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INLEIDING 

Voor dit dossier zijn enkel de eigendommen van Limburgs Landschap vzw en de gronden in beheer bij de 

gemeente Zonhoven meegenomen. Deze laatste huurovereenkomst werd recent nog vernieuwd en hierbij 

zijn bijkomende gronden in het brongebied van de Slangebeek in beheer gegeven. De gronden van de 

familie de Sagehomme die we in het verleden in beheer hebben gehad, zijn bij dit dossier niet 

meegenomen. Dit omdat er onduidelijkheid bestaat rond de hernieuwing van de huurovereenkomst en hoe 

de eigenaars in het beheerplan willen betrokken worden. 

1 VERKENNING 

De verkenningsnota werd goedgekeurd op 19 juni 2019. De Slangebeekvallei kreeg het registratienummer 

NBP-LI-19-03. 

2 INVENTARIS 

2.1 STANDAARDFICHES 
 

Bij het opstellen van de inventaris werd tot voor kort een handleiding vrijgegeven door het ANB. Deze 

handleiding (https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-

files/handleiding_natuurbeheerplan_deel_2_inventaris.pdf) werd voor dit dossier gevolgd. 

Voor de uitvoering van de inventarisatie werd het terrein ingedeeld in inventarisatie-eenheden (zie kaart 

1).  

Wat betreft de naamgeving van de eenheden laten we de code van de eenheid voorafgaan met de letter “i” 

vb. iSLsl1. De twee hoofdletters verwijzen daarbij naar het gebied (Slangebeekvallei); de twee kleine letters 

naar het deelgebied (Slangebeekbron) en het cijfer naar het volgnummer van de eenheid. 

Voor de invulling van de standaardfiches werd voor dit gebied gewerkt met de bestaande BWK-kartering, 

omdat deze recent vernieuwd was voor deze regio (enkel binnen SBZ). De BWK werd hier overal gevolgd. 

Voor de delen buiten SBZ werd de BWK-indeling opnieuw onderzocht via veldwerk uitgevoerd in mei 2019. 

Er werd hiervoor gewerkt met de op dat moment beschikbare veldsleutels van het INBO. Deze zones 

werden op de kaart (kaart 2 BWK-kartering) apart gelabeld. 

2.2 SPECIFIEKE INVENTARISATIE 
 

Wanneer in de standaardfiches de aanwezigheid van een Europees habitat of een regionaal belangrijk 

biotoop werd gedocumenteerd, werd telkens de betreffende kwaliteitsbeoordelingsfiche ingevuld. Hierbij 

werden de laatst beschikbare fiches gebruikt. Voor de bepaling van een habitat of rbb werd eveneens 

gewerkt met de veldsleutels van het INBO die op dat moment voorhanden waren. 

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/handleiding_natuurbeheerplan_deel_2_inventaris.pdf
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/handleiding_natuurbeheerplan_deel_2_inventaris.pdf


2.2.1 bespreking van de specifieke inventarisatie 

Voor elk habitat en regionaal belangrijk biotoop werd een kwaliteitsbeoordeling (staat van instandhouding) 

uitgevoerd. Aangezien er tot op heden hiervoor nog geen methode voorhanden is, werd volgens een eigen 

samengestelde methode gewerkt.  

In onderstaande tabel worden per deelgebied de verschillende beheereenheden benoemd waarvan de 

vegetatie tot een habitat of rbb behoort. In de laatste kolom wordt de staat van instandhouding 

aangegeven. Conform de handleiding voor inventaris (zie hoger) werd geen fiche voor 

kwaliteitsbeoordeling ingevuld indien de totale oppervlakte van elk actueel habitat/rbb kleiner is dan 0,5ha 

(hieronder in de tabel aangegeven met ‘nvt’). 

Tabel 1: staat van instandhouding per inventarisatie-eenheid 

Deelgebied Inventarisatie-
eenheid 

habitat of RBB  Staat van instandhouding 

Slangebeekbron iSLsl1 rbbhc Gunstig – voldoende met 
goede elementen 

iSLsl1 rbbms Gunstig – voldoende met 
goede elementen 

iSLsl2 rbbso Ongunstig – gedegradeerd 
maar met goede elementen 

iSLsl3 rbbsm Gunstig - voldoende 

iSLsl3 4030 nvt 

iSLsl4 rbbso Ongunstig – gedegradeerd 
maar met voldoende en goede 
elementen 

iSLsl7 91E0_Vo Gunstig – voldoende met 
goede elementen 

iSLsl7 rbbso Ongunstig – gedegradeerd 
maar met goede elementen 

iSLsl8 4010 Gunstig - voldoende 

iSLsl8 rbbsm Gunstig - voldoende 

   

Ballewijer 
 

iSLba1 rbbmr Gunstig – goed 

iSLba1 7140_meso nvt 

iSLba1 Rbbso nvt 

iSLba2 3130_na Ongunstig – gedegradeerd 
maar met voldoende 
elementen 

iSLba2 rbbmr Gunstig – voldoende 

iSLba2 rbbhfl nvt 

iSLba2 rbbso nvt 

iSLba3 rbbhfl Gunstig – voldoende met 
goede elementen 

iSLba3 rbbmr Gunstig – voldoende 

iSLba3 rbbhfl nvt 

iSLba3 rbbso nvt 

iSLba4 rbbso Ongunstig – gedegradeerd 
maar met goede elementen 

iSLba5 rbbso Ongunstig – gedegradeerd 
maar met goede elementen 



Deelgebied Inventarisatie-
eenheid 

habitat of RBB  Staat van instandhouding 

   

 

De staat van instandhouding wordt beoordeeld op basis van de kwaliteitsfiches. Voor elke parameter 

(Kenmerkende soorten, structuurkenmerken en verstoringsindicatoren) wordt nagegaan of de vegetatie 

gedegradeerd, voldoende of goed is. 

Er is een onderscheid gemaakt tussen 7 categorieën. 

A als criteria alle of overwegend goed zijn, evt. enkele criteria 
voldoende 

Gunstig - goed 

B als criteria alle of overwegend voldoende zijn, enkele criteria goed Gunstig – voldoende met 
goede elementen 

C als criteria alle voldoende zijn - of als criteria overwegend voldoende 
zijn en enkele gedegradeerd (evt. ook enkele criteria goed) - of als 
criteria overwegend goed zijn, enkele criteria gedegradeerd  

Gunstig - voldoende 

D als criteria overwegend gedegradeerd zijn, enkele criteria goed Ongunstig – gedegradeerd 
maar met goede elementen 

E als criteria overwegend gedegradeerd zijn, enkele criteria voldoende 
en enkele goed 

Ongunstig – gedegradeerd 
maar met voldoende en goede 
elementen 

F als criteria overwegend gedegradeerd zijn, enkele criteria voldoende Ongunstig – gedegradeerd 
maar met voldoende 
elementen 

G als criteria alle gedegradeerd zijn Ongunstig - gedegradeerd 

 

De meeste vegetaties kregen een gunstige beoordeling. De beoordeling A (Gunstig-goed) is enkel voor de 

rietvegetatie in de Reddel opgegeven. De overige vegetaties kregen een beoordeling B (Gunstig – 

voldoende met goede elementen) of C (Gunstig – voldoende).  

Sommige types zijn ook als ongunstig opgegeven: het betreft hier 3130-vegetatie in de Ballewijers en de 

rbbso-types in beide deelgebieden.  

Een kaart met aanduiding van de lokale staat van instandhouding van de Europese habitats per 

beheereenheid is terug te vinden in bijlage 2.  

3 BEHEERDOELSTELLINGEN 

3.1 BEHEERVISIE 
De ecologische doelstellingen zijn gelegd binnen het globaal kader onder de vorm van de zogenaamde 

landschappen. Deze landschappen zijn verder opgesplitst volgens aandeel; een open, half-open (1/3 – 2/3) 

of gesloten aandeel.  

Economisch zijn er geen doelstellingen voor dit gebied.  

Ook voor wat betreft sociale doelen zijn er enkele doelen gelegd:  

Voor wat betreft beleving is het gebied amper toegankelijk (geïsoleerde kleine zones, zeer nat of niet 

geschikt voor recreatie vanwege verstoring). Enkel rondom de ballewijers worden er gegidste 



wandelingen in het gebied gegeven rondom de vijvers. Daarnaast is het gebied niet toegankelijk. Er is 

tevens voorzien om een uitkijkplatform langsheen de Molenschansweg te plaatsen om de vijvers op 

Ballewijers zichtbaar maken. De opbouw van dit platform zal worden uitgevoerd in de late zomer van dit 

jaar. 

In deelgebied Slangebeek genieten enkele percelen van een bescherming van het landschap vanuit hun 

natuurwetenschappelijke en esthetische waarde. Deze percelen leveren dan ook een cultuurhistorische 

bijdrage binnen de sociale visie. 

Een kaart met ecologische en sociale visie is terug te vinden in bijlage 2 (kaart 5). 

3.2 BEHEERDOELSTELLINGEN 
In tegenstelling tot de beheervisie worden de hieronder beschreven beheerdoelstellingen enkel 

uitgeschreven voor de deelnemende percelen. De doelstellingen per geometrie worden hieronder apart 

beschreven voor elk van de drie functies. 

3.2.1 Ecologische functie 

3.2.1.1 Natuurstreefbeelden 

De doelstellingen zijn weergegeven op kaart 6 (zie bijlage 2).  

Er werden voornamelijk vegetatieve doelen opgegeven voor dit gebied. Daar waar de vegetatieve doelen 

niet dekkend waren voor de gehele oppervlakte of de streefbeelden niet type 3 of 4-waardig zijn, werd 

aangevuld met doelen voor soorten. Dit werd toegepast bij de eenheden SLba1a, SLba1b en SLba2a in de 

Ballewijers. Het streefdoel andere_ae is als doel gekozen, omdat het wellicht niet haalbaar is om de gehele 

vijveroppervlakte als 3130 op te laten nemen. Hiervoor dient alle slib te worden verwijderd uit beide 

vijvers. Dit lijkt ons niet financieel haalbaar (geen subsidies) en het is momenteel niet geweten of het slib 

vervuild is door de vele huishoudelijk afvalwater dat is meegekomen bij het oplaten van de vijver (zie ook 

verder onder 3.2.1.2). De vijvers blijven echter wel interessant leefgebied voor heel wat soorten zoals 

poelkikker. Het doel andere_sz slaat op het mini-schiereilandje in de Reddel aan de noordelijke grens. Hier 

beogen we de verbossingsgraad terug te brengen ten voordele van braamstruwelen (als leefgebied voor 

boomkikker).  

We vragen ook enkele faunapakketten aan (zie ook verder onder 4.2.2): 

In de Ballewijers vragen we een faunapakket voor het traditioneel vijverbeheer dat we er voeren. Beide 

vijvers zijn groter dan 3ha. Ook vragen we een pakket aan voor het maaien bij traditioneel vijverbeheer. 

Het gaat om de gronden met als doel bloemrijke en insectenrijke graslanden of ruigtes te ontwikkelen als 

foerageergebied voor libellen en amfibieën. De rietvegetaties werden hier niet bij meegeteld, alsook ook de 

4030_vegetatie. We proberen hier leefgebied te onderhouden voor dieren uit ecoprofiel 11 (dieren van 

vegetatierijke plassen). Kempense heidelibel, poelkikker, knoflookpad en boomkikker zijn soorten die hier 

worden beoogd  

In Slangebeekbron zijn enkele zones aangeduid voor de ontwikkeling van bosrand en –zoomvegetaties en 

open plekken in bos door middel van hakhoutbeheer of middelhoutbeheer. Deze maatregel zien we in het 

voordeel van de aanwezige populatie van het bont dikkopje. De kunstmatige vijver ten westen van de 

bestaande natte heide willen we verder inrichten tot een meer natuurlijke poel. Die kan hierbij interessant 

worden voor de heikikker die momenteel in de manerikvijver (privé-domein) zich voortplant. De natte 

heide en de open plekken in het bos rondom kunnen na inrichting leefgebied vormen voor zowel bont 

dikkopje als groentje (sporadische waarnemingen in de omgeving). 



Aan het zuur laagveen ter hoogte van de Koningsbergweg worden er zones gevrijwaard van een jaarlijkse 

maaibeurt in functie van de ontwikkeling van natte ruigte (rbbhfl). Ook voor de houtkanten errond vragen 

we een pakket voor het onderhoud ervan wat ook ten gunste van o.m. het bont dikkopje zal zijn. Het bont 

dikkopje heeft immers nood aan nectarplanten zoals braam, echte koekoeksbloem en kruipend zenegroen. 

Het niet jaarlijks maaien is een gunstige maatregel waar er rupsen zijn. Een vochtige bodem is gunstig voor 

de waardplant (pijpenstrootje en hennegras). Het creëren van open, bloemrijke plekken in of aan de rand 

van vochtige bossen is kortom zeer interessant voor deze soort. 

Wat betreft criteria geïntegreerd natuurbeheer wordt er gevraagd om minstens 5% gevarieerde randen en 

open plekken aan te duiden: Er worden in dit dossier 9ha 18a 92ca bosdoelen nagestreefd. Er zou aldus 

min. 45a 95 ca (5%) aan gevarieerde bosranden en open plekken moeten gerealiseerd worden. In dit 

dossier streven we 1ha 54a 29ca aan open plekken en gevarieerde bosranden, wat meer dan voldoende is. 

Het percentage aan open plekken bedraagt 14,5% t.o.v. van de nagestreefde bosoppervlakte wat binnen de 

maximale norm valt van het bosdecreet (15%). 

3.2.1.2 Instandhoudingsdoelstellingen 

Alle beheerzones uitgezonderd SLsl1, 5 , 6 , 7 en 8 zijn gelegen in Speciale Beschermingszone BE2200031 

‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’. Deze 

beschermde zone is 5095 ha groot en op de lijst staan 17 beschermde habitats en 28 beschermde soorten. 

De Slangebeekvallei is gelegen in deelgebied 3 ‘Teut-Tenhaagdoornheide’. 

Voor volgende habitats en soorten zullen de gronden in dit dossier een bijdrage leveren: 

6410 Blauwgraslanden (in beperkte mate) 

4030 droge heide (kleine relicten) 

91E0 Valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen 

4010 Vochtige tot natte heide (Slangebeekbron, niet gelegen in SBZ) 

7140 Voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties (Ballewijers) 

3130 Voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers (Ballewijers) 

3150 Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie (Ballewijers; dit type komt vaak in 

complex voor met het 3130-type) 

Blauwborst (Ballewijers) 

Boomkikker (voorlopig enkel historische waarnemingen) (SBP: Herkolonisatie is gewenst. Er zijn 

beleidsgerichte doelstellingen in het gebied vastgelegd zoals de realisatie van een corridor voor 

boomkikker tussen Bokrijk, Welleke-Ballewijers, Teut-Tenhaagdoornheide en de Maten). 

Drijvende waterweegbree (momenteel met een populatie in het Welleke na inrichtingswerken. Mogelijk 

zal de plant zich vestigen in de Ballewijers na herstelwerken) 

Heikikker (momenteel enkel met een populatie in Slangebeekbron) 

Knoflookpad (voorlopig enkel historische waarnemingen) (SBP: de mogelijke kweek en uitzet van 

knoflookpad wordt momenteel onderzocht. Ballewijers vormt één van de mogelijke locaties om 

gekweekte locaties uit te zetten. Er zijn ook beleidsgerichte doelstellingen in het gebied vastgelegd zoals 

de realisatie van een corridor voor knoflookpad tussen Bokrijk, Welleke-Ballewijers, Teut-

Tenhaagdoornheide en de Maten. 

Poelkikker (Ballewijers) 

Roerdomp (Ballewijers) (SBP: geen doelstellingen voor deelgebied 3) 

Woudaap (Ballewijers) 

 



Ten opzichte van de opgegeven doelen in de natuurdoelenlaag (2015) zijn er enkele lichte aanpassingen 

doorgevoerd ten gevolge van meer gericht onderzoek en terreinwerk: 

 De meeste wijzigingen zijn doorgevoerd in de Ballewijers. Het gaat veelal over andere 

verhoudingen van doelen. Deze oppervlaktes zijn momenteel beter ingeschat t.o.v. de snelle 

oefening die is gebeurd voor de natuurdoelenlaag.  

 Wat betreft het 3130-doel in de Ballewijers kunnen we niet de volledige oppervlakte opgeven als 

doel, omdat het wellicht financieel niet haalbaar om alle slib uit de vijvers te kunnen verwijderen. 

Er staat hier tegenover immers geen subsidiëring en het is momenteel niet geweten of er vervuiling 

is opgetreden door het vele huishoudelijk afvalwater dat is meegenomen bij het oplaten van de 

vijvers (de oplaatgracht van de oude vijvers is bij gebrek aan riolering in o.a. de Hennepveldweg en 

omliggende straten gebruikt als riool. In de nabije toekomst zal na aanleg van nieuwe riolering in 

deze zone de oplaatgracht volledig afgekoppeld worden, ook het RWA). 

 De soorten zijn in de natuurdoelenlaag opgesomd. Hier werd gewerkt met aanduiding van het 

ecoprofiel. Wat betreft de Ballewijers hebben we gekozen voor het ecoprofiel 11 (dieren van 

vegetatierijke plassen). Dit omdat wellicht de vijvers nooit terug in een echt voedselarm milieu 

zullen komen (ecoprofiel 13). De vijvers worden immers grotendeels opgelaten met beekwater van 

de Roosterbeek die effluent ontvangt van de RWZI Houthalen. Het beekwater wordt ‘verdund’ met 

oligotroof grondwater afkomstig van de vallei hogerop. Het aandeel van dit oligotroof is 

momenteel te weinig om de vijvers volledig mee te vullen. Momenteel ontvangt het gebied ook 

niet alle grondwater uit de vallei, omdat er een vermoeden is dat een deel van dit grondwater in de 

riolering komt nog voor het de Ballewijers bereikt. Een aantal locaties werden inmiddels 

doorgegeven bij de VMM en deze instantie zou dit verder onderzoeken. 

 De grenzen van de Saar (grote oostelijke vijver) zijn gewijzigd. Door onderzoek van historische 

kaarten werd opgemerkt dat de oostelijke dijk van de Saar oorspronkelijk meer oostelijk had 

gelegen. Met behulp van LIDAR-beelden zijn de restanten van die dijk ook teruggevonden. We 

hebben dan ook gekozen om de originele vorm van de vijver te herstellen. Dit geeft andere 

mogelijkheden voor ontwikkeling van vegetaties. Het groot schiereiland had als doel 6230, maar dit 

doel lijkt enkel haalbaar op de smalle hoger gelegen zanderige dijk en de oppervlakte ervan is 

verwaarloosbaar klein. Het grootste deel is lager gelegen en zal ontwikkelen als rbbms, rbbhf en op 

het uiterste puntje 4030. Het andere schiereiland werd bij de natuurdoelenlaag niet vermeld, maar 

is eveneens een interessante zone om te herstellen naar natte open vegetatie. Hiermee wordt ook 

meteen meer leefgebied gecreëerd voor amfibieën zoals knoflookpad.  

 De zone ten oosten van de Saar werd oorspronkelijk aangeduid om bijna volledig om te vormen 

naar grasland. Na inventarisatie werd echter opgemerkt dat de verbossingsgraad in het noordelijk 

deel (SLba4) minder ver was dan in het zuidelijk deel (SLba5). Het aandeel relictsoorten van zuur 

laagveen waren nog goed vertegenwoordigd in het noordelijk deel. Daarenboven leek het ons niet 

haalbaar om de hele oppervlakte als nat grasland te onderhouden. Het gaat om moeilijk 

toegankelijke gronden op nat terrein. De zuidelijke boszone was lokaal al goed ontwikkeld als nat 

valleibos. Door gerichte hydrologische maatregelen zou de ontwikkeling nog wat verder kunnen 

worden gebracht. Aan de rand met tuinen zijn wel maatregelen nodig om invasieve exoten te 

bestrijden. Binnen deze zone ligt ook een oude vijver. Deze vijver herstellen lijkt ons momenteel 

niet haalbaar gezien de meer dan 50cm sliblaag die er aanwezig is. Het weinige oligotroof water dat 

er is willen we dan ook eerder inbrengen in de twee grote vijvers. Als er water te veel is, kan het 

wel gebruikt worden om het moerasbos te vernatten. Hier dient wel omzichtig mee te worden 

omgegaan, gezien er in 2016 een overstort werd gemaakt op deze gracht door de gemeente 

Zonhoven ter hoogte van de Molenweg. Van zodra de riolering in de Molenweg vernieuwd zou 



worden, zou dit overstort weer verwijderd worden. Rioleringsplannen voor deze weg staan echter 

nog niet op de lijst. 

 De bossen omgeving Manerik aan de Holsteenweg zijn wat betreft doelen grotendeels niet 

gewijzigd t.o.v. de natuurdoelenlaag. Enkel de zone grenzend aan de Manerik werd lichtjes 

gewijzigd. Hier willen we tevens inzetten op herstel van gagelstruweel naast 91E0 en trachten we 

het stuifduintje met heidevegetatie te herstellen. Er worden ook zones met hakhoutbeheer 

ingebracht ten voordele van de aanwezige vegetatie (slangewortel) en soorten zoals het bont 

dikkopje dat zich in dit gebied begeeft. 

3.2.1.3 Bosbalans 

Voor de zones waar we ontbossing voorzien zijn object-vlakken aangemaakt. Deze situeren zich ter hoogte 

van de Ballewijers.  

Eén zone begeeft zich aan de noordzijde van de Reddel (SLba1). Het betreft jonge opslag van voornamelijk 

wilgen die we sterk willen terugdringen. 

De andere zones begeven zich in en rondom de Saar (SLba2):  

Ter hoogte van beide schiereilanden in de Saar betreft het een vegetatie van jonge opslag van wilg, 

sporkehout, wilde lijsterbes en jonge els. De zone rondom de vijver is dan weer iets ouder, maar bevat nog 

heel wat kensoorten van zuur laagveen. De zone ten oosten van het kleine schiereiland staat op kunstmatig 

opgehoogde bodem (tot aan de grens met SLba4) en bevat heel wat Amerikaanse vogelkers. Deze 

opgehoogde gronden willen we herstellen naar oorspronkelijke niveau waarbij enkel de originele dijk zal 

behouden blijven. Net zoals bij de overige gronden zullen de oude zouwstructuren zo goed mogelijk 

bewaard worden of volledig hersteld worden. 

De ontbossingen gebeuren in SBZ-gebied en zijn ten voordele van de habitats en soorten die we ten doel 

stellen voor beide vijvers: 3130, 6410_ve, rbbms, rbbhf en leefgebied voor soorten uit ecoprofiel 11 zoals 

kempense heidelibel, knoflookpad en boomkikker.  

Bosbalans 

Ontbossing: 2,3117 ha 

Verbossing: 0 ha 

We eindigen met een negatieve bosbalans van 2,3117 ha.  

Een kaart met de locatie van de voorziene ontbossingen is terug te vinden in bijlage 2 op kaart 7. 

 

3.2.2 Economische functie 

Zoals beschreven in de verkenningsnota primeert voor Limburgs Landschap de ecologische functie van het 

gebied. De economische functie van het gebied is hierbij een nevenproduct van de ecologische en mag 

deze laatste alleszins niet in het gedrang brengen. 

3.2.3 Sociale functie 

Voor een visualisatie van de locaties waar we een sociale functie voorzien verwijzen we naar kaart 5 in 

bijlage 2. 



3.2.3.1 Toegankelijkheid 

Het gebied leent zich niet voor de invulling van een recreatief netwerk. Het is erg smal en klein wat te 

verstorend zal zijn. Bovendien is de bodem te nat en het terrein moeilijk toegankelijk. 

Enkel ter hoogte van de Ballewijers wil Limburgs Landschap vzw verder inzetten op gegidste wandelingen 

en het organiseren van natuureducatieve activiteiten. Ten slotte willen we via een uitkijkplatform 

langsheen de Molenschansweg de vijvers op Ballewijers zichtbaar maken. De opbouw van dit platform is 

voorzien uit te voeren in de late zomer van dit jaar.  

De sociale functie moet zo het draagvlak voor de aanwezige natuur versterken, maar blijft hierbij 

ondergeschikt aan de ecologische functie. 

3.2.3.2 Onroerend erfgoed 

De ballewijers werden in 1983 beschermd, maar deze bescherming werd vernietigd door een arrest van de 

Raad van State van 30-11-1989. Enkel de Slangebeekbron is nog beschermd. 

De beschermde zone bevindt zich ten zuiden van de Holsteenweg en ten noorden van de Molenweg en 

omvat volgende beheereenheden: SLsl3, SLsl4, SLsl5 en delen van SLsl6, SLsl7 en SLsl8. De zone omvat 

naast de boszones ook enkel privé-vijvers (niet in dit dossier meegenomen). De zone is aangeduid omwille 

van zijn natuurwetenschappelijke waarde en esthetische waarde. Deze percelen herbergen dan ook een 

cultuurhistorische waarde en werden dan ook toegevoegd onder de ecologische visie. 

3.2.3.3 Wetenschappelijke doelstellingen 

Er worden geen specifieke wetenschappelijke doelen vooropgesteld. 

4 BEHEERMAATREGELEN 

4.1 EÉNMALIGE MAATREGELEN 
De eenmalige maatregelen worden grafisch weergegeven op kaart 8 in bijlage 2.  

In deelgebied Slangebeekbron wensen we hydrologische herstelmaatregelen te nemen ter hoogte van de 

Holsteenweg. De gracht met kwelwater afkomstig van het valleitje ten noorden van de Holsteenweg wordt 

nu westwaarts afgevoerd in diepe langsgrachten (=open riolering) aan de weg en komt wellicht verderop in 

de ingebuisde riolering terecht. Tegelijk is er een tekort aan water (daling grondwaterpeil) in het systeem 

ten zuiden van de Holsteenweg. De gemeente Zonhoven toonde zich bereid om het water onder de 

gemeentelijke weg door te brengen. De werken worden momenteel ingepland binnen het 

landinrichtingsproject dat in opmaak is. Het is nog onduidelijk welke weg het overgebrachte water zal 

voeren. Alleszins zullen hiervoor maatregelen worden genomen op de gemeentelijke gronden SLsl4 of SLsl3 

(de Manerik en de rest van het vijversysteem betreffen privé-gronden en zitten niet in dit dossier). 

Belangrijk is alleszins dat dit water niet vervuild is (geen menging met riolering en dat er ook geen 

besmetting kan plaatsvinden met invasieve exoten afkomstig van de privé-gronden stroomopwaarts.  

Het verlaten grasland in eenheid SLsl6 willen we herstellen. Er zijn hiervoor enkele eenmalige maatregelen 

nodig: het bestaande oude raster wordt verwijderd en direct erna vervangen door een nieuw raster. Dit 

omdat de aanliggende eigenaars geneigd zijn er hun groenafval te dumpen. Dit heeft vandaag geleid tot 

groeiplaatsen van invasieve exoten zoals bamboe en bonte gele dovenetel. Voor herstel van dit grasland 

dienen deze geïnfecteerde plekken dan ook te worden verwijderd. Overtollige opslag wordt 

gekapt/ontstronkt met behoud van enkele (oudere) bomen. 



Ter hoogte van het broekbos (SLsl7 en SLsl8) voorzien we verschillende eenmalige maatregelen: 

Er worden enkele permanente open plekken in het bos voorzien als faunagerichte maatregel (zie verder). In 

dit natte gebied zullen we dit trachten dit verwezenlijken door met behulp van een kraan bomen zoveel 

mogelijk uit te trekken en het terrein opnieuw (deels) maaiklaar te leggen. Indien de bomen te groot zijn, 

dient er te worden gekapt en ontstronkt. 

De kunstmatige vijver in het bos heeft een onnatuurlijke vorm en steile hellingen. Het geheel is bovendien 

sterk verbost en heeft een lage natuurwaarde. De uitgegraven gronden zijn opgeworpen aan de zijkant.  Na 

ontbossing van de her in te richten zone kunnen graafwerken worden uitgevoerd. De opgeworpen gronden 

zullen terug ingebracht worden in de diepe vijver. Bedoeling is een ondiepe poel te behouden met 

glooiende hellingen. Een grondplan en doorsnedemodel van de ingerichte poel is toegevoegd in bijlage 3. 

Deze poel en zijn onmiddellijke omgeving zal open worden gehouden als permanente open plek in het bos 

door middel van gefaseerd maaibeheer. Op die manier ontstaat een geschikt leefgebied voor bont dikkopje 

en heikikker (zie ook verder).  

 

Wat betreft de verdere ontwikkeling van de aanwezige natte heide dient vooral aandacht te gaan naar de 

abiotiek. Deze lijkt voor deze zone in orde gezien de vegetatie er al jarenlang is blijven bestaan zonder 

enige vorm van beheer. In de winter staat de zone onder water en in de zomer zakt de grondwaterstand 

(omdat er geen peilbuizen staan, is het momenteel niet geweten tot hoe ver de grondwaterstand zakt; best 

zakt dit weg tot 30 à 50 cm maximaal onder maaiveld). Er is ook een veenmossentapijt aanwezig, maar het 

is niet het gehele jaar nat. Er gebeurt wellicht geen actieve veenvorming. Er zijn daarenboven enkele 

onduidelijke factoren die het momenteel moeilijk maken om op deze korte periode in te schatten welke 

hydrologische herstelmaatregelen er juist nodig zijn. Ten zuiden van de natte heide ligt een historische, 

meanderende gracht. Deze ontvangt water van natte kwelzones met vijvers op privé-gronden oostelijk 

gelegen t.o.v. de natte heide. Er is een vermoeden dat de gracht in de winterperiode overstroomt naar de 

natte heide, maar dit is onduidelijk. De kunstmatige vijver stroomopwaarts met opgehoogde gronden 

errond fungeert momenteel misschien wel als dam om dit ingestroomde water op te houden. Als we deze 

‘dam’ volledig weghalen zal de natte heide misschien wel verdrogen. Daarom lijkt het nuttig de komende 

jaren de hydrologische situatie meer op te volgen om de juiste omstandigheden te kennen.  Indien hierrond 

meer geweten is, kunnen de juiste hydrologische maatregelen worden genomen om deze natte heide te 

behouden. We kiezen hier bewust voor het behouden van de natte heide en niet het uitbreiden van natte 



heide, omdat de natte heide niet gelegen is in SBZ en de boswetgeving van kracht is. Deze beleidskeuzes 

van de Vlaamse Overheid maken het ons immers vandaag zeer moeilijk tot onmogelijk om te kiezen voor 

een andere, meer open vorm van natuur. 

Naast hydrologische maatregelen zullen er ook actieve beheermaatregelen moeten worden genomen in de 

natte heide. Verdamping van het water tegengaan kan door omliggende bossen te kappen. Zoals hierboven 

aangegeven, maakt de huidige wetgeving het hier ons niet gemakkelijk. Er werd daarom gekozen om met 

permanente open plekken in het bos te werken en zones met boomopslag terug in de struweelfase met 

wilde gagel te brengen. Deze zones worden dan ook ontdaan van grotere bomen (uittrekken met een 

kraan). In de natte heide kan overtollige jonge boomopslag verwijderd worden in de herfst of 

winterperiode. Voor begrazing leent dit terrein zich niet. Lokaal en beperkt plaggen lijkt hier wel nuttig als 

beheermaatregel. We voorzien daarom enkele plagplekken die kunnen uitgevoerd worden bij een eenmalig 

inrichtingsproject (en niet als faunagerichte maatregel waarbij gevraagd wordt om te plaggen om de 4 jaar. 

Dit omdat het hier natte, kwetsbare terreinen betreft waar best niet veel in gewerkt wordt met groot 

materiaal. 

In de Ballewijers voorzien we verschillende inrichtingsmaatregelen: 

Inrichting Reddel: 

Ter hoogte van de Molenschansweg wordt een kijkplatform gebouwd met zicht op beide vijvers. 

Aansluitend wordt een nieuwe omheining geplaatst parallel met de Molenschansweg. Deze vervangt het 

oude raster dat er stond. De aanleg van het kijkplatform en omheining wordt financieel ondersteund via 

het LIFE BNIP project. Er werd inmiddels al een omgevingsvergunning aangevraagd en ontvangen. De 

uitvoering zal plaatsvinden de komende zomermaanden. 

 



 

De inlaat- en uitlaatcontructies zijn bij de Reddel sterk achterhaald en wensen we daarom ook te 

vernieuwen. Dit om visvrij te kunnen oplaten en om het waterbeheer voldoende te kunnen regelen. 

Inrichting Saar:  

Voor de Saar voorzien we meerdere inrichtingsmaatregelen. We willen daarbij een historische situatie 

herstellen: op historische kaarten werd namelijk opgemerkt dat de originele vijver groter was.  

De bestaande noordelijke dijk werd in het recente verleden aangelegd voor visdoeleinden. Deze dijk 

parallel met de aanvoergracht willen we verwijderen. De originele dijk is dan deze grenzend aan de 

aanvoergracht zelf. 

De oostelijke dijk (vandaag amper zichtbaar op terrein en in zeer slechte staat) lag origineel veel 

oostelijker. Dit is nog (deels) zichtbaar op digitale hoogtekaarten. We willen daarom de originele dijk 

herstellen en waar nodig ophogen. Voornamelijk de bovenste helft van de originele dijk is verdwenen, 

maar de aanzet ervan tegen de aanvoergracht is nog licht zichtbaar op de hoogtekaart. De zuidelijke 

helft van de dijk is nog in orde, maar sterk verbost.  

Een zuidelijk deel van de gronden ten westen van de originele dijk gelegen zijn kunstmatig opgehoogd 

en wensen we af te graven tot origineel niveau met als doel een geleidelijk aflopende oever te 

verkrijgen. De aflopende zouwgrachtjes zullen hier hersteld moeten worden, maar zijn in de noordelijke 

helft nog goed zichtbaar op de hoogtekaart en wensen we zoveel mogelijk te behouden. Het geheel 

moet een geleidelijk aflopende oever worden die onder een maaibeheer zal worden gebracht. De 

zouwgrachten zorgen daarbij voor een extra microreliëf. Deze maatregel kan als faunagerichte 

maatregel worden opgenomen bij het traditioneel vijverbeheer dat we hier voeren. De inlaat- en 

uitlaatcontructies zijn net zoals bij de Reddel sterk achterhaald en wensen we daarom ook te 

vernieuwen. Dit om visvrij te kunnen oplaten en het waterpeil voldoende te kunnen regelen. 



Daarnaast zullen er maatregelen nodig zijn om het aanwezige parelvederkruid te bestrijden. Tot op heden 

zijn er geen grote inrichtingswerken aan te pas gekomen en toch is de soort sterk teruggedrongen sinds de 

aankoop in 2013 door de jaarlijkse winterse aflaat die we er toepassen. Enkel op plekken waar in de winter 

nog voldoende water blijft staan door kweldruk en slechte staat van de huidige dijk zijn er infectiehaarden 

aanwezig. De overige zones zijn zo goed als verdwenen. Het is niet zeker of na aanleg van een nieuwe dijk 

deze haarden ook zullen verdwijnen. Daarom zijn er beheermaatregelen voorzien, maar hierbij stellen we 

wel de kanttekening dat het wellicht onbetaalbaar noch onhaalbaar zal zijn om alle parelvederkruid uit 

deze meer dan 5ha grote vijver te halen. Daarvoor moeten alle dichte rietgordels meerdere keren per jaar 

worden uitgekamd. Hoe ouder de planten, hoe dieper de wortels. Wellicht doen we daarenboven meer 

schade met het verwijderen van deze wortels op de oude wijerbodem, dan ze te laten staan en de planten 

onder controle te houden. Dit zal verder onderzocht moeten worden. 

Het aanwezige slib in de vijver is sinds de aflaat in de winter (vanaf aankoop in 2013), geminderd doch niet 

verdwenen. Er zijn ondertussen zanderige ‘koppen’ vrijgekomen op hogere randen. Het is momenteel ook 

niet geweten of het slib vervuild is (vervuiling via het ingebrachte huishoudelijk afvalwater in de 

oplaatgracht). Binnen het pakket traditioneel vijverbeheer is slibruiming niet inbegrepen. Dit wordt aldus 

niet gesubsidieerd. Het is dan ook momenteel niet te voorspellen of we in de toekomst mogelijkheden 

zullen vinden om dit slib toch verwijderen; volledig in één keer of geleidelijk via het jaarlijks leegmaken van 

de voormalige afviskom aan de aflaat. Het financiële verhaal dat hieraan verbonden zal hierbij een grote rol 

bedeeld krijgen. 

 

Het jonge struweel in SLba4 willen we verwijderen ten voordele van een nat grasland. Hiervoor dient de 

opslag te worden verwijderd (uittrekken kraan), de bodem maaiklaar gelegd (door enkele klepelwerken) en 

de aanleg van een zouwensysteem en een gracht. 

Het broekbos in beheereenheid SLba5 is vrij nat, maar door de aanwezigheid van oude zouwenstructuren 

en een afvoergracht van de oude (dichtgeslibde) vijver (zie ook bovenstaande figuur) wordt er veel 

grondwater gedraineerd uit deze zone. Best wordt de hydrologie hersteld door de afvoergracht van de 

oude vijver op te stuwen. Hiervoor dient een stuw te worden aangebracht.  



Voor zover van toepassing vragen we voor al de opgesomde maatregelen via dit beheerplan een 

vergunning, vrijstelling of ontheffing op de natuurregelgeving en/of van de stedenbouwkundige 

vergunningsplicht. 

We willen deze éénmalige maatregelen uitvoeren in de eerste planperiode van 6 jaar, maar voor een aantal 

maatregelen zal dit pas mogelijk zijn als de nodige projectsubsidies kunnen bekomen worden. Het feit dat 

we als vereniging de volledige som sinds de nieuwe wetgeving moeten voorschieten speelt hierbij natuurlijk 

ook een grote rol. 

 

4.2 TERUGKERENDE MAATREGELEN 

4.2.1 Terugkerende maatregelen in functie van de floradoelstellingen 

Een kaart met aanduiding van de terugkerende maatregelen in functie van de floradoelstellingen is terug te 

vinden op kaart 10 in bijlage 2.  

Voor een aantal (delen van) beheereenheden betekent dit dat eerst nog een omvormingstraject moet 

afgelegd worden alvorens tot dit “eindbeheer” kan overgegaan worden (zie voor omvormingsmaatregelen 

op kaart 9 in bijlage 2). Er werd daarom onderscheid gemaakt tussen herstelmaatregelen en regulier 

beheer. 

In deelgebied Slangebeekbron wordt het natte grasland aan de Koningsbergweg verder onderhouden via 

een jaarlijkse maaibeurt. Na het maaien worden zouwen en grachten onderhouden. De bossen in eenheid 

SLsl2 en SLsl4 worden via een omvormingsbeheer zoveel mogelijk ontdaan van invasieve exoten. De noord- 

en zuidzijde van SLsl2 zal via hakhoutbeheer (OT 8 jaar) worden teruggezet om een betere mantel- 

zoomovergang te creëren. De noodzaak om daarbij invasieve exoten onder controle te hebben, is daarbij 

vanzelfsprekend. Ook ter hoogte van Slsl3 wordt een betere overgang gecreëerd door regelmatig de 

voorziene zone in hakhout te brengen. Dit zal ook de aanwezige populatie van slangenwortel ten goede 

komen. De stuifduin zal via selectieve dunning open genoeg gehouden worden voor de heidevegetatie in de 

ondergroei. Deze heidevegetatie wordt via gefaseerd maaien (OT 6 à 8 jaar) onderhouden.  

Het duintje t.h.v. SLsl5 is sterk overwoekerd met Amerikaanse vogelkers. Het lijkt hier nuttig om via een 

omvormingsbeheer de aanwezige opslag eenmalig met wortel te verwijderen door middel van een kraan. 

Er zal in de jaren erna een zaadbed uitkomen. Deze jonge planten zullen jaarlijks verwijderd moeten 

worden tot het zaadbed is uitgeput. Ook hier zal via selectieve dunning de duin open genoeg gehouden 

worden voor de heidevegetatie in de ondergroei. Deze heidevegetatie wordt via gefaseerd maaien (OT 6 à 

8 jaar) onderhouden. 

Het verlaten grasland in SLsl6 wordt via enkele omvormingmaatregelen opnieuw hersteld tot een grasland: 

Er zal een verschralingsperiode nodig zijn (2 maaibeurten per jaar), waarna kan worden overgeschakeld op 

een maaibeheer met nabegrazing (eindbeheer) en geïnfecteerde plekken met invasieve exoten worden 

aangepakt. Er zal ook sensibilisatie nodig zijn naar omwonenden toe om hier niet meer te storten. 

Ter hoogte van het natte berkenbroekbos (SLsl7 en SLsl8) zijn enkele plekken geïnfecteerd met exoten zoals 

bonte gele dovenetel vooral ter hoogte van grenzen met private tuinen/eigendommen. Deze locaties willen 

we zo goed als het kan opnieuw herstellen door gericht te bestrijden, maar zolang de bron niet wordt 

aangepakt zal het dweilen zijn met de kraan open. Er worden enkele permanente open plekken voorzien in 

dit bos als faunagerichte maatregel (zie verder). Het gagelstruweel zal onderhouden worden door 

boomopslag te verwijderen (OT 8 jaar). De zone met natte heide in SLsl8 is in vrij goede conditie en zal 

worden onderhouden door overtollige boomopslag te verwijderen (OT 5 jaar).  



In de Ballewijers wordt het traditioneel vijverbeheer verdergezet. Het waterpeilbeheer zal voor de Reddel 

(meest westelijke vijver) verschillend zijn dan deze voor de Saar (meest oostelijke vijver). 

De Reddel zal in tegenstelling tot de Saar in een zomerperiode worden afgelaten en dit met een OT van 5 

jaar. Best wordt vooraleer volledig te vullen (zo’n 50,20 m TAW), er nog even ‘gespoeld’ om de vrijgekomen 

stoffen uit het ingeklinkte slib weg te spoelen. Dit kan door de vijver deels op te laten en weer af te laten. 

Het waterpeil zakt idealiter op natuurlijke manier geleidelijk elke zomer tot zo’n 49, 85 m TAW voor 

ontwikkeling van 3130-vegetatie op hogere flanken. Als de vijver droog staat, kan eventueel (mits financieel 

haalbaar) (5-jaarlijks) een hoeveelheid slib aan de aflaat worden leeggehaald. De moederzouw dient na 

aflaat te worden opengemaakt zodat de vijver volledig droogvalt.  

Het uitkijkplatform aan de Molenschansweg en omheining zullen jaarlijks worden onderhouden. Om de 

zichtas open te houden wordt een strook riet in de Reddel net achter het platform en een strook grenzend 

aan de Saar occasioneel bijgemaaid. Indien wordt gemaaid, gebeurt dit best bij lage waterstand en onder 

het waterniveau. Indien men daarna de vijver terug oplaat, zal het riet ‘verdrinken’ en zal de strook langer 

open blijven. 

De knotelzenrij achter de nieuwe omheining aan de Molenschansweg zal via hakhoutbeheer kort gehouden 

worden. De aanwezige takken mogen (deels) ter plaatse blijven zodat een bramenstruweel ontstaat, 

geschikt als leefgebied voor boomkikker. De bomen wensen we vanwege bladinval niet meer heel hoog te 

laten worden. Een OT van 5 jaar zal worden aangehouden. 

De gracht ten zuiden van de Reddel is niet erg waterdragend, maar vraagt wel een kruidruiming. De 

overloop van de vijver loost naar deze gracht. De woning op adres Molenschansweg 1 loost hier 

huishoudelijk afvalwater bij gebrek aan riolering in de weg. Deze woning is sinds een recent gemeentelijk 

uitvoeringsplan niet meer zonevreemd verklaard. Het probleem rond het afvalwater is echter nog niet 

opgelost. De gracht ten noorden van de Reddel (tevens aanvoergracht voor het Welleke) heeft geen 

categorie en dient ook jaarlijks te worden geruimd (kruidruiming). 

De oevers en dijken worden gefaseerd ontdaan van overtollige opslag. Her en der blijven wel enkele bomen 

gespaard als uitkijkpunt voor vogels. De dijken zelf rondom de vijver worden open gehouden door ze 

jaarlijks twee maal per jaar te maaien. De noordelijke dijk van de Reddel is daarbij niet breed genoeg om 

machinaal te onderhouden. Hier zal het onderhoud manueel gebeuren en maar 1x-jaar kunnen worden 

gemaaid.  

Het riet kan in goede conditie bewaard worden door, waar nodig, in de winter te maaien (boven 

waterniveau). Dit gebeurt best in een vriesperiode. Momenteel is er echter geen afzetmarkt meer voor riet. 

De ‘stortkost’ is hierin bepalend.  

De noordelijke oevers zullen jaarlijks deels worden gemaaid met aangepast materiaal (OT 6 jaar). Dit zal in 

het voordeel zijn van de aanwezige verlandingsvegetatie (7140_meso). De maaibeurten gebeuren best bij 

lage waterstand op het einde van de zomer.  Overtollige opslag wordt  dan ook verwijderd op een 

gefaseerd manier. Her en der mag een boom blijven staan als uitkijkpunt voor vogels. Het kleine 

schiereilandje in deze zone wordt open genoeg gehouden in het voordeel van braamstruweelvegetatie, als 

geschikt leefgebied voor boomkikker. 

De Saar zal jaarlijks in de winter (vanaf september) worden afgelaten om zo de bestrijding van het 

parelvederkruid de vergemakkelijken (deze plant verdraagt geen vriestemperaturen). Tegelijk is dit ook 

voor de Kempense heidelibel een interessant peilbeheer. Vóór de paddentrek wordt de vijver opnieuw 

opgelaten tot het hoogste punt (zo’n 50,50m TAW) en dit waterpeil zakt idealiter op natuurlijke manier 

geleidelijk tot droogstand op het einde van de zomer (september). Best wordt vooraleer er volledig gevuld 



wordt, er nog even ‘gespoeld’ om de vrijgekomen stoffen uit het ingeklinkte slib weg te spoelen. Dit kan 

door de vijver deels op te laten en weer af te laten. Als de vijver droog staat kan eventueel (mits financieel 

haalbaar) (jaarlijks) de afviskom worden leeggehaald. (Dit vertrekkende vanuit de veronderstelling dat het 

slib niet vervuild is). De moederzouw dient jaarlijks te worden opengemaakt zodat de vijver volledig 

droogvalt.  

De oevers en dijken worden gefaseerd ontdaan van overtollige opslag. Her en der blijven wel enkele bomen 

gespaard als uitkijkpunt voor vogels. De dijken zelf rondom de vijver worden open gehouden door ze 

jaarlijks twee maal per jaar te maaien. De omheining op de grens met de tuinen van de bewoning aan de 

Saarbroekweg wordt onderhouden. De gracht ten zuiden van de Saar wordt jaarlijks geruimd. De gracht ten 

noorden van de Saar (aanvoergracht) wordt onderhouden door de provincie Limburg, dienst Waterlopen 

(2e categorie). 

Het riet kan in goede conditie bewaard worden door, waar nodig, in de winter te maaien (boven 

waterniveau). Dit gebeurt best in een vriesperiode. Momenteel is er echter geen afzetmarkt meer voor riet. 

De ‘stortkost’ is hierin bepalend. Tussen de Saar en de Reddel wordt een kijkas gecreëerd vanuit het 

kijkplatform langsheen de Molenschansweg. Dit kan door onder waterniveau te maaien en daarna water op 

te laten en zo het riet te ‘verdrinken’. Indien nodig, wordt er bijgemaaid.  

De Oostelijke oevers zullen na herinrichting jaarlijks worden gemaaid met aangepast materiaal. De zouwen 

worden na het maaien bijgewerkt. Zo’n 20% van de oppervlakte mag daarbij wel eens een maaibeurt 

overslaan zodat er ook ruimte blijft bestaan voor wat ruigere vegetatie, wat gunstig is voor 

faunadoelstellingen. Het oostelijke schiereiland zal na inrichting verder worden onderhouden via een 

ruigtebeheer (meerjaarlijks maaien, OT 3 jaar) zodat er ook overjaarlijkse ruigte aanwezig is. Eventuele 

overtollige opslag wordt hier verwijderd, indien nodig. Het westelijke schiereiland wordt onderhouden door 

een gefaseerd maaibeheer (OT 3 jaar). Ook hier wordt overtollige opslag verwijderd. De heidevegetatie aan 

de ‘tip’ van het schiereiland wordt onderhouden via een gefaseerd maaibeheer (OT 6 à 8 jaar) en de bomen 

worden daarbij selectief gedund in functie van de heide-ondergroei. 

Het ingerichte grasland in SLba4 wordt via een jaarlijks maaibeheer onderhouden. Na het maaien worden 

zouwen en grachten jaarlijks onder handen genomen.  

Het bos in SLba5 bevat ook verschillende geïnfecteerde plekken van invasieve exoten komende van 

grenzende private eigendommen. Deze worden, zo goed als het kan, verwijderd, maar ook hier geldt dat de 

bron moet aangepakt worden om dit duurzaam op te lossen. Verder zal er een actief peilbeheer kunnen 

plaatsvinden via de nieuw geplaatste stuw op de drainagegracht. Hiermee kan het waterpeil voldoende 

hoog gehouden worden ten voordele van de bosontwikkeling van dit natte broekbos. Voor de verdere 

ontwikkeling van het bos zijn er geen verdere maatregelen gepland. Er wordt dan ook een nulbeheer 

aangehouden. 

Voor al deze maatregelen vragen we via dit beheerplan een subsidie voor instandhoudings- of 

herstelbeheer aan en voor zover van toepassing een vergunning, vrijstelling of ontheffing op de 

natuurregelgeving en/of van de stedenbouwkundige vergunningsplicht. 

 

4.2.2 Terugkerende maatregelen in functie van de faunadoelstellingen 

Een aantal ingeplande beheermaatregelen willen we doen ten voordele van fauna (zie kaart 11 in bijlage 2):  

In Slangebeekbron zijn enkele zones aangeduid voor de ontwikkeling van bosrand en –zoomvegetaties, 

houtkanten en open plekken in bos door middel van hakhout- of middelhoutbeheer. Deze maatregel zien 

we in het voordeel van de aanwezige populatie van het bont dikkopje. Deze vlinder heeft nood aan 



waardplanten en nectarplanten. Interessante nectarplanten zijn braam, echte koekoeksbloem en kruipend 

zenegroen die kunnen verschijnen na uitvoering van het lichter maken van bossen. Waardplanten zijn 

overjarige bulten van pijpenstrootje die het gehele jaar voldoende nat staan. In de open plekken van het 

nat bos in SLsl8 zal een Cm-vegetatie worden nagestreefd (heidevegetatie met dominantie van 

pijpenstrootje) waarin verspreid opslag van wilde gagel mag voorkomen. Deze plekken zullen worden open 

gehouden door gefaseerd maaibeheer, wat een gunstige maatregel is voor de rupsen van deze soort. Naast 

pijpenstro is hennegras een waardplant. Deze groeit ter hoogte van het grasland aan de Koningsbergweg 

(SLsl1). Hier voorzien we dan ook enkele ruige randen waar we gefaseerd zullen maaien. Het creëren van 

open, bloemrijke plekken in of aan de rand van vochtige bossen is kortom zeer interessant voor deze soort. 

In 2012 werd groentje nog gespot in het gebied ter hoogte van de Manerik. Daarna werd er niet gericht 

gezocht. Mogelijk komt hier ook een populatie voor. We voorzien alleszins om het leefgebied van deze 

soort ook te verbeteren door in de natte heide enkele plagplekken te voorzien en zo de natte heide in een 

betere conditie te brengen. Deze plagplekken zullen eenmalig worden aangebracht via een 

inrichtingsproject (en niet als faunagerichte maatregel waarbij gevraagd wordt om te plaggen om de 4 jaar. 

Dit omdat het hier natte, kwetsbare terreinen betreft waar best niet veel in gewerkt wordt met groot 

materiaal). Naast natte heide komt groentje ook voor op droge heide, in struwelen, bosranden en in 

kapvlaktes. Het creëren van open plekken en de aandacht voor boszoom- en mantelvegetatie zal aldus niet 

enkel voor het bont dikkopje interessant zijn. Eiafzet gebeurt op bloemhoofdjes van gewone dophei, 

gaspeldoorn, brem, bosbes, kleine veenbes, braam, sporkehout en struikhei. Het is een weinig mobiele 

soort die tevens afhankelijk zijn van de aanwezigheid van waardmieren. Nectarplanten zijn spork en 

gewone dophei en deze soorten zijn alvast voldoende aanwezig in het gebied. De vlinder gebruikt 

boompjes en struikjes als verdedigingspost. In de open plekken van het bos streven we alleszins niet een 

complete open vlakte na, maar laten we ook ruimte voor jonge opslag. 

De kunstmatige vijver ten westen van de bestaande natte heide (SLsl8) willen we verder inrichten tot een 

meer natuurlijke poel. Die kan na inrichting interessant worden voor o.m. de heikikker die momenteel in de 

manerikvijver (privé-domein aan de Holsteenweg) zich voortplant. De heikikker heeft een voorkeur voor 

dichte, ondergedoken waterplantenvegetaties om eieren op af te zetten. Naast een dichte 

waterplantenvegetatie dient de waterkwaliteit voldoende te zijn, moet men verzuring vermijden en de poel 

visvrij houden.  Het waterpeil wordt best zo hoog mogelijk gehouden. De verlanding dient gefaseerd te 

worden tegengegaan door periodiek te ruimen (er kan echter geen pakket worden aangevraagd voor 

ruiming voor deze soort). De oevers worden open gehouden door periodiek te kappen en/of te maaien. De 

natte heide in de onmiddellijke omgeving en de open plekken in het bos rondom kunnen na inrichting een 

interessant landbiotoop vormen voor de heikikker.  

In de Ballewijers vragen we een faunapakket voor het traditioneel vijverbeheer dat we er voeren. Zowel de 

Saar als de Reddel zijn groter dan 3ha. Ook vragen we een pakket aan voor het maaien bij traditioneel 

vijverbeheer voor beide vijvers. Het gaat om de gronden met als doel bloemrijke en insectenrijke 

graslanden of ruigtes te ontwikkelen als foerageergebied voor libellen en amfibieën. We proberen via deze 

maatregel leefgebied te onderhouden voor dieren uit ecoprofiel 11 (dieren van vegetatierijke plassen).  

Meer specifiek doen we voor kempense heidelibel, poelkikker, knoflookpad en boomkikker. Deze soorten 

foerageren op zulke insectenrijke zones aan hun voortplantingsgebied. 

De kempense heidelibel heeft zich aangepast aan extensief visvijverbeheer. Voor deze soort is het van 
belang om de vijver stelselmatig om de enkele jaren droog te leggen (vanaf dat de larven zijn uitgeslopen 
eind augustus). De vijver wordt hele winter droog gehouden. De soort is gebonden aan moerassen, 
verlandingszones van plassen of vijvers die tijdelijk droogvallen. Winterse drooglegging zorgt dat vissen niet 
kunnen overleven en meer competitieve libellen, zoals grote keizerlibel, ontbreken.  Te dichte rietvegetatie 
is nefast, maar gezien er een grote interessante moerassige zone wordt voorzien aan de oostzijde van de 



Saar lijkt het ons niet nodig om de aanwezige dichte rietvegetatie te verwijderen. Aan de oostzijde voorzien 
we immers een brede, overstroombare zone met kleine hellingsgraad. De zonbeschenen oever zal tevens 
een zouwtjesstructuur omvatten waardoor er plaats is voor veel microreliëf.  
 
Poelkikker heeft een voorkeur voor dichte, ondergedoken waterplantenvegetaties om eieren op af te 

zetten. De soort heeft nood aan een goede waterkwaliteit en visvrij water. Deze soort is gevoelig voor 

winterverstoring. Daarom worden kapwerken best gefaseerd uitgevoerd en liefst in de zomerperiode. 

Knoflookpad heeft graag een landbiotoop met warme droge gronden met open zand (heidegebied (4030, 

2330/2310) en extensieve akkers (asperge, aardappel) en in mindere mate halfnatuurlijk grasland (6230), 

eiken-berkenbos (9190) en dijken. Bos met bochtige smele en/of braam is niet geschikt (geen 91E0 of 

9120). Het waterhabitat bevat helder mesotroof en visvrij water waarbij de oevers af en toe droogvallen. 

De pH mag niet lager zijn dan 6.  

Boomkikker heeft graag ondiepe poelen/wateren met open ligging en veel zon. De oevers zijn liefst 

structuurrijk en bevatten bramen en ruigtepollen (pitrus). Zonbeschenen oevers worden best gemaaid en 

ruigtes lokaal gespaard. Het laten liggen van houthopen en steenhopen zijn gunstig. Verder is een visvrij 

water van belang en gebeurt droogleggen pas na augustus.   

Woudaap (doelsoort in de Reddel) foerageert in riet of struikgewas in ondiep water. Verkiest moerassen en 

rietlanden met zuiver, visrijk of amfibieënrijk water. De soort is schemeractief. Een broedpaar heeft 5 à 25 

ha geschikt habitat nodig. Naast zuiver en visrijk water heeft de soort een stabiel waterpeil in de zomer 

nodig (rietzone mag niet droogvallen). Het is een verstoringsgevoelige soort. 

4.2.3 Toegankelijkheid 

Er is nog geen toegankelijkheidsregeling opgestart binnen dit gebied. 

4.2.4 Jacht 

Wat betreft jacht dient er onderscheid gemaakt te worden tussen type 3 en type 4 beheerplannen. Enkel 

voor de gronden die binnen een type 4-beheerplan (deelgebied Ballewijers) vallen vragen we een 

ontheffing aan volgende mogelijkheden 

  

Soorten Gewone jacht 
Bijzondere 

jacht Bestrijding 

GROF WILD 

Ree geen jacht 

Wild zwijn   X X 

Edelhert, damhert en 
moeflon geen jacht 

KLEIN WILD 

Haas geen jacht 

Fazant 

  
  

geen jacht 

Patrijs geen jacht 

WATERWILD 

Wilde eend 
(X)*   



Soorten Gewone jacht 
Bijzondere 

jacht Bestrijding 

Kleurafwijkingen en 
gedomesticeerde vormen 
van wilde eend 

(X)*   

Grauwe gans  
 

  X 

Canadese gans 
 

  X 

OVERIG WILD 

Houtduif  geen jacht 

Wild konijn geen jacht  

Vos geen jacht 

Verwilderde kat geen regulering 

KRAAIACHTIGEN EN SPREEUW 

Zwarte kraai geen bestrijding 

Ekster, kauw, gaai en 
spreeuw geen bestrijding 

EXOTEN EN INVASIEVE SOORTEN 

Exoten en invasieve soorten     X 

      

 *(X): De Saar is gekocht in 2013 met volgende bijzondere voorwaarde opgenomen in de akte: 
“De verkoper behoudt het recht, ten persoonlijke titel en zolang hij dit wenst te genieten van volgende 
activiteiten, te samen met zijn kinderen en eventueel vergezeld van 1 vriend(in), na afspraak met de koper: 
- maximum 5 dagen per jaar te vissen op de vijver met perceel nummer sectie E nummer 495A (Saar).  
- maximum 4 dagen per jaar te jagen op eenden op en rondom de percelen sectie E nummer 495A en 494A 
(Saar).” 
 
Bijkomende opmerking: de Saar is afgevist na aankoop. Dit om een jaarlijkse winteraflaat uit te voeren om 
de invasieve exoot parelvederkruid af te zwakken. Ten tijde van de aankoop was de gehele waterkolom 
over meer dan 50% van deze vijver ingenomen. Er zijn ook geen plannen om nieuwe vis op te zetten, gezien 
dit niet strookt met de doelstelling om hier amfibieën en libellen na te streven. Momenteel kan de plas 
visarm worden beschouwd gezien er zonder filter met beekwater wordt opgelaten. In de toekomst kan na 
plaatsing van een nieuwe oplaatconstructie er wellicht visloos worden opgelaten.  
Jacht op eenden is overeen gekomen. In de voorbije jaren hebben we echter amper bezoek gehad van de 
heer Michiels. Indien de heer Michiels toch weer meer wenst te komen jagen, zullen we vragen voorkeur te 
geven aan de gedomesticeerde vormen van wilde eend. 
 
De jacht zal gebeuren conform de bepalingen uit het jachtvoorwaardenbesluit en volgens de wettelijke 

openingstijden. Eventuele bijzondere jacht gebeurt in eigen beheer: d.w.z. dat op vraag van Limburgs 

Landschap vzw jagers zullen gevraagd worden mee te helpen, dit onder coördinatie van de bijzondere 

veldwachters van Limburgs Landschap vzw. Voor bijzondere jacht geldt de meldingsplicht. 

 
Binnen het deelgebied 3 (Slangebeekbron) is er ook geen gewone jacht voorzien. Op de gronden die we 

huren bij de gemeente Zonhoven is wel via de huurovereenkomst voorzien om bestrijding uit te voeren bij 

wildschade. Dit omhelst voornamelijk jacht op everzwijn. 



5 OPVOLGING 

5.1 OPVOLGING VAN DE BEHEERDOELSTELLINGEN 
Uitgaande van de gestelde vegetatie- en soortdoelstellingen stellen we voor om onderstaande indicatoren 

op te volgen.  

5.1.1 Natuurstreefbeelden (vegetaties en procesnatuur) 

We gaan er van uit dat de verplichte monitoring een voldoende beeld zal geven van de evolutie van de 

streefbeelden. Als methodiek houden we het invullen van de basisfiches en – waar noodzakelijk -  het 

veldprotocol voor de indicatorlijsten aan. Voorafgaandelijke terugkoppeling met ANB en INBO is wellicht 

nodig om de exacte methode en herhalingsfrequentie te bepalen. 

5.1.2 Peilbuismetingen 

Voor volgende streefbeelden in dit dossier behoren peilbuismetingen tot het verplichte protocol: 7140 en 

6410. Deze streefbeelden zijn voorzien in de Ballewijers. 7140-vegetatie wordt nagestreefd in de 

noordelijke verlandingszone van de Reddel. Het lijkt ons hier echter niet zinvol om in de vijver zelf 

grondwaterpeilen op te meten. Wat betreft de na te streven 6410_ve vegetatie geldt dat de oppervlaktes 

van deze doelvegetatie lager blijft dan de minimale 2 ha norm om opvolging door peilbuizen te verplichten.  

Daarnaast spelen nog een aantal andere factoren mee in dit dossier: 

Beide vijvers in de Ballewijers zitten in een meetnet dat het INBO startte in 2015. Zij selecteerden een 

aantal habitatwaardige plassen die ze op lange termijn willen opvolgen, zowel op biotisch als op abiotisch 

vlak. Het meetnet voorziet om de 3 jaar staalnamen. Voorlopig zijn er nog geen gegevens hierrond 

gepubliceerd. We beschikken op dit moment wel over de abiotische gegevens. Veldopnames rond 

flora/fauna zijn tot op heden niet uitgevoerd en zouden zijn ingepland om deze zomer uit te voeren. 

In het gebied zijn nog enkele oude peilbuizen gelegen die in het verleden werden opgevolgd. Deze ondiepe 

peilbuizen zijn geplaatst in februari 2001. De eerste buis (in het hooilandje met een vegetatie van het zuur 

laagveentype) is vrijwel onmiddellijk verdwenen. De tweede buis is gelegen op gronden van Sagehomme 

(gronden zitten niet in dit dossier). De derde buis is gelegen t.h.v. SLba5. Deze peilbuizen geven een 

dalende trend aan wat betreft de grondwaterpeilen. Er zijn ook verschillende hydrologische problemen in 

dit gebied:  

- bronwater wordt weggevangen en komt in de riolering terecht en vervuild rioolwater komt het gebied 

binnen: In Slangebeekbron speelt voornamelijk het verdrogingsaspect en in de Ballewijers 

voornamelijk instroom van vervuild water. Recent zijn wel al enkele gesprekken geweest om het 

voorziene rioleringsproject omgeving Hennepveldweg af te stemmen op de noden van het gebied. 

Daarbij werd gesteld dat de oude oplaat van de vijvers na de werken enkel het water van de 

Roosterbeek zal vervoeren. Het afvalwater zal via een nieuwe gescheiden riolering worden vervoerd. 

Daarmee zal de waterkwaliteit voor de Ballewijers al grotendeels verbeteren. Indien het 

Roosterbeekwater (met een te hoge fosfaatwaarde voor 3130) voldoende kan gemengd worden met 

kwelwater afkomstig van de gebieden ten noorden van de Molenweg, zal dit de meest kwetsbare 

vegetaties ten goede komen (mits er ook rekening gehouden wordt met de tijdelijke gecreëerde 

overstort in de Molenweg). De standaard metingen van het INBO zullen deze wijzigingen in 

waterkwaliteit opvangen via het meetnet. 

- het probleem dat de aflaten van de vijvers niet altijd zijn gerespecteerd: de aflaat van de Reddel is 

verlegd als langsgracht van de Molenschansweg en volledig ingebuisd over een lengte van zo'n 150m 



zonder enige inspectieput met mogelijkheid tot verstopping. De aflaat van de laatste vijver van het 

complex in de Slangebeekbron (privé-domein) tenslotte heeft geen aflaat meer sinds de aanleg van 

riolering in de Molenweg. Deze werd er simpelweg voor gelegd waardoor deze niet meer kan 

functioneren. Bij aanleg van riolering in de desbetreffende wegen zal nog verdere afstemming nodig 

zijn. Voorlopig zijn hier echter nog geen plannen voor. 

- verdroging van natte natuur: het grondwater afkomstig van het gebied ten noorden van de 

Holsteenweg wordt westelijk afgevoerd en komt wellicht de riolering in. Het gaat hier toch om een 

aanzienlijke hoeveelheid gezien bij de droogte in de zomer van 2018 de gracht nooit is drooggevallen. 

Met een nieuwe onderdoorgang onder de Holsteenweg blijft dit water in de vallei en wordt dit niet 

afgevoerd. Deze maatregel is voorzien via het landinrichtingsproject i.s.m. met de gemeente 

Zonhoven. Het kwelwater afkomstig van het brongebied van de Slangebeek tenslotte wordt door 

verschillende (diepe) grachten afgevangen en komt wellicht de riolering in.  Het lijkt er ook op dat 

gebied snel droogvalt. De officiële Slangebeekbron geeft sinds mei dit jaar al geen water meer. De (veel 

diepere) grachten op de grens van het gebied zijn inmiddels ook al drooggevallen. De locaties waar het 

water de grond in gaat en vermoedelijk naar de riolering vloeit, werden inmiddels doorgegeven aan 

de VMM om ze verder te onderzoeken. Beter zou zijn dat het brongebied niet langer verdroogd, maar 

dat het lang genoeg zijn peil kan houden en dat het water dat toch doorstroomt richting de Ballewijers 

te laten gaan in de oplaatgracht van de vijvers om het water van de Roosterbeek te verdunnen. 

Omwille van bovenstaande problematiek en de belangrijk aandeel van grondwater- of 

oppervlaktewaterafhankelijke streefbeelden in dit dossier lijkt het toch aangewezen om peilbuizen te 

plaatsen en op te volgen. Daarbij lijkt vooral het brongebied van de Slangebeek interessant om op te 

volgen. We voorzien één peilbuis ter hoogte van de natte heide (zie hiervoor op kaart 11 in bijlage 2). 

5.1.3 Soorten 

Het is momenteel onduidelijk hoe dit luik verder moet worden opgepakt. In de toekomst zal wellicht na 

overleg met ANB meer duidelijkheid komen welke soorten bijkomend dienen te worden opgevolgd. We 

lijsten daarom hieronder de soorten op die worden vermeld in het beheerplan. Alle soorten komen voor in 

de soortentabel in de code voor goede praktijk beheermonitoring. Een deel hiervan staan vermeld bij de 

verplichte opvolgingen of er wordt verwezen naar het SBP. Enkele aantal soorten zijn/worden opgevolgd in 

het meetnet van NATURA 2000. Specifiek voor de vijvers in de Ballewijers is ook een meetnet opgestart 

rond habitatwaardige plassen dat het INBO verder opvolgt. 

 
Soorten meegenomen in het beheerplan (*CPBM = vermelding in Code voor Goede Praktijk 

Beheermonitoring): 

Bont dikkopje (CPBM): monitoring kan, geen meetnet. 
Groentje (CPBM): monitoring kan, geen meetnet. 
Heikikker (CPBM): monitoring kan, er wordt verwezen naar het SBP (nog in opmaak), geen meetnet. 
Poelkikker (CPBM): monitoring kan, er wordt verwezen naar het SBP (nog in opmaak), geen meetnet. De 
Ballewijers zitten bijkomend in meetnet rond habitatwaardige plassen (INBO). 
Boomkikker (CPBM): monitoring kan, er wordt verwezen naar het SBP (vastgesteld, Ballewijer worden niet 
specifiek vermeld nog in opmaak), opgenomen in meetnet (maar gezien de soort er nog niet zit, worden er 
momenteel geen tellingen gedaan). De Ballewijers zitten bijkomend in meetnet rond habitatwaardige 
plassen (INBO). 
Knoflookpad (CPBM): monitoring moet, er wordt verwezen naar het SBP (vastgesteld, Ballewijer is een 
doelsoort voor dit gebied samen met het Welleke), opgenomen in het meetnet (maar aangezien de soort 
nog niet is vastgesteld, zijn er nog geen tellingen). Voor opsporing van aanwezigheid van deze moeilijk vast 
te stellen soort zijn er eDNA-analyses gebeurd. Deze waren voorlopig negatief. Er is ook een studie 



uitgevoerd voor de opstart van een kweekprogramma. Ballewijers vormt daarbij één van de mogelijke 
uitzetlocaties. De Ballewijers zitten bijkomend in meetnet rond habitatwaardige plassen (INBO). 
Woudaap (CPBM): monitoring moet, opgenomen in een meetnet rond bijzondere broedvogels. De 
Ballewijers zitten bijkomend in meetnet rond habitatwaardige plassen (INBO). 
Kempense heidelibel (CPBM):  monitoring moet, opgenomen in het meetnet (maar er zijn geen tellingen 
voorzien in de Ballewijers zelf). De Ballewijers zitten bijkomend in meetnet rond habitatwaardige plassen 
(INBO). 

5.2 OPVOLGING VAN DE BEHEERMAATREGELEN 
Minstens alle beheermaatregelen uit bovenvermelde bijlagen die in aanmerking komen voor subsidiëring 

zullen door ons geregistreerd worden. Hiervoor wordt momenteel een app ontwikkeld door ANB. Tot op 

heden is deze app echter nog niet ter beschikking gesteld. 
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