimten. Met de krachtige snavel worden in grote, zelfs levende, bomen als eiken en 
beuken een nestholte uitgehakt. Belangrijk is dat er een vrije aanvlucht is naar het hol. Daarom 
gaat de voorkeur naar open plekken in niet te dichte bossen en naar bomenrijen langs brand- 
en veldwegen of langs verkeerswegen. Buiten het broedseizoen wordt deze specht ook 
aangetroffen in schaars beboste tot open landschappen met alleen bomenrijen. Het steeds 
minder jong kappen van naaldbossen en de omvorming ervan naar gemengde bosbestanden 
komt deze soort ten goede. Ook het moderne extensief bosbeheer waarbij meer aandacht 
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gaat naar een gevarieerde bosstructuur met oude bomen, veel dood hout en open plekken, 
werkt positief op de verbreiding van de zwarte specht. 
 
Wespendief: 
Een bosbeheer gericht op een gevarieerd, structuurrijk, halfopen loofhoutbos met oude 
bomen en boszomen geniet de voorkeur. De open plekken zijn vooral van belang om te 
foerageren. Vaak broedt de soort in grote bossen, maar dat is geen noodzaak: ook in bossen 
van slechts een paar tientallen hectaren (30-40 hectare) komt ze tot broeden. Het totale 
aandeel van het bos in het territorium blijkt ook niet zo belangrijk. Bij kleinere bossen is het 
belangrijk dat deze ingebed zijn in een matrix van soortenrijke graslanden en regionale 
biotopen en dat het landschap voldoende gevarieerd is. Wespendieven zijn vrij 
verstoringsgevoelig. Het is dus belangrijk dat er een voldoende grote oppervlakte aan bos 
aanwezig is, waarin niet of niet druk wordt gerecreëerd. 
 
Vleermuizen: 
Het leefgebied van verschillende vleermuizensoorten (o.a. rosse vleermuis, laatvlieger en 
gewone dwergvleermuis) bestaat uit een combinatie van structuurrijke bossen met 
soortenrijke graslanden en regionaal belangrijke biotopen als insectenrijke foerageergebieden 
nodig. Bijzondere aandacht dient gegeven aan oude bomen (toekomstbomen), open plekken 
en geleidelijke bosranden, waterplassen, en hun bereikbaarheid onderling in functie van deze 
soorten.  
 
 

3.1.2 Economische functie 
 
Gezien het beleidskader ten aanzien van de natuurdoelstellingen (o.a. in de speciale 
beschermingszones) en de aard van het gebied, wordt de economische functie door de 
beheerder ondergeschikt geacht aan de ecologische en de sociale functie. Er worden voor dit 
gebied dan ook geen specifieke economische doelstellingen geformuleerd, met uitzondering 
van ecosysteemdiensten. Deze zijn o.a. regulerend van aard zoals waterberging (na herstel 
van de hydrologie), denitrificatie en koolstofopslag in bodem en vegetatie; maar ook cultureel 
zoals bv. esthetische beleving. Het uitvoeren van natuurbeheer via overeenkomsten met 
derden via het principe ‘opbrengst voor werk’ wordt beschouwd als een vorm van valorisatie 
van nevenproducten van het natuurbeheer. 
 
 

3.1.3 Sociale functie 
 
Lochterschans heeft een groot recreatief potentieel, gezien de esthetische en 
cultuurhistorische (met de voormalige Schans ter Locht) waarde van het landschap, en haar 
ligging t.o.v. woonkernen.  Momenteel is er nog maar een klein deel van het globaal kader in 
beheer van Natuurpunt en op deze percelen is recreatie momenteel nog niet mogelijk. Enkel 
bestaande wegen zijn principieel toegankelijk en hier werd een toegankelijkheidsregeling voor 
opgemaakt. 
In het ruimere globaal kader zijn er knooppunten van zowel het wandel- als het 
fietsknooppuntennetwerk. 
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Een andere doelstelling is het betrekken van mensen rond de natuur en meer bepaald rond 
de werking van het natuurgebied en de afdelingswerking. Jaarlijks worden door de plaatselijke 
afdeling verschillende initiatieven genomen om de educatieve en sociale rol van het gebied te 
vervullen. Aan de hand van geleide wandelingen wordt het educatieve luik verzorgd. Er 
worden ook werkdagen georganiseerd in het natuurgebied, waar de leden van de afdeling, de 
buurtbewoners en scholen uit de buurt op uitgenodigd worden. Deze activiteiten leiden tot 
een groter draagvlak voor de natuur en het natuurgebied.  
 
 
 

3.1.4 Toetsing doelstellingen in functie van beschermingsstatuut 
 
3.1.4.1 Afweging in functie van de Instandhoudingsdoelstellingen voor de Habitat- en 

Vogelrichtlijn  
Dit beheerplan probeert maximaal rekening te houden met de gebiedsspecifieke 
instandhoudingsdoelen van de SBZ ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte beek, Bolisserbeek 
en Dommel met heide en vengebieden’. 
 
 
3.1.4.2 Afweging in functie van soortenbeschermingsprogramma 
De ecologische doelstellingen die geformuleerd zijn voor het ruimer globaal kader zijn 
afgestemd op het creëren van geschikt habitat voor de grauwe klauwier. 
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3.2 Beheerdoelstellingen voor de deelnemende terreinen 
 

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

Code Omschrijving 
Doel gis-

oppervlakte 
buiten SBZ (ha) 

Doel gis-
oppervlakte 

binnen SBZ (ha) 

Totaal 
(ha) 

% 

rbbhc dotterbloemgrasland 0 3,7 3,7 40% 

7140_meso 
zuur laagveen/kleine 
zeggen vegetaties 

0 0,71 0,71 8% 

rbbha 
soortenrijk 
struisgrasland met 
vrij algemene soorten 

0 1,17 1,17 13% 

rbbsf 
moerasbos van 
breedbladige wilgen 

0 0,48 0,48 5% 

91E0_ elzenbroekbossen 0 1,91 1,91 21% 

9120 
eikenbeukenbossen 
op zure bodems 

0,07 0,436 0,51 6% 

9190 

oude 
eikenberkenbossen 
op zeer voedselarme 
grond 

0,78 0 0,78 8% 

Totale gis-oppervlakte 0,854 8,406 9,26 100% 

Totaal in aanmerking komend streefbeeld 100% 

 
Het broekbos ten noorden van de beek zal geleidelijk overgaan in het grasland ten noorden 
en westen ervan via een mantelzoomvegetatie van hoofdzakelijk wilgen.  
De voormalige weekendvijver wordt omgevormd naar een laagte voor ontwikkeling van kleine 
zeggenvegetaties. 
 
Bijlage 3.2.1.1: natuurstreefbeelden 
 
 
3.2.1.2 Bosbalans 
Om de natuurstreefbeelden te bereiken zal er een voormalige weekendvijver met verboste 
oevers en eilandjes omgezet worden naar een laagte met kleine zeggenvegetaties die 
naadloos overgaat in het grasland ten noorden en oosten hiervan. 
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De oppervlakte van deze omvorming bedraagt 4795m², maar deze vegetatie beschouwen we 
niet als bos. Het is een voormalige weekendverblijfsite met nog aanwezige koterijen en veel 
open water. Vanuit de lucht geeft dit verkeerdelijk de indruk van bos. 
Om de omvorming te realiseren zullen de bomen op de oevers en eilandjes gekapt worden, 
en zal het niveau van deze oevers en eilandjes verlaagd worden. 
Deze omvorming gebeurt in functie van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, 
meer bepaald kleine zeggenvegetaties 7140_meso. 
 
 

3.2.2 Economische functie 
 
De ecosysteemdiensten die voor het ruimer globaal kader geformuleerd werden, zoals 
waterberging, koolstofopslag in bodem (veen!) en vegetatie, en esthetische beleving kunnen 
toegewezen worden aan alle deelnemende terreinen. Denitrificatie zal vooral in de nattere 
zones van de deelnemende terreinen plaats vinden. 
 
 

3.2.3 Sociale functie 
 
3.2.3.1 Aard van de toegankelijkheid 
 
Er werd een aparte toegankelijkheidsregeling opgemaakt en ingediend. Na goedkeuring zal 
deze als bijlage toegevoegd worden aan het natuurbeheerplan. 
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4 Beheermaatregelen 
 

4.1 Beheermaatregelen, beschrijving op ruimer globaal kader 
 

4.1.1 Eenmalige maatregelen  
 
Hydrologie herstel 
In samenspraak met de waterloopbeheerders (provincie, watering), de gemeente, de 
wegbeheerders, de private eigenaars en ANB wordt de beek lokaal waar mogelijk/wenselijk 
her(aange)legd. Bij het plaatselijk verhogen van het beekbodempeil dient erop gelet te 
worden dat er geen overstromingen met water uit de Grote Nete plaatsvinden zolang de 
waterkwaliteit hiervan nog niet voldoende is. Een te hoog fosfaatgehalte kan voor 
ongewenste eutrofiëring zorgen, met negatieve gevolgen voor de doelvegetatie. 
De greppels in de broekbossen worden gedempt zodat versnelde afvoer van grondwater 
wordt beperkt.  
Er wordt, in samenspraak met de provincie, bekeken of het opportuun is om de dijkjes naast 
de Grote Nete, dewelke ontstaan zijn door ophoging met ruimingsproducten (slib, maaisel,…) 
afkomstig van de beek, af te graven zodat regenwater niet stagneert op de graslanden.  Hierbij 
moet een evenwicht gezocht worden tussen enerzijds voldoende infiltratie van regenwater 
(buffervolume) en minimale overstroming van beekwater op de graslanden en anderzijds  
beperkte stagnatie van regenwater. De toepassing van bronmaatregelen valt te verkiezen 
boven afvoer van water via de waterloop. 
De historische kleinschalige begreppeling wordt behouden in de vochtige hooi- en weilanden. 
Waar nodig worden de greppelranden geherprofileerd zodat de oevers minder steil zijn. Deze 
gradiënten kunnen dan meer ruimte bieden voor vochtige en natte vegetaties, zoals bv. zuur 
laagveen. Grachten worden waar nodig in het gebied gedempt zodat versnelde afvoer van 
grondwater wordt beperkt. Visvijvers worden gedempt of omgezet in (kleinere) poelen indien 
de locaties geschikt zijn voor poelen en er eventueel al een interessante oever- of 
watervegetatie aanwezig is. 
Bij het herstel van de hydrologie is het belangrijk dat aangetoond wordt dat de ingrepen geen 
nadelige effecten hebben op de andere gebruikers binnen het beheergebied. 
 
Poel en laagtes aanleggen 
Voor de aanleg van poelen en laagtes worden geschikte locaties uitgekozen. Dieren die zich 
voortplanten in de poel leven als volwassen dieren op het land, daarom is het van belang een 
structuurrijk landhabitat dichtbij de poel te hebben. De poel ligt bij voorkeur in de zon, 5 tot 
6 uur zon per dag is aangewezen. De poel moet buiten het jaarlijkse overstromingsgebied van 
de beek liggen en mag ook niet verbonden zijn met grachtjes. De noordelijke oever moet zeer 
geleidelijk aflopen, die is immers gericht op de zon. De zuidelijke oever mag ook zacht glooien, 
maar bij plaatsgebrek is dit niet nodig. De poel mag droogvallen maar best niet elk jaar.  
Daarom hangt de diepte grotendeels af van de gemeten grondwatercondities. De diepte van 
de poel moet onder de gemiddelde dieptegrens van hoever het water zakt in de zomer liggen. 
In het bodemprofiel is deze verzadigde zone meestal herkenbaar aan de andere kleur dan de 
lagen erboven: grijs zonder roestvlekken.  
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Bomen op de oevers worden over een breedte van minstens 10m volledig verwijderd 
(ontstronken en afvoeren). 
Laagtes zijn minder diep dan poelen en kunnen de overgang vormen van poel naar grasland 
of individueel ingericht worden. In de lagere zones in dotterbloemhooilanden, waar het 
grondwater bijna jaarrond tot op maaiveld staat, mikken we op kleine zeggenvegetaties. 
Hierbij vertrekken we meestal vanuit relictsoorten (vb. wateraardbei of holpijp). 
 
 
Exotenbestrijding 
In het gebied komen een aantal invasieve exoten voor, o.a. reuzenbalsemien, Amerikaanse 
vogelkers en Amerikaanse eik. Er wordt geprobeerd om deze exoten te verwijderen, waarbij 
de planten in de eerste instantie mechanisch zullen bestreden worden, door onder meer 
maaien, uitgraven, ringen, kappen, en dergelijke meer. Goede praktijkervaringen van andere 
gebieden worden hierbij in de mate van het mogelijke gekopieerd of gebruikt mits de 
noodzakelijke aanpassingen.  
 
Omvorming populierenaanplant 
Op terrein moet steeds bekeken worden of een omvorming naar grasland of naar bos wordt 
beoogd. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen inzake openheid 
van het landschap. Op sommige plaatsen binnen het ruimer globaal kader vertoont de 
ondergroei goede potenties voor dotterbloemgrasland, hier moet steeds overwogen worden 
om de populierenaanplant om te zetten naar hooiland. Indien voor omzetting naar bos wordt 
gekozen moet de wijze waarop populieren verwijderd worden steeds bekeken worden per 
geval. Totale kaalslag kan in sommige situaties schade aanrichten aan de ondergrond en de 
reeds aanwezige spontane bosontwikkeling. Er kan geopteerd worden voor het natuurlijk 
laten afsterven van de populieren (eventueel door te ringen). Een aantal oude exemplaren 
kunnen gespaard blijven o.w.v. ecologische redenen (nestplaatsen, …). Het bosherstel gebeurt 
door een spontane natuurlijke ontwikkeling.  
 
Omvorming naaldhoutaanplant 
Een geleidelijke omvorming naar inheems loofbos kan gebeuren via doordunnen in 
combinatie met groepenkap. Bij doordunnen wordt om de 5-6 jaar een 20 tot 25% van het 
naaldhout verwijderd. Op de overwegend droge percelen kan dit gebeuren met harvester en 
forwarder die vaste ruimingspistes gebruiken, waardoor de bodemschade beperkt blijft tot 
deze vaste pistes. Na elke dunningscyclus zullen zaailingen en struiken van de 
doelboomsoorten (zomereik, sporkehout, gewone lijsterbes, hulst,…) doorgroeien en zich 
vestigen in de onderetage. Op een bepaald moment wordt beslist om de dennen niet meer 
verder te dunnen om schade aan deze onderetage te vermijden. Verspreid kunnen ook 
groepjes dennen (cirkels met diameter minimum de boomhoogte, ca. 20-25m) verwijderd 
worden waardoor er extra licht op de bodem komt en de omvorming naar inheems loofhout 
op deze plaatsen versneld gebeurt. Op die manier bekomt men leeftijds- en structuurvariatie 
in het bos. Via kaalkap (ineens alle dennen verwijderen, eventueel op enkele overstaanders 
na) kan er lokaal een snelle omvorming gerealiseerd worden.  
 
Ontwikkeling/herstel jeneverbesstruweel 
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Het herstelbeheer bestaat vooral uit het creëren van geschikte kiemplaatsen met open zand 
in de nabijheid van jeneverbesstruiken, bv. door een cirkelvormige zone rond de zaadstruiken 
te plaggen zodat opnieuw potentiële kiemplaatsen beschikbaar komen. In bepaalde gevallen 
worden ook jeneverbessen aangeplant, afkomstig van opgekweekt zaad van autochtone 
struiken. 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.2 Terugkerende maatregelen 
 
Graslandbeheer 
-Hooiland 
Deze graslanden worden twee keer per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel, telkens met 
behoud van stroken voor vluchtmogelijkheden voor fauna (de zogenaamde faunastroken of 
insectenstroken). Zeker de eerste jaren wordt met het oog op verschraling de eerste keer al 
in mei gemaaid en de tweede keer in de nazomer zodat de vegetatie kort de winter in gaat. 
Naargelang de weersomstandigheden wordt de precieze maaidatum gekozen. Op de vochtige 
en natte percelen dient met de nodige voorzichtigheid gemaaid te worden. Hierbij zal ook 
worden toegezien dat er geen zware machines worden ingezet op natte bodems. Wanneer de 
graslanden na enkele jaren bloemrijker en minder productief worden kan er overgegaan 
worden naar een latere eerste snee, in juni. Wanneer de eerste snee nauwelijks nog hooi 
oplevert, zal er overgegaan worden naar één snee later in de zomer. Nabeweiding (max. 2 
GVE/ha/jaar) is een geschikte beheermaatregel voor hooilanden met een te geringe hergroei 
voor een tweede maaibeurt, maar een te hoge vegetatie om zo de winter in te gaan.  
De greppels en sloten worden regelmatig geschoond maar blijven steeds ondiep (om te 
vermijden dat grondwater wordt afgevoerd). 
 
-Hooiweide 
Dit beheer bestaat uit een maaibeurt (in juni of 1e helft juli) gevolgd door nabegrazing met 1,5 
GVE/ha. Deze nabegrazing duurt in de regel tot eind oktober. Afhankelijk van de 
bodemvochtigheid kan deze begrazing vroeger stoppen of langer duren. 
 
-Extensieve seizoensbegrazing 
Een extensieve begrazing omvat hier de periode van april tot eind oktober. De tijdsduur is 
afhankelijk van de bodemvochtigheid en de jaarlijkse weersomstandigheden. De 
begrazingsdruk bedraagt maximaal 2 GVE/ha gedurende het graasseizoen (200 dagen). Het is 
de bedoeling dat de grasmat kort de winter in gaat, maar niet vertrappeld wordt. 
 
Ruigtebeheer 
Het beheer bestaat hier uit een periodiek maaien en afvoeren in de late zomer, ongeveer om 
de 3 jaar. Bij dichtgroeien door struweel wordt een kapbeheer uitgevoerd, inclusief het 
wegfrezen van de stronken gelijk met of zelfs onder maaiveld. 

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/plaggen
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Bosbeheer  
Het beheer in deze bossen is vrij extensief. Occasioneel worden (al dan niet tijdelijke) open 
plekken gecreëerd en opengehouden. Deze open plekken worden best ergens in de periferie 
van het bos gemaakt, zodat er in de kern een bosmicroklimaat behouden blijft. In deze 
tamelijk jonge bossen moet er gestreefd worden naar dood hout en voldoende dikke bomen, 
zodat er een grote spreiding ontstaat in leeftijden. Agressieve exotische soorten worden 
verwijderd, zo deze (terug) opduiken. Daarnaast worden (delen van) bomen die gevaarlijk zijn 
voor weggebruikers of voor aanpalende percelen preventief verwijderd.   
 
 
 
Mantelzoombeheer 
Een ecologisch goede bosrand bestaat uit een mantel en een zoom. De mantel is een struik- 
of hakhout zone. De zoom is een zone met ruigtekruiden. Een golvende rand, zowel bij de 
mantel als de zoom, zorgt voor meer variatie en meer biodiversiteit. Het beheer is gericht op 
het ontwikkelen en in stand houden van de mantel en de zoom. In de mantel wordt 
bosvorming tegen gegaan door hoge bomen te kappen. Bomen kan men in hakhout zetten. 
Men kan ook stapels dood hout in de bosrand leggen, vaak zullen hier op termijn bramen op 
komen. 
De zoom wordt beheerd door gefaseerd te maaien, elk deel van de ruigte wordt best om de 2 
tot 4 jaar gemaaid. Afvoeren van maaisel is nodig om ruigtes bloemrijk en biodivers te maken. 
Waar mogelijk kan lokaal via begrazing ook een meer natuurlijke (mantel)zoom behouden en 
onderhouden worden. 

Onderhoud kleine landschapselementen 
 
-Heggen/houtkanten 
Er wordt een evenwicht gezocht tussen structuur en openheid. Bestaande heggen en 
houtkanten worden onderhouden door ze cyclisch af te zetten zodat er geen hoge bomen in 
komen. In de natste zones is openheid belangrijk en wordt er geopteerd om boom- en 
struikopslag heel beperkt te houden. Enkele alleenstaande (doornige) struiken kunnen blijven 
staan als uitkijkpunt voor vogels. 
 
-Bomenrijen 
Bomen (of delen ervan) die gevaarlijk zijn voor weggebruikers of voor aanpalende percelen 
worden preventief verwijderd.   
 
-Knotbomen 
Knotwilgen worden onderhouden door ze om de 6 à 9 jaar te knotten tussen november en 
maart. 
 
-Poelen 
De aanwezige poelen krijgen een periodiek onderhoud (ongeveer om de vijf jaar) door een 
ruiming. Er wordt ervoor gekozen om de ruiming afwisselend uit te voeren in een deel van de 
poel, tenzij de poel volledig verland is. Het vrijgekomen slib wordt ter plaatse verwerkt of 
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indien mogelijk afgevoerd. De ruimingen gebeuren bij voorkeur in augustus/september. In 
deze periode is er een lage waterstand en bevinden de meeste amfibieën zich aan land. 
Daarnaast is het belangrijk dat poelen voldoende zonbeschenen zijn, zodat er in het voorjaar 
een snelle opwarming van het water mogelijk is. Bij het onderhoud van de poelen worden de 
schaduwgevende bomen en struiken verwijderd of in hakhout gezet. Voor de kamsalamander 
is de combinatie van een goede voortplantingspoel en geschikt landbiotoop in de nabijheid 
belangrijk. 
 
 
 
Behoud jeneverbesstruweel 
Het beheer bestaat uit de instandhouding van het struweelstadium door het tegengaan van 
bosvorming. Na het verwijderen van de opslag is vaak een maai- of plagbeheer noodzakelijk 
om verruiging met gras of bramen tegen te gaan. Onregelmatige beweiding met schapen is de 
meest geschikte maatregel indien de terreinen groot genoeg zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/verruiging
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4.2 Beheermaatregelen, beschrijving op beheereenheden 
 
Beheereenheid natuurstreefbeeld éénmalige 

maatregelen 
specificaties eenmalige maatregel terugkerende 

maatregelen 
specificaties reguliere maatregel 

L-Schans plat 1 Rbbhc, rbbha en 
7140_meso 

Hydrologie herstel,  
poel en ruime 
laagte aanleggen, 
exotenbestrijding 

Hydrologie herstel: beek opstuwen, 
evt. herprofilering greppels en 
dijkjes afgraven. Visvijvers worden 
deels gedempt en deels omgevormd 
tot poel. Oevers en eilanden worden 
boomvrij gemaakt en verlaagd. 
Exotenbestrijding wordt wanneer 
nodig herhaald. 

Graslandbeheer: 
hooiland, evt. 
hooiweide 

Tijdstip eerste maaibeurt aanpassen 
naargelang verschraling van de 
vegetatie en bloeiperiode van de 
dominante grassen. Overgang naar 
hooiweide indien voldoende 
verschraling. 
Voldoende aandacht voor fauna-
stroken via gefaseerd maaibeheer 

L-Schans plat 2 91E0 en rbbsf Hydrologie herstel, 
exotenbestrijding 

Hydrologie herstel: 
afwateringsgreppels dempen. 
Exotenbestrijding wordt wanneer 
nodig herhaald. 

Bosbeheer en 
mantelzoombeheer 

 

L-Grootbroek 91E0 Hydrologie herstel, 
exotenbestrijding 

Hydrologie herstel: greppels 
dempen. Exotenbestrijding wordt 
wanneer nodig herhaald. 

Bosbeheer  

DP-De Platten 2 91E0 Hydrologie herstel, 
exotenbestrijding 

Hydrologie herstel: greppels 
dempen. Exotenbestrijding wordt 
wanneer nodig herhaald. 

Bosbeheer  

DP-Horst 9190 en 9120 Exotenbestrijding Exotenbestrijding wordt wanneer 
nodig herhaald. 

Bosbeheer en 
mantelzoombeheer 

 

DP-De Platten 1 Rbbhc, 
7140_meso 
 

Hydrologie herstel,  
exotenbestrijding 

Hydrologie herstel: beek opstuwen, 
evt. herprofilering greppels en 
dijkjes afgraven. Exotenbestrijding 
wordt wanneer nodig herhaald. 

Graslandbeheer: 
hooiland, evt. 
hooiweide 

Tijdstip eerste maaibeurt aanpassen 
naargelang verschraling van de 
vegetatie en bloeiperiode van de 
dominante grassen. Overgang naar 
hooiweide indien voldoende 
verschraling. 
Voldoende aandacht voor fauna-
stroken via gefaseerd maaibeheer 
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DP-Crommerten  9120 Hydrologie herstel, 
exotenbestrijding 

Hydrologie herstel: greppels 
dempen. Exotenbestrijding wordt 
wanneer nodig herhaald. 

Bosbeheer  

 
 
In het kader van de soortgroep van volgende ecoprofielen worden extra maatregelen voorzien: 

 Ecoprofiel 2: dieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap (vb. grasmus, geelgors) 

 Ecoprofiel 3: dieren van natte, structuurrijke graslanden, ruigtes en grote zeggen 
dieren van lichtrijke bossen, mozaïeklandschappen, bosranden en zomen; en dieren van poelen (vb. moerassprinkhaan, bosrietzanger, 
dwergmuis)  

 Ecoprofiel 12: dieren van poelen (vb. kamsalamander) 
 
 

Tabel 4.1.2: overzicht soortgebonden beheermaatregelen 
Beheereenheid doel beheerplan maatregelenpakket specificaties reguliere maatregelen eenheid 

L-Schans plat 1  
DP-de Platten 1 

soortgroepen 2, 3  Gefaseerd maaien omwille van 
ongewervelden 
 
Houtkantbeheer 

Tijdens elke maaibeurt wordt 10-20% van het 
grasland niet gemaaid.  Deze zones worden bij 
een volgende maaibeurt (max. 2 jaar later om 
boomopslag te vermijden) vervangen door 
nieuwe zones. 

m² 

L-Schans plat 1 Soortgroep 12 Pakket 10: ruimen poel >300m²  aantal 

 
Bijlage 4.1.1: kaart eenmalige maatregelen 
Bijlage 4.1.2: kaart terugkerende maatregelen 
Bijlage 4.1.3: soortgebonden maatregelen  
 
 



Natuurbeheerplan Lochterschans  

 

42  Natuurpunt Beheer vzw 

 
4.3 Soortgericht beheer fauna en flora 
 

4.3.1 Amfibieën 
De poelen zijn de voortplantingsplaatsen van salamanders en kikkers. De poelen worden 
periodiek geruimd en vrij gehouden van boomopslag, zeker aan de zuidkant van de poelen.  
 
 

4.3.2 Aanvraag ontheffing voor het doden van dieren 
 
 

 Op de meeste percelen wordt het wild zwijn sporadisch soorten waargenomen en deze 
soort kan wildschade veroorzaken.  
Een ontheffing voor het doden van dieren die wildschade kunnen veroorzaken is dan ook 
van toepassing voor het wild zwijn en wordt hierbij aangevraagd. 

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

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

 ten behoeve van natuurbehoud: vangen en doden van Canadese gans en grauwe gans  

 ten behoeve van natuurbehoud: doden binnen de openingstijd van fazant  

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

 ten behoeve van natuurbehoud: het vangen en doden van vissen om een natuurlijk 
visbestand te bereiken  

 bij het vaststellen van belangrijke schade aan landbouwgewassen en na melding aan ANB: 
bijzondere bejaging van wilde zwijnen.  

 

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

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

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

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

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

 het dempen van afwateringsgreppels in de bossen zodat versnelde waterafvoer naar de 
beek en veenafbraak beperkt wordt. Deze greppels zijn niet dieper dan 1m, gemeten vanaf 
het maaiveld. 
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5 Opvolging 
 
De opvolging heeft in eerste instantie betrekking op de mate waarin de beoogde 
natuurstreefbeelden worden bereikt, en in tweede instantie op de mate waarin de beheer- 
en inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd. Losse waarnemingen worden zo veel mogelijk 
op detailniveau ingevoerd via http://waarnemingen.be, de online natuurdatabank van 
Natuurpunt Studie vzw. Indien er bijkomend onderzoek wordt uitgevoerd zal dit ook 
gerapporteerd worden. 
 

Code Natuurstreefbeeld Verplicht  

rbbhc dotterbloemgrasland basis + indicatorlijst 

7140_meso zuur laagveen basis + indicatorlijst 

rbbha soortenrijk struisgrasland met vrij algemene 
soorten 

basis + indicatorlijst 

rbbsf moerasbos van breedbladige wilgen basis 

91E0  elzenbroekbossen basis 

9120 eikenbeukenbossen op zure bodems basis 

9190 oude eikenberkenbossen op zeer 
voedselarme grond 

basis 

 
 

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

5.2 Waterpeilen 
 
In het kader van het herstel hydrologie kan gebruik gemaakt worden van waterpeilen die in 
het gebied door externen opgevolgd worden. Zo staat er momenteel één peilbuis in 
beheereenheid L-Schans plat 2. 
 

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

 De gewenste eindtoestand (sleutelsoorten en structuurkenmerken) 

 Een verstoring van de gewenste toestand: verruiging, verzuring, … 

 Een gunstige evolutie naar de gewenste eindtoestand (trajectsoorten) 
Een indicatorlijst wordt opgesteld voor een specifiek natuurstreefbeeld (INBO). 
 
Wanneer er onvoldoende zekerheid is dat een natuurstreefbeeld zal gerealiseerd worden als 
de voorziene maatregelen worden uitgevoerd of de standplaatsfactoren ongunstig zijn, 

http://waarnemingen.be/
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worden specifieke soorten opgevolgd aan de hand van de indicatorlijst. In het 
natuurbeheerplan wordt vastgelegd voor welke natuurstreefbeelden de beheeropvolging met 
de indicatorlijst zal gebeuren. 


