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1 Administratieve gegevens 
 

 

1.1 Naam natuurgebied 
 

Torfbroek 

 

 

1.2 Verkenningsnota 

 
De verkenningsnota voor Torfbroek werd goedgekeurd op 04/09/2018 met 

registratienummer NBP-VB-18-0020. 

 

 

Bijlage 1.2.1: goedgekeurde verkenningsnota (pdf) 

Bijlage 1.2.2: kaart ruimer globaal kader 

Bijlage 1.2.3: kaart deelgebieden 

 

 

1.3 Deelnemende percelen 
 

De deelnemende percelen worden opgesomd in bijlage 1.3.2.  

In deze tabel staat per kadasterperceel de kadastrale beschrijving, de (gis)oppervlakte, de 

eigendomssituatie (eigendom of beheer), het ambitieniveau (2, 3 of 4) en het intern 

registratienummer (akte of huur). 

De deelnemende percelen worden weergegeven op kaart 1.3.1. 

 

De totale oppervlakte van dit natuurbeheerplan bedraagt:       46,7210 ha 

 

Bijlage 1.3.1: kaart deelnemende percelen 

Bijlage 1.3.2: deelnemende percelen (excel vanuit Q-gisproject) 

 

 

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. 
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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:  Iris Verstuyft   

Tel:  0492 72 16 97 

Mailadres: iris.verstuyft@natuurpunt.be  

 

 

Beheerteam  

Het natuurgebied wordt beheerd door het beheerteam voor het gebied. Dit bestaat uit 

volgende personen: Jan Wouters, Wilfried Deckers, Pieter De Rudder en Julienne Delwiche. 

Het beheerteam komt periodiek samen. Het beheerteam heeft ook een verantwoordelijke. 

Hij is de contactpersoon voor dit gebied: 

 

Verantwoordelijke beheerteam  

 

Naam:   Jan Wouters 

Mailadres:  jan.w@yucom.be  

 

Beheercommissie: 

Het beheerteam wordt ondersteund door een beheercommissie met volgende leden: Julienne 

Delwiche, Wilfried Deckers, Joost Dewyspelaere, Pieter De Rudder, Marc Leten, Quirin Vyvey. 

Deze commissie bestaat uit experts inzake natuurbeheer en de meesten kennen de historiek 

van het gebied zeer goed. Naargelang de noodzaak komt deze commissie samen. 

 

 

1.6 Aanvullende situering van het ruimer globaal kader 
 

Het globaal kader is voor het grootste deel gebaseerd op het visiegebied van het bestaande 

en erkende natuurreservaat Torfbroek (E-001). Aan de noord- en zuidzijde van het deelgebied 

Ter Bronnen werd een bijkomende strook natuurgebied afgebakend. Deze dient als 

bufferstrook voor de invloed van het aangrenzende landbouwgebieden op het plateau. 

 

Het gebied kan opgesplitst worden in twee duidelijk afgelijnde deelgebieden, namelijk 

Torfbroek en Ter Bronnen. Naar het zuiden wordt een deel van het plateau mee opgenomen 

in het globaal kader. 

De ruimtelijke bestemming van het globaal kader bestaat voor het grootste deel uit 

natuurgebied (Torfbroek zelf) en in mindere mate parkgebied (Ter Bronnen). Een beperkt 
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aandeel van het globaal kader bestaat uit agrarisch gebied en landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied. Er werd geen herbevestigd agrarisch gebied mee opgenomen in het globaal 

kader. 

 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan van Kampenhout erkent de hoge natuurwaarde 

van het Torfbroek en stelt dan ook voorop dat er zal worden gestreefd naar een buffering van 

de natuurfunctie in het buitengebied ten opzichte van de eraan grenzende functies. Wat 

betreft de agrarische structuur komt naar voren dat de gemeente Kampenhout niet tot een 

regio met een concentratie of specialisatie van landbouw behoort. 

De gewenste natuurlijke structuur voorziet voor het gebied “Wilder-Silsombos-Torfbroek” een 

functie als natuurverwevingsgebied. 

 

Voor de instandhouding van de habitats en soorten van de betrokken Speciale 

Beschermingszone (zie hoofdstuk 1.6.5) is de afbakening van het volledige globaal kader van 

essentieel belang. Belangrijk daarbij is dat er niet alleen aandacht gaat naar het kerngebied 

van het natuurreservaat, maar ook de bufferfunctie van aanpalende zones mee in rekening 

wordt gebracht. Uit de ecohydrologische studie1 van het Torfbroek komt immers duidelijk tot 

uiting dat sommige van de kwelstromingen beïnvloed worden door antropogene activiteiten 

in het gebied dat ten zuiden van het globaal kader ligt. 

 

Ook vanuit het standpunt van onroerend erfgoed is de afbakening van het globaal kader te 

verantwoorden. In het klasseringsbesluit van het beschermde landschap “Torfbroek en 

omgeving” wordt eveneens de nadruk gelegd op de noodzaak van een bufferzone voor het 

kerngebied van het Torfbroek. In het besluit wordt gesteld dat een deel van de zuidelijke zone, 

waaronder het landbouwgebied van het Oudenhuisveld, een belangrijke hydrologische 

functie heeft en het hierdoor aangewezen is dat het een onderdeel vormt van de perimeter 

van het landschap. Deze zone is eveneens de enige zijde waar de oorspronkelijke 

landschappelijke omkadering van het Torfbroekmoeras ongeschonden bleef. 

 

1.6.1 Biologische waarderingskaart 
 
Nagenoeg het volledige globaal kader wordt aangeduid als ‘biologisch zeer waardevol’. Het 

meer zuidelijk gelegen gedeelte van het Torfbroek is voornamelijk aangeduid als ‘biologisch 

minder waardevol’. Al dient hierbij wel een kanttekening gemaakt te worden dat het voor een 

deel om niet geactualiseerde gegevens gaat. Veel van de percelen die binnen deze zone 

gelegen zijn, worden reeds enkele jaren beheerd door Natuurpunt en zijn onder invloed van 

dit beheer geëvolueerd naar waardevolle graslandvegetaties. 

De ter erkenning voorgedragen percelen zijn voor het overgrote deel aangeduid als ‘biologisch 

zeer waardevol’. Het betreft tal van uitermate waardevolle vegetaties zoals blauwgraslanden, 

kalkmoerassen, rietlanden, galigaanvegetaties en alluviale bossen. 

 

Bijlage 1.6.1: biologische waarderingskaart (versie 2018) 

 

                                                      
1 Ecolas (2007). Ecohydrologische studie van het natuurgebied “Het Torfbroek” (Kampenhout).  
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1.6.2 Afbakening VEN 
 

Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2003 voor de afbakening van 

het VEN werd het gebied onder de naam “Het Torfbroek-Silsombos-Kastanjebos”” 

aangewezen als GEN en/of GENO. Het merendeel van de voorgedragen percelen bevindt zich 

binnen het VEN. 

 

Bijlage 1.6.2: VEN-afbakening (met aanduiding van voorgedragen percelen)  

 

 

1.6.3 Ruimtelijke bestemming 
 

1.6.3.1 Gewestplanbestemming 

 

Het grootste deel van het globaal kader is aangeduid als natuurgebied. Het deelgebied “Ter 

Bronnen”, ten oosten van de Lentelaan, is aangeduid als parkgebied. 

 

Een kleine zone ten zuiden van het deelgebied “Torfbroek” is aangeduid als agrarisch gebied, 

evenwel niet aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied. Deze zone was eerder mee 

opgenomen in het visiegebied van het erkende natuurreservaat, Het Torfbroek, E-001. Binnen 

deze zone bevinden zich bovendien heel wat percelen in eigendom van Natuurpunt. Voor het 

beheer ervan wordt samengewerkt met lokale landbouwers. 

De opname van deze zone is tevens noodzakelijk omwille van de bufferende functie voor het 

kerngebied van het Torfbroek. Uit de ecohydrologische studie van het Torfbroek komt immers 

duidelijk tot uiting dat sommige van de kwelstromingen beïnvloed worden door antropogene 

activiteiten in het zuidelijk gelegen gebied. 

 

De meeste deelnemende percelen hebben natuurgebied als gewestplanbestemming. De 

percelen in de oostelijke zone van het deelgebied “Ter Bronnen” zijn aangeduid als 

parkgebied. Enkele percelen in het zuiden van deelgebied “Torfbroek” zijn aangeduid als 

agrarisch gebied. 

 

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 het ruimer globaal kader zijn geen RUP’s in onderzoek of goedgekeurd.  

 

1.6.3.4 Herbevestigd agrarisch gebied 

 

Binnen het ruimer globaal kader is geen herbevestigd agrarisch gebied openomen. 

 

Bijlage 1.6.3.1: gewestplan (met aanduiding van de deelnemende percelen) 
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1.6.4 Onroerend erfgoed 
 

1.6.4.1 Beschermd landschap, dorpszicht en monument 

 

Binnen het gebied bevinden zich twee beschermde landschappen: “Het Torfbroek en 

omgeving”2 en “Domein Ter Bronnen”3. Op één perceel na (D52C) bevinden alle deelnemende 

percelen zich binnen één van deze twee beschermde landschappen. 

In het zuiden van het globaal kader bevindt zich een beschermd dorpsgezicht: de ‘hoeve met 

onmiddellijke omgeving’ van de Laarstraat 40. 

Het gebied “Het Torfbroek en omgeving” wordt beschermd omwille van zijn esthetische en 

wetenschappelijke waarde. De esthetische waarde wordt vooral gevormd door de centrale 

vijver met waterlelies en rietkragen omringd door struwelen en bossen. De open 

landbouwgronden ten zuiden van het Torfbroek, inclusief het Oudenhuisveld, zijn eveneens 

van belang. 

De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven: het Torfbroek vormt het centrale 

gedeelte van de oost-west gerichte fossiele riviervallei, die momenteel via een aantal 

onbelangrijke beken naar het bekken van de Zenne en van de Dijle afwatert. In het gebied 

komen enkele zeer zeldzame en kwetsbare levensgemeenschappen van kalkrijke moerassen 

en fosfaatarme, oligotrofe waters voor. Het betreft de meest bedreigde biotopen in België. 

Dit is het gevolg van een bijzondere combinatie van enkele milieufactoren: een moeras op een 

ondergrond die zeer rijk is aan kalk én ijzer en arm aan fosfaat. 

Het klasseringsbesluit somt een reeks verbodsmaatregelen op. Diegene die relevant kunnen 

zijn bij het uitvoeren van de natuurbeheerwerken zijn: 

 

Verboden zijn: 

• Het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting 

• Het plaatsen en vervangen van ondergrondse en/of bovengrondse leidingen 

• Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding tot gevolg kan 

hebben 

• Elke activiteit die de aard van de grond, het uitzicht van het terrein of het 

hydrografisch net zou kunnen wijzigen 

• Het verharden van wegen en paden 

 

Verboden zijn, behoudens een schriftelijke toestemming:  

• Het verbouwen van bestaande constructies 

• Het aanbrengen van afsluitingen; het herstellen of vernieuwen van bestaande 

afsluitingen is toegelaten 

• Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters. Onderhoudswerken 

zoals snoeien of knotten zijn toegelaten 

• Het aanplanten van bomen en heesters 

• Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen 

 

                                                      
2 MB 03/03/1996 
3 MB 10/11/1995 
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Het landschap “Domein Ter Bronnen” wordt om wetenschappelijke en esthetische waarden 

gerangschikt. 

Het klasseringsbesluit somt een reeks verbodsmaatregelen op. Diegene die relevant kunnen 

zijn bij het uitvoeren van de natuurbeheerwerken zijn: 

 

Verboden zijn: 

• Het oprichten van een gebouw of constructie of het plaatsen van een inrichting 

• Het plaatsen van ondergrondse en/of bovengrondse leidingen 

• Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding voor gevolg kan 

hebben 

• Elke activiteit die de aard van de grond, het uitzicht van het terrein of het 

hydrografisch net zou kunnen wijzigen 

• Het verharden van wegen en paden 

 

Verboden zijn, behoudens een schriftelijke toestemming: 

• Het her/verbouwen van bestaande constructies 

• Het aanbrengen van afsluitingen; het herstellen of vernieuwen van bestaande 

afsluitingen is toegelaten 

• Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters. Onderhoudswerken 

zoals snoeien of knotten zijn toegelaten 

• Het aanplanten van bomen en heesters 

• Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen 

 
 
1.6.4.2 Goedgekeurd landschapsrelict 

 

Niet van toepassing. 

 

 

Bijlage 1.6.4.1: besluiten onroerend erfgoed (pdf+jpg) 

Bijlage 1.6.4.2: kaart met beschermingszone onroerend erfgoed 
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1.6.5 Habitatrichtlijngebied 
 

1.6.5.1 Aangemelde habitats en voorkomen 

 

Een groot deel van het visiegebied is aangeduid als speciale beschermingszone volgens de 

habitatrichtlijn onder de naam ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en 

Veltem’, BE2400010’ en wel voor volgende habitats: 

 

Tabel 1: habitattypes waarvoor de speciale beschermingszone is afgebakend 

code habitat voorkomen in visiegebied 

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met 

benthische Chara spp. vegetaties 

Komt voor in het gebied: het 

open water van de vijvers in het 

Torfbroek en Ter Bronnen. 

Ook de ondiepe slenken in de 

vegetaties die onder invloed van 

een basenrijke kwel staan, 

worden hierbij gerekend. Het 

habitattype komt voor met 

voldoende sleutelsoorten en 

weinig verstoring. Er zijn 

potenties aanwezig voor 

uitbreiding van het habitat door 

middel van slibruimingen. 

6230* *Soortenrijke heischrale graslanden op arme 

bodems van berggebieden (en van submontane 

gebieden in het binnenland van Europa) 

Komt actueel niet voor. De 

potenties voor dit gebied zijn 

beperkt tot afwezig. 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige 

of lemige kleibodem (Molinion caeruleae) 

Goed ontwikkeld en komt in 

beide deelgebieden voor. 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het 

laagland, en van de montane en alpiene zones 

In beperkte mate aanwezig in 

het gebied. 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Komt in beperkte mate voor, in 

delen van het gebied zijn er 

uitbreidingsmogelijkheden. 

7140 Overgangs- en trilveen Dit habitattype komt actueel 

reeds voor langs grote delen van 

de Driehoek, alsook de 

vijverrand van de 

Torfbroekvijver en 

verlandingsvegetaties in de 

slenken in het verzopen deel, 

ten zuiden van de 

Paddenruswei. Potenties zijn 

aanwezig en situeren zich vooral 

langs verdere verlandingszones 

van de vijver. Er wordt 

bovendien verwacht dat na het 
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natuurinrichtingsproject van het 

Torfbroek dit habitattype, in 

combinatie met de andere 

moerashabitats, zal uitbreiden. 

7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium 

mariscus en soorten van het Caricion davallianae 

Komt voor langs de vijvers in 

beide deelgebieden. Beiden 

hebben een hoge potentie en er 

zijn substantiële 

uitbreidingsmogelijkheden. 

7220* *kalktufbronnen met tufsteenformatie 

(Cratoneurion) 

Dit habitattype komt 

fragmentair voor in het 

Torfbroek met typische soorten 

zoals echt vetmos, gewoon en 

geveerd diknerfmos. 

7230 Alkalisch laagveen Goed ontwikkeld, ondermeer 

aanwezig in de beheereenheid 

“Paddenruswei”. 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met 

Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 

(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

Komt niet voor in het Torfbroek. 

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese 

wintereikenbossen of eiken- haagbeukbossen 

behorend tot het Carpinion betuli 

Komt in beperkte mate voor in 

het gebied en potenties zijn 

aanwezig.  

91E0* *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa 

en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

Komt in beide deelgebieden 

voor. 

*Prioritaire habitats. 

 

 

Tabel 2: habitatsoorten waarvoor de speciale beschermingszone werd afgebakend 

code soort voorkomen in visiegebied 

1134 Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus) Er zijn geen indicaties dat deze 

soort momenteel aanwezig is in 

het Torfbroek. 

1016 Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) Aanwezig in het gebied. Er wordt 

gestreefd naar een behoud en 

versterking van de aanwezige 

populatie. 

 Brandt’s vleermuis/Gewone baardvleermuis 

(Myotis brandtii/Myotis mystacinus) 

De soort komt in het gebied 

voor. 

 Franjestaart (Myotis nattereri) Er zijn geen indicaties dat deze 

soort momenteel aanwezig is in 

het gebied. 

 Gewone grootoorvleermuis/Grijze 

grootoorvleermuis (Plecotus auritus/austriacus) 

De gewone grootoorvleermuis 

komt in het gebied voor. 
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 Ruige dwergvleermuis/Gewone 

dwergvleermuis/Kleine dwergvleermuis 

(Pipistrellus species) 

De gewone en ruige 

dwergvleermuis komen in het 

gebied voor. 

 Watervleermuis (Myotis daubentonii) De soort komt in het gebied 

voor. 

 Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) De soort komt in het gebied 

voor. 

 

1.6.5.2 S-IHD-besluit 

 

1.6.5.2.1 S-IHD-besluit 

 

Het S-IHD-besluit van het habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied tussen Melsbroek, 

Kampenhout, Kortenberg en Veltem, BE2400010, vermeldt voor dit deelgebied de volgende 

relevante doelstellingen: 

 

• Herstel van zeldzame graslandtypes zoals blauwgraslanden, waarvoor dit 

habitatrichtlijngebied essentieel is. 

• Versterken en beschermen van de water- en moerashabitats. Er wordt daarbij niet 

alleen ingezet op een uitbreiding van het habitattype maar ook op een 

kwaliteitsverbetering. Dit SBZ wordt in het G-IHD aangeduid als zeer belangrijk voor 

kalktuf- en kalmoerasvegetaties en als essentieel voor kalkhoudend open water, 

alkalisch laagveen en overgangs- en trilveen. 

• Bufferen van hoog kwalitatieve habitattypen. Verschillende van deze habitattypes 

staan onder druk door een verhoogde concentratie aan vervuilende stoffen, 

waaronder chloriden, sulfaten, ammonium en kalium, in het grondwater. Een 

grondige analyse van de instroming van deze eutrofiërende elementen is vereist. 

Daarbij stelt het rapport dat het verwijderen of afdekken van het stort een 

noodzakelijke maatregel is. Binnen het kader van het IHD kunnen in bepaalde 

bufferzones eveneens maatregelen worden uitgevoerd zoals het beperken van mest- 

en bestrijdingsmiddelen.  

• Versterken van de bossen. De kwaliteitsdoelstelling houdt in dat het aandeel exoten 

afneemt en er meer oude bomen en dood hout aanwezig is. 

• Aandacht voor mantel- en zoombeheer. 

• Verdroging voorkomen. 

• Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

• Mogelijke interactie met het landgebruik in het gebied. Activiteiten binnen het 

infiltratiegebied kunnen een grote invloed hebben op de waterkwaliteit/kwantiteit. 

Mogelijke, niet-limitatieve, acties omvatten het verwijderen/inpakken van een stort 

en beperkingen in het gebruik van mest- en bestrijdingsmiddelen in de bufferzone. 

• Mogelijke interacties met vergunningsplichtige activiteiten: bij elke 

vergunningsplichtige activiteit is het verplicht om na te gaan of een passende 

beoordeling nodig is. 
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Het S-IHD besluit geeft voor het Torfbroek enkele specifieke oppervlaktedoelstellingen die 

hieronder worden opgelijst. 

 

Habitatcode Natura 2000 habitat Oppervlaktedoel in ha 

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren 

met benthische Chara spp. vegetaties 

7 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, 

venige of lemige kleibodem (Molinion 

caeruleae) 

3 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van 

het laagland, en van de montane en 

alpiene zones 

            geen 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

geen 

7140 Overgangs- en trilveen 3 

7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium 

mariscus en soorten van het Caricion 

davallianae 

1 

7230 Alkalisch laagveen 1 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus 

glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

23 

 

 

Belangrijk bij het S-IHD besluit is het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 

dragen. De Vlaamse regering houdt dit principe aan om de druk bij andere ruimtegebruikers 

minimaal te houden. Met ‘sterkste schouders’ worden de overheden en de terreinbeherende 

verenigingen, zoals Natuurpunt, bedoelt. Concreet zal Natuurpunt de benodigde inrichtings- 

en beheermaatregelen moeten nemen om de IHD-doelstellingen te kunnen realiseren op 

terreinen die ze momenteel in eigendom heeft of beheert. 

 

1.6.5.2.2 Sterkste schouderanalyse van NP 

 

In functie van de realisatie van de IHD doelen hebben we in voorjaar 2015 een screening 

gedaan welke doelen kunnen gerealiseerd in het Torfbroek. We hebben dat gedaan als 

sterkste schouder op basis van het toen bestaande beheersplan. 

Gezien deze doelen in de verdere uitwerking van de taakstelling als evidentie worden 

beschouwd gaan we ervan uit dat dit beslist beleid is. 

Het beheer dat voorzien is in dit beheersplan is volledig in lijn met de sterkste schouder 

analyse uit 2015. 

We gaan ervan uit dat de realisatie van die evidenties kan zonder voorwaarden zoals bv 

boscompensatie 

 

Bijlage 1.6.5: habitatrichtlijngebied 

Bijlage 1.6.6: zoekzone habitats 
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1.6.6 Vogelrichtlijngebied 
 

Niet van toepassing. 

 

 

1.6.7 LIFE project: Green Valleys 
 

Het Torfbroek bevindt zich binnen het projectgebied van het LIFE project “Green valleys: 

connecting habitats’ conservation with long term biomass management and multi-

stakeholder approach”, LIFE17_NAT_BE_000445. Het project werd opgestart op 01/09/2018 

en loopt tot 31/08/2025. De belangrijkste doelstellingen van het project, relevant voor het 

Torfbroek, zijn: 

• Prioriteit in het herstellen en uitbreiden van “open” habitats 6150 en 7230. Andere 

open habitats waarvoor acties zullen ondernomen worden, zijn: 6510, 6430, 3140 en 

6230. Gesloten habitats waarvoor acties worden ondernomen, zijn: 9120, 9160 en 

91E0). 

• Er worden specifieke acties onderkomen voor het behoud van de habitatrichtlijnsoort 

zeggekorfslak. 

• Oplossen van het biomassa probleem ten gevolge van het beheer van de graslanden. 

Binnen het kader van het LIFE project wordt in samenspraak met stakeholders en 

partners gezocht naar duurzame oplossingen om het vrijgekomen materiaal te 

verwerken. 

• Verbeteren van de recreatieve ontsluiting van het projectgebied. 

 

Aangezien er binnen het natuurinrichtingsproject (zie verder hoofdstuk 1.6.11) heel wat 

maatregelen voorzien zijn binnen het Torfbroek, zal het zwaartepunt van de acties, voorzien 

binnen het LIFE project, vooral in de andere deelgebieden van de Groene Vallei (zie verder 

1.6.14) plaatsvinden. Inrichtingsacties in functie van Europese habitats die niet binnen het 

natuurinrichtingsproject kunnen gerealiseerd worden, zullen evenwel via dit LIFE project 

uitgevoerd worden. 

 

Bijlage 1.6.7: Situering van het projectgebied van Life Green Valleys 

 

 

1.6.8 Soortenbeschermingsprogramma’s 
 

Bij het uitwerken van de beheermaatregelen werd rekening gehouden met de aanbevelingen 

in het Soortbeschermingsprogramma vleermuizen (2018-2023) (hoofdstuk 1.2.2.2 beheer van 

bossen en bomen). 

Er is in het gebied veel activiteit van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

watervleermuis, bosvleermuis en rosse vleermuis. Deze soorten jagen graag in waterrijke 

gebieden. Bij het uitwerken van de beheermaatregelen werd rekening gehouden met de 

aanbevelingen in het Soortbeschermingsprogramma vleermuizen (2018-2023) (hoofdstuk 

1.2.2.1 beheer van waterrijke gebieden) 
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1.6.9 Natuurrichtplan 
 

Niet van toepassing. 

 

 

1.6.10 Landinrichtingrichtingsproject 
 

Niet van toepassing. 

 

 

1.6.11 Natuurinrichtingsproject 
 

Op 15/02/2018 werd via ministerieel besluit het natuurinrichtingsproject in het Torfbroek 

vastgesteld. 

 

Volgende maatregelen werden vastgesteld: 

• Infrastructuur- en kavelwerken 

• Aanpassing van de wegen en het wegenpatroon 

• Waterhuishoudingswerken, zoals onder meer peilwijzigingen, wijziging van de 

structuurkenmerken van de waterlopen, aanpassen van het afwateringspatroon en 

aanpassing van de watertoevoer en –afvoer 

• Grondwerken, zoals onder meer reliëfwijziging en afgraving 

• De uitbouw van de natuureducatieve voorzieningen 

 

Volgende modaliteiten tot uitvoering werden vastgesteld: 

• Verwijderen van infrastructuur 

• Aanleggen van een parkeerstrook 

• Plaatsen van een bareel 

• Bouw van het beheer- en ontvangstgebouw met terras 

• Inrichten van de plek voor maaisel e.d. 

• Aanleggen van de oversteken over de waterlopen 

• Aanplanten van een heg/houtkant 

• Inrichten van een begrazingsblok 

• Kappen i.f.v. hakhout 

• Kappen en ontstronken 

• Aanleggen van een wandelpad/knuppelpad 

• Inrichten van het beheerpad 

• Plaatsen van een regelbare stuw 

• Werken aan de waterlopen 

• Herinrichting/afgraving tot het oorspronkelijk maaiveld en reliëfherstel 

• Verwijderen van het stort 

• Ontslibbing van de vijvers 

• Afplaggen 

• Plaatsen van een vogelkijkwand 
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De centrale doelstelling van het natuurinrichtingsproject is het herstellen en optimaliseren 

van een door kalkrijke kwel beïnvloed valleigebied met de daaraan gebonden 

levensgemeenschappen. Via dit project wordt tevens een concrete invulling gegeven aan het 

behoud en versterken van de doelen van de Europese Speciale Beschermingszone. Habitats 

waarvoor er eenmalige maatregelen zullen genomen worden zijn: 3140, 6410, 6430, 7140, 

7210, 7230 en 91E0. 

 

De waterhuishouding in het gebied speelt een cruciale rol in het voorkomen van tal van 

waardevolle habitats. Maatregelen die een bufferende werking hebben zijn dus heel 

belangrijk binnen dit project. Om inspoeling, infiltratie en rechtstreekse instroom van 

nutriënten te vermijden zullen bufferzones en waterlopen worden heringericht. 

Om het maaibeheer op een efficiënte, minder arbeidsintensieve en duurzame manier te laten 

verlopen, worden beheerpaden en –bruggetjes verbeterd en aangelegd. 

Er is ook nood aan een ruimte waar klein beheermateriaal veilig kan opgeslagen en 

desgevallend hersteld kan worden. Deze mogelijkheid is voorzien in het beheer- en 

onthaalgebouw. Dit gebouw zal tevens een belangrijke rol spelen in de sociale functie van het 

gebied (zie verder hoofdstuk 3.1.3 sociale functie). 

De Torfbroekvijver en de Fauna en Floravijver bevatten veel slib en weinig waterplanten. De 

vijvers worden optimaal ingericht met oog op behoud van open water en een ontwikkeling 

van voornamelijk habitattypes 3140 en 7210. De belangrijkste maatregel voor deze 

doelstelling is het ontslibben van deze waterpartijen. 

Een derde groep van op te lossen knelpunten of te ontwikkelen potenties is de herinrichting 

van een aantal aangetaste zones waar heel wat natuurwaarden te winnen zijn. Op twee 

plaatsen is het reliëf grondig verstoord door terreinophogingen ten gevolge van vroegere 

stortactiviteiten. Het reliëf wordt hier hersteld. Voormalige visvijvers worden omwille van de 

hoge natuurpotenties omgevormd naar een ecologisch beheerd gebied. Het gaat dan om het 

uitbaggeren van vijvers, verwijderen van verharde oevers en andere verhardingen, afgraven 

van terreinophogingen en verwijderen van constructies en gebouwen. 

Tenslotte is het de bedoeling de recreatieve en educatieve mogelijkheden te verbeteren. Er 

zal een nieuw wandelpad - met inbegrip van knuppelpaden in moeraszones en bruggetjes om 

grachten over te steken – aangelegd worden rondom de westelijke, zuidelijke en oostelijke 

zijde van het Torfbroek. Aan de zuidelijke zijde van de Fauna- en Floravijver zal een 

vogelkijkwand geplaatst worden. 

 

Bijlage 1.6.11.1 : MB Natuurinrichtingsproject Torfbroek (pdf) 

Bijlage 1.6.11.2 : Maatregelenkaart NIP Torfbroek 

 

 

1.6.12 Ruilverkaveling 
 

Niet van toepassing. 
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1.6.13 Ruimtelijke structuurplannen 
 

1.6.13.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen legt de krijtlijnen vast voor het ruimtelijk beleid van 

het Vlaamse gewest. 

Volgens de kwantitatieve monitoring van de uitvoering van het RSV blijkt dat de realisatie van 

de doeltellingen inzake “bos”, “reservaat en natuur” en “landbouw” voorlopig achter blijven 

op de vooropgestelde doelstellingen. 

De gemeente Kampenhout behoort tot de Vlaamse Ruit. Volgende doelstellingen worden voor 

deze zone voorzien: 

• Het selectief invullen van activiteiten teneinde optimaal de geboden internationale 

potenties van het stedelijk netwerk te benutten (hoogwaardige diensten voor 

bedrijven, ...). De bedoeling van deze selectieve invulling is precies om plaatsen binnen 

de Vlaamse Ruit die beschikken over deze internationale potenties, niet te belasten 

met activiteiten die geen behoefte hebben aan een vestigingsplaats met een 

internationale uitstraling. 

• Het veiligstellen van haar internationale positie inzake bereikbaarheid (via de lucht, 

het water, het spoor, de weg en de telecommunicatie) ten opzichte van de Randstad 

en het Ruhrgebied. 

• Het aantrekken van activiteiten en investeringen van internationaal belang (zowel 

industriële als tertiaire, ...) door een samenhangend en sturend aanbodbeleid van 

voldoende en hoogwaardig uitgeruste bedrijventerreinen (o.a. met telematica-

infrastructuur), hoogwaardige stedelijke voorzieningen, een gedifferentieerd aanbod 

van voorzieningen en recreatieve en andere functies (natuur, landbouw, ...). 

 

Relevante bindende bepalingen uit het RSV zijn: 

• De oppervlakte van de bestemmingscategorie “natuur” zal toenemen tot 150.000 ha. 

• De oppervlakte van de bestemmingscategorie “bos” zal toenemen tot 53.000 ha.  

• De oppervlakte van de bestemmingscategorie “overig groen” blijft 34.000 ha.  

• Van de gebieden binnen de bestemmingscategorieën “natuur”, “bos” of “overig 

groen” wordt 125.000 ha in overdruk gedifferentieerd als grote eenheden natuur of 

grote eenheden natuur in ontwikkeling. 

 

1.6.13.2 Ruimtelijk structuurplan provincie Vlaams-Brabant 

 

Het ruimtelijk structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant erkent het Torfbroek als een 

bijzonder waardevol gebied. “De uitzonderlijke waarde dankt het gebied aan de zeer 

verscheiden abiotische omstandigheden. Bijzondere biotopen zijn open water, rietland, 

blauwgrasland, wilgen- en elzenstruweel en ruigten.”  

De gemeente Kampenhout behoort tot de deelruimte van Het Verdicht Netwerk. Voor deze 

deelruimte is het beleid er op gericht om de bestaande open ruimte maximaal te behouden. 

De structurerende rivier- en beekvalleien zijn dragers van de open ruimte en ondersteunen 

de natuurlijke en landschappelijke structuur. 
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1.6.13.3 Ruimtelijk structuurplan gemeente Kampenhout 

 

Sinds maart 2006 beschikt de gemeente Kampenhout over een goedgekeurd ruimtelijk 

structuurplan. Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan dat, vanuit de bestaande 

ruimtelijke, sociale en economische structuur, een visie op de ontwikkeling van de gemeente 

vastlegt. 

 

Het GRS van Kampenhout vermeldt als algemene doelstellingen voor de gewenste ruimtelijk 

natuurlijke structuur: 

• Het vrijwaren en versterken van belangrijke natuurlijke structuren (waaronder 

natuurreservaten en boscomplexen) waarbij het Torfbroek en Ter Bronnen de meest 

waardevolle zijn. In deze gebieden wordt het behouden en versterken van de 

natuurwaarden vooropgesteld. De eigen specifieke kenmerken van de verschillende 

natuurlijke structuren dienen behouden te blijven. 

• Versterken van de beeklopen. Dit omvat ondermeer de Keibeek, die doorheen het 

Torfbroek loopt. Daarbij ligt de nadruk op het behoud en de versterking van de 

natuurwaarden en het reguleren van de waterhuishouding. 

• Uitbouwen van natuurverwevingsgebieden. Het gebied “Wilder-Silsombos-Torfbroek” 

wordt hierbij vermeldt als belangrijk gebied. Versterking van natuurwaarden is hier 

gewenst om meer samenhang te creëren tussen de belangrijke natuurlijke structuren. 
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1.6.14 Groene Vallei 
 

Het gebied bevindt zich binnen het werkingsgebied van het project “Groene Vallei”. Het 

project is een samenwerkingsverband4 tussen Natuurpunt, de betrokken gemeentebesturen 

(Herent, Kortenberg, Kampenhout en Steenokkerzeel), private partners en overige 

overheidsinstellingen. Het groene hart van de Groene Vallei bestaat uit de verschillende 

deelgebieden van het Natura 2000 gebied “Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, 

Kortenberg en Veltem”, aangevuld met andere waardevolle groengebieden en 

cultuurlandschappen. Via verschillende initiatieven, gaande van inrichtingswerken tot 

belevingsactiviteiten, wordt gewerkt aan de instandhouding en verbetering van dit 

waardevolle landschap. 

  

                                                      
4 Een overzicht van alle betrokken partners kan hier teruggevonden worden: 

https://www.natuurpunt.be/pagina/partners-groene-vallei 
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2 Inventarisatie 
 

2.1 Abiotiek en gebiedshistoriek  
 

 

2.1.1 Geologie en reliëf  
 

Het Torfbroek is gesitueerd tussen de hoogtelijnen 14 en 15 m, op een relatief dunne laag 

'oud alluvium’. Volgens kaartblad 24 (Aarschot) van De Geologische Kaart van België is ze 

minder dan 2,5 m dik. In deze laag komen ook ontsluitingen van of bijmengingen met kalkrijk 

fijn zand uit de Formatie van Brussel en de Formatie van Lede voor. Dit alluvium maakt deel 

uit van een oost-west gerichte depressie, een fossiele riviervallei, waarvan het westelijke 

gedeelte momenteel via een aantal secundaire beken naar het bekken van de Zenne afwatert 

en het oostelijke gedeelte naar de Dijle. Het Torfbroek behoort tot het oostelijke gedeelte. Dit 

beekdalstelsel kan tot de oude vallei van de Dijke gerekend worden. 

 

Het natuurgebied ligt aan de geologische steilrand ten noorden van Brussel, welke zowat de 

grens vormt tussen de zand- en zandleemstreek (Vlaamse vallei) ten noorden en het 

zuidbrabantse leemgebied (Brabants plateau) ten zuiden. Deze laatste vormt de westelijke 

uitloper van het Hageland. Naar het noorden toe treffen we een redelijk vlakke overgangszone 

naar de Antwerpse zuiderkempen aan. 

De kern van het reservaat ligt op een hoogte van 14 m, de hoogte van de zuidelijke uitbreiding 

varieert van 15m tot 25m. Sinds de verkaveling van het Duistboscomplex op het einde van 

jaren 1960 is het Torfbroek samen met Ter Bronnen één van de weinige delen van de vallei 

waar nog een belangrijke oppervlakte natuur- en bosgebied bewaard is gebleven. 

 

 

2.1.2 Bodem 
 

Het natuurgebied situeert zich volgende bodemkaart in de zandleemstreek. Deze 

leembodems zijn 1 – 1.5 m dik en rusten op een zandige laag (o.a. Vyvey 2002). 

Ongeveer 5km naar het noorden toe treffen we zandgronden aan. Het uitgestrekt 

landbouwgebied ten zuiden van het reservaat blijkt volgens de bodemkaart opgebouwd uit 

'uitgescheisde' gronden: zandleembodems waarvan de steenhoudende ondergrond werd 

uitgebaat. Het zandleem, gemiddeld 40 cm dik, werd na de uitgraving, vermengd met zand en 

kalksteenbrokken, teruggelegd.  

De grondwaterstand in het Torfbroek is gans het jaar door hoog, wat tot uiting komt in de 

vochttrappen d (matig gleyig) tot f (zeer sterk gleyig met reductiehorizont) op de bodemkaart. 

 

Het grootste gedeelte van het Torfbroek wordt op de bodemkaart  als 'vergraven terrein' (OT) 

aangeduid. Dit verwijst niet zozeer naar de historische turfwinning die er eeuwenlang een 

belangrijke gebruiksvorm was, dan wel naar de werken die tussen 1930 en 1960 werden 

uitgevoerd met het oog op de aanleg van een uitgestrekt recreatief en residentieel complex. 

Toen de bodemkarteerders op het einde van de jaren 50 het gebied bezochten, waren deze 
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vergravingen nog duidelijk zichtbaar. Voor de randzone van het 'vergraven' Torfbroek worden 

natte, oud-alluviale, humusrijke leembodems aangeduid, in bodemkaart-termen: 'matig 

gleyige leemgronden met zwartachtige humushorizont' (Ade) en 'zeer sterk gleyige 

leemgronden met reductiehorizont en zwartachtige humushorizont' (Afe). 

Voor de uitvoering van het natuurinrichtingsproject werd in 2006 een grondige herkartering 

uitgevoerd. Daarbij werd een geactualiseerde bodemkaart opgesteld waarbij een onderscheid 

werd gemaakt tussen natuurlijke en verstoorde bodems. 

De oorspronkelijk natuurlijke bodemprofielen geven aan dat het hier gaat om natte tot uiterst 

natte leemgronden. Kenmerkend bij deze bodems is de aanwezigheid van roestvlekken 

(redoxverschijnselen) op variabele dieptes. Op een diepte van 50 cm is de bodem 

kalkhoudend, met lokaal voorkomende kalknodules. Vanaf dit niveau is er een permanente 

grondwatertafel aanwezig. Aan de noordwestelijke oever van de Ter Bronnenvijver werd een 

zone van 10 cm aan moeraskalk aangetroffen. 

De zeer natte bodems in de zogenaamde ‘knopbiesweide’ en het elzenbroek bestaan uit een 

dikke organische laag. 

 

Onder de noemer van de “verstoorde” bodems worden de rabatten, momenteel een slenken-

bulten-systeem, gerekend. Het systeem is gekenmerkt door een grote variatie in 

drainageklasses en dit op een kleine schaal. De bodemprofielen van de grachten binnen dit 

rabattensysteem mogen als natuurlijk worden beschouwd omwille van de zeer beperkte 

verstoringsgraad. 

 

Binnen het gebied kunnen ook enkele verstoorde bodems en ophogingen aangetroffen 

worden. Aan de zuidrand van de Fauna-Flora vijver bevindt zich een ophoging van organisch 

materiaal (variërend van 10 cm tot 40 cm). 

Binnen het gebied zijn ook enkele gebiedsvreemde bodems terug te vinden: hat gaat dan in 

hoofdzaak om oude storten. Een deel hiervan zal afgegraven worden binnen het kader van 

het natuurinrichtingsproject. 

 

 

Bijlage 2.1.2: bodemkaart 

 

 

2.1.3 Hydrologie - hydrografie 
 

Het gebied behoort tot het Dijlebekken. Hierin vormt het deelbekken van de Leibeek-

Weesbeek en Molenbeek het gebied waarbinnen het Torfbroek ligt. De VHA-zone5 van de 

Weesbeek is zo’n 6880 ha groot. De Weesbeek loopt even ten oosten van het Torfbroek en 

ontvangt het water van de Keibeek. Zowel het Torfbroekgedeelte als het Ter Bronnengedeelte 

watert af naar de Keibeek. In het Torfbroek komt een uitgebreid netwerk van slootjes voor. 

De hoofdafwateringsgracht is grosso modo zuidwest noordoost georiënteerd. 

Het primaire drainageniveau wordt door de (afvoer)grachten alsook de vijvers gevormd; deze 

draineren oppervlaktewater en rechtstreeks grondwater dat via een kwelflux het gebied 

                                                      
5 VHA= Vlaamse Hydrografische Atlas 
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bereikt. Ze spelen een cruciale rol in de algemene kwelintensiteit die in het reservaat optreedt. 

De interactie tussen deze grachten en vijvers met het grondwaterlichaam bepaalt immers voor 

een groot deel de kwelflux richting de graslanden. 

Het tweede drainageniveau wordt door de laantjes of greppels bepaald. Dit zijn de 

karakteristieke depressies van de zuidelijke en oostelijke graslandsystemen. Ook hier hebben 

diepte en hydrologische weerstand een belangrijk effect op de kwelperimeter en –intensiteit 

in de slenken tussen de bulten. 

Het tertiaire drainageniveau wordt bepaald door het drainerende karakter van het maaiveld 

tussen de slenken. De aanwezigheid van bijv. molshopen of lokale afgravingen kunnen zelfs 

nu nog bepalend zijn voor het voorkomen van kwelwater in de bulten. 

 

Uit de ecohydrologische studie van het gebied blijkt dat de kwelfluxen vrij sterk zijn. Op de 

plaatsen waar kwel effectief uittreedt, bedraagt de gemiddelde kwelstroom 66 mm/dag. In 

het deelgebied “Torfbroek” staat een oppervlakte van 30,2 ha al dan niet rechtstreeks onder 

invloed van deze kwelflux. Voor het deelgebied “Ter Bronnen” is deze invloedzone 19,8 ha 

groot. 

Uit analyses blijkt dat de belangrijkste kwelstromen ten zuiden van het gebied hun oorsprong 

hebben: interfluviale zandleemrugtoppen op de lijn Moorsel-Kortenberg-Erps-Kwerps. De 

infiltratiezone is maximaal tot 7 km van het Torfbroek gesitueerd. Percelen die het meest 

noordelijk liggen ontvangen de diepste en oudste kwel; de gemiddelde reistijden bedragen 

180 jaar. De zuidelijk gelegen percelen ontvangen veelal enkel lokale kwel. 

 

Niet overal in het reservaat is deze kwel even sterk; op sommige plaatsen is hij zelfs afwezig. 

Doordat de ondergrond rijk is aan kalk en ijzer, is ook het kwelwater rijk aan deze stoffen. 

Deze kwel wordt uitsluitend gevoed vanuit de zuidelijke leem- en zandleemplateaus (Cf. 

figuren 3 en 4 in: BRONDERS J. & DE SMEDT F., Simulatie van de grondwaterstroming in het 

Dijlebekken. Water nr. 29, 1986, p. 90-94). De zandleemkouters ten zuiden van het reservaat 

(Oudenhuisveld, Molenveld etc.) spelen dus een essentiële rol in de waterhuishouding en de 

waterkwaliteit in het reservaat. De Diestiaanheuvels ten zuiden van Kortenberg fungeren als 

infiltratiegebied voor een kwelstroom die ettelijke honderden jaren onderweg is. Bijkomende 

infiltratie vindt op middellange en korte afstand plaats, nl. ter hoogte van de interfluvia tussen 

de Weesbeek en de Molenbeek en tertiaire opduikingen zoals Berg. 

 

In 2015 werd door het onderzoeksbureau B-Ware een biogeochemisch onderzoek uitgevoerd. 

Het onderzoek toonde aan dat het grondwater op sommige locaties verhoogde 

nitraatconcentraties bevat. Dit kan gelinkt worden aan de landbouwactiviteiten in het zuidelijk 

gelegen landbouwgebied. Ook de zuidelijk gelegen stort/zandgroeve van Imbrechts zorgt 

hoogstwaarschijnlijk voor een negatieve impact op het gebied door de uitloging van 

voornamelijk sulfaten en chloriden. 

 

Wat betreft de kwaliteit van de oppervlaktewater zijn vooral ter hoogte van de Keibeek nog 

inspanningen nodig. Op enkele punten ontvangt deze nog vervuilde restlozingen. Dit kan een 

negatieve impact op het gebied hebben wanneer er tijdens hoge waterdebieten een 

opstuwing is van vervuild beekwater richting het natuurgebied. 

 

Bijlage 2.1.3: hydrografie 
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2.1.4 Landschapshistoriek 
 

Voor de beschrijving van de historiek wordt geciteerd uit volgend document: 

Deneef, R. & Wouters J. (1998).  

 

De naam Torfbroek verwijst vermoedelijk naar de historische turfwinning in het gebied. Het 

zou echter ook een vervorming kunnen zijn van “dorps(s)broek” of “ter broeck”. 

Rond 1200 was het een vrijgoed van de hertogen van Brabant. In 1248 schonk Hendrik III het 

vruchtgebruik van het “Laar” (zoals het toen heette) aan de inwoners van Berg en 

Nederokkerzeel. Ze mochten er in ruil voor militaire hulp en een jaarlijkse vergoeding in geld 

en natura turf steken, hun vee weiden, riet snijden, vissen en brandhout hakken. Alleen het 

jachtrecht bleef aan de hertog voorbehouden. 

Herhaaldelijk rezen er twisten over het gebruik van het gebied. 

Een eerste poging om de grens tussen Berg en Nederokkerzeel vast te leggen viel samen met 

het graven van de moergracht in 1601, een nu nog bestaande gracht die zich duidelijk aftekent 

op de kaart van de Ferraris. Tot 1976 vormde deze gracht de grens tussen de beide gemeentes. 

In 1634 werd het gebied opgemeten en in twee ongeveer gelijke delen verdeeld. 

In de kuilen werd tot laat in de 19de eeuw ook vlas geroot en op een groot grasveld aan de 

rand van de moergracht (dit grasveld slaat op een deel van de zuidelijke percelen) werd 

lijnwaad gebleekt. Uit diverse bronnen kan worden opgemaakt dat de vlasteelt en de 

lijnwaadproductie op het einde van de 18de eeuw en in de 19de eeuw een meer dan lokaal 

belang hadden. 

 

Op de Ferrariskaart vallen drie putten of vijvers waar te nemen te midden van een 

grotendeels6 bebost gebied met enkele ontsluitingswegen die een onregelmatig verloop 

hebben. De naam “Dorfbroeck Bosch” dekt op deze kaart de smalle bochtige en beboste 

strook die samenvalt met de fossiele valleibodem, een uitloper van de grote boscomplexen 

tussen Buken, Veltem-Beisem, Erps-Kwerps en Nederokkerzeel. In het huidige reservaat 

kunnen naast de putten en de Moergracht ook enkele ‘dreven’ herkend worden. Sommige 

hiervan zijn actueel nog zichtbaar, bijv. het Hooipad in de Knopbieswei. Dit wijst erop dat het 

Torfbroek globaal toen eerder een half-open karakter had. 

 

Op de primitieve kadasterkaart verschijnt het gebied met een strakke rechtlijnige structuur: 

een kruisvormig drevenpatroon met perifere dreven in het gedeelte Berg, een loodrechte 

dreef die de valleibodem volgt in het gedeelte Nederokkerzeel. De drie vijvers hebben de 

metamorfose overleefd en iets meer naar het noorden is er bovendien een vierde ‘vijver’ 

(actueel Den Driehoek) verschenen. 

 

Dit patroon vinden we terug op alle 19-de eeuwse kaarten en zal op enkele details na 

nauwelijks wijzigen tot de kaarten van het interbellum. Dit geldt ook voor het bodemgebruik. 

Van turfwinning wordt in de vroegste kadastrale leggers geen melding meer gemaakt. De 

boorden van de drie oude vijvers en de dammen ertussen worden getaxeerd als hooiland, 

                                                      
6 Aan de noordzijde is een strook zichtbaar die dienst doet voor staande wipschietingen. 
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maar het merendeel van de percelen wordt aangeduid als “hakhout’. De houtopbrengst 

speelde vanouds al een belangrijke rol in de exploitatie van het Torfbroek. 

Op de topokaart van 1880 (dépot de la guerre) is een opdeling in grondgebruik tussen 

Terbronnen en Torfbroek te zien. Het aandeel (oud-)bos is in Terbronnen duidelijk groter. In 

het Torfbroek zijn de beboste delen nog slechts aan de randen van het gebied aanwezig. De 

percelen langs de Neerstraat (A68-reeks) werden beakkerd. 

 

In welke mate de teloorgang van de vlasteelt in de regio rond 1880 het onderhoud van de 

grachten en vijvers beïnvloedde valt moeilijk uit te maken. De nutswaarde voor de lokale 

gemeenschap was in 1896 blijkbaar zo gering dat een poging van de gemeente Schaarbeek 

om een deel van het Torfbroek aan te kopen om er een stort aan te leggen slechts op de 

valreep kon worden verijdeld. 

 

Het domein Ter Bronnen was van 1920 tot 1984 eigendom van de NV Compagnie Immobilière 

de Campenhout et Extensions. In 1984 ging deze firma failliet waarna het goed aangekocht 

werd door de gemeente Kampenhout. 

 

Tijdens de eerste wereldoorlog zou een groot deel van de moerassen en bossen verwoest zijn 

geweest. De gemeentebossen ontsnappen niet aan ingrijpende oorlogskappingen. Uit de 

kadastrale leggers blijkt daarenboven dat meer dan twee derden van het gemeentebos van 

Nederokkerzeel tussen 1905 en 1917 was omgezet in bouwland. 

 

Op 1 september 1928 besliste de gemeenteraad van Berg éénparig het Torfbroek te verkopen 

aan de NV Compagnie immobilière de Campenhout et extensions. 

Dit moerassig gebied bracht immers weinig op. De transformatie van het Torfbroek en het 

voormalig gemeentebos van Nederokkerzeel zou slechts langzaam op gang komen. In de 

verkoopakte werd bedongen dat de nieuwe eigenaar binnen de termijn van vier jaar drainage- 

en wegeniswerken diende uit te voeren op straffe van een boete. Uit de militaire 

topografische kaart die de toestand in 1931 weergeeft blijkt dat de vijver van Terbronnen 

reeds was aangelegd. Op de kadasterkaart van 1935 en op de stafkaart van 1936 wordt het 

gebied nog vrijwel in zijn oorspronkelijke vorm weergegeven, behalve de aangelegde vijver. 

De enkele gebouwen die in deze beginperiode worden opgericht kaderen echter in een ruimer 

plan, nl. het verkavelingsplan “Les Eaux vives”. Het domein Les Eaux Vives beslaat niet alleen 

het Torfbroek en het gemeentebos van Nederokkerzeel maar strekt zich oostwaarts uit tot 

het noordelijk gedeelte van het Listerveld en tot wat op de oude kadasterkaarten staat 

aangeduid als de “Bies eussels”. 

Na de eerste vijver, die op het grondgebied Nederokkerzeel werd uitgegraven, volgden op het 

grondgebied Berg de twee andere geplande vijvers. In de kadastrale opmetingsschetsen van 

1945 heeft het gebied ongeveer zijn huidige vorm gekregen. Met deze laatste uitgraving 

verdween het grootste gedeelte van het gebied onder een laag leem of humeuze leem, maar 

de vorm van de meest noordelijke van de drie oorspronkelijke vijvertjes is nog duidelijk 

zichtbaar op de luchtfoto van 1990. tijdens de tweede wereldoorlog werd het Torfbroek als 

legerplaats gebruikt door achtereenvolgens Duitse, Engelse en Belgische troepen; en sommige 

delen werden als akker gebruikt. 

Van de periode 1945-1970 blijft de informatie over het gebied beperkt tot een artikel in een 

heemkundig tijdschrift en enkele niet gepubliceerde gegevens. Grote delen van het gebied 
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werden nu en dan gemaaid, onder andere voor het afdekken van witloof. Op enkele plaatsen 

aan de zuid- en westrand van het gebied werd gestort, onder andere puin afkomstig van de 

luchthaven van Zaventem. Ten oosten van het huidige reservaat werd de visvijver Het 

Torfbroek gegraven en op enkele percelen ten zuiden van het reservaat werden 

buitenverblijven opgericht. Een verdere uitbreiding van deze bebouwing kon echter 

verhinderd worden door actie van plaatselijke natuurbeschermers. De andere percelen 

werden tot in het begin van de jaren 1970 begraasd door enkele paarden en koeien en 

vervolgens aan hun lot overgelaten. 

In 1970 werd een nieuw plan voor de verkaveling van het Torfbroek ingediend maar werd 

door het toenmalige bestuur voor stedenbouw verworpen. Enkele jaren later werd 18 ha van 

het huidige Torfbroek aangekocht door de toenmalige “randfederatie” Zaventem met de 

bedoeling er een centrum voor passieve recreatie in te richten. Bij de opheffing van de 

federaties kwam het gebied terug in gemeentelijke handen, ditmaal de gemeente 

Kampenhout. Op 1 januari 1977 werd een beheercontract afgesloten met de toenmalige 

Belgische Natuur- en vogelreservaten, eind 1989 werd een nieuwe beheerovereenkomst 

afgesloten betreffende het niet-verkavelde gedeelte van Ter Bronnen. 

 

Bijlage 2.1.4.1: de Ferrariskaart 

Bijlage 2.1.4.2: Vandermaelenkaart 
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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 

 

Witte waterlelievegetatie (Nymphaeion) 

Deze vegetatie kwam tot enkele jaren geleden voor in het midden van de Torfbroekvijver; in 

de zuidelijk gelegen vijver breidt deze vegetatie zich uit. In dit vegetatietype treffen we 

hoofdzakelijk Witte waterlelie aan. De submerse vegetatiebedekking is er gering. Aan de 

randen treffen we ijl riet aan. Aan de randen kunnen lokaal kranswieren en 

weegbreefonteinkruid aangetroffen worden. 

In 2004 voerde het INBO een inventarisatie van de Torfbroekvijver uit. Uit deze inventarisatie 

bleek dat de Torfbroekvijver alkalisch, matig-ionenrijk en voedselarm is. Zulk een typering is 

uniek voor Vlaanderen te noemen, wellicht is het vijvercomplex Torfbroek-Ter Bronnen het 

enige dat hiertoe kan gerekend worden. 

 

Waterplantenvegetaties in sloten en slenken (Potamogeton coloratus vegetaties en 

Scorpidio-Utricularietum, ten dele fragmentair) 

De vegetatie wordt gekenmerkt door weegbreefonteinkruid, een reeks kranswiersoorten (zie 

verder bij Rietverlandingsvegetaties) en klein blaasjeskruid. Deze vegetatie staat steeds in 

contact met helophyten. Riet is meestal dominant, daarnaast zijn ook facies met witte/slanke 

waterkers, kleine watereppe, snavelzegge, moeraszegge en paddenrus te onderscheiden. 

Deze vegetaties komen in het gebied karakteristiek voor op (zeer) ondiepe plaatsen. 

Vlakvormend komt het op een plaats voor waar het water over het algemeen nooit meer dan 

10 cm diep is. Meestal is het water stilstaand. In slootjes met stromend water (de afvoer van 

de Torfbroekvijver en de afvoer van de knopbieswei) komt een monospecifieke vegetatie met 

weegbreefonteinkruid voor. Deze soort is kenmerkend voor neutraal tot basisch water (pH 

lager dan 7), rijk aan calciumcarbonaat. 

 

Galigaanvegetaties (Caricion elatae) 

Langs de oever van de vijver in Ter Bronnen heeft zich een mooie vegetatie van galigaan 

gevestigd. Ook aan de rand van de Torfbroekvijver kan de soort aangetroffen worden en is 

deze duidelijk in uitbreiding. 

 

 

2.2.1.2 Moerassen 

 

Rietverlandingsvegetaties (Scirpio-Phragmitetum) 

Op deze vegetatie staat ten minste een deel van het jaar water tot boven het maaiveld. Deze 

vegetatie is voor het grootste deel monospecifiek met de aanwezigheid van riet, een enkele 

keer vergezeld van grote lisdodde en grote egelskop. Vooral de oeverstroken die jaarlijks 

gemaaid worden kunnen soortenrijker zijn. Soorten die in het water kunnen waargenomen 

worden zijn: ruw kranswier, brokkelig kranswier, stekelharig kranswier, gewoon kranswier, 
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loos blaasjeskruid en klein blaasjeskruid (RL, kwetsbaar), watervorkje, klein kroos en witte 

waterlelie. Riet wordt er ook vergezeld van soorten als moeraszegge, snavelzegge, paddenrus, 

gewone engelwortel en grote wederik. 

In 2007 werd in het rietland moerasvaren gevonden. Mycologisch belangrijk is het talrijk 

voorkomen van de zeer zeldzame rietmycena, een soort die op slechts een beperkt aantal 

plaatsen in Vlaanderen voorkomt. 

In het Torfbroek kan men verschillende types van rietvegetaties aantreffen: 

 

• Rietlanden in en rondom de vijvers: op deze locaties (vooral in de Torfbroekvijver) 

speelt het riet een cruciale rol in het verlandingsproces. Het riet is het meest vitaal 

aan de binnenzijde van de rietkraag. Meer naar de oever toe neemt de vitaliteit van 

het riet sterk af. De soortenrijke rietvegetaties kunnen in het westelijk deel van de 

knopbiesweide en in de zone tussen de Fauna en Floravijver en de Torfbroekvijver 

aangetroffen worden. Riet wordt hier vergezeld door haagwinde, watermunt, 

moeraswalstro en moeraszegge. In deze zones kunnen er bovendien elementen van 

blauwgrasland of kalkmoeras voorkomen. 

• Ruwe biesvegetaties met kalkmoeraselementen: aan de oostelijke rand van de 

Driehoek kan dit type aangetroffen worden. Aanwezige soorten zijn ruwe bies, grote 

lisdodde, moeraswalstro, watermunt, klein kroos en ronde zegge. 

 

 

Trilveen (Caricion davallianae: Scorpidio-Caricetum diandrae7) 

Deze gemeenschap is in de meest typische vorm een verlandingsvegetatie in basenrijk milieu. 

Het zijn drijvende matten van waterplanten waarop zich een soortenrijke vegetatie kan 

ontwikkelen. Deze begroeiing voldoet aan de volgende kenmerken: 

‒ de hoge abundantie van ronde zegge, lokaal ook snavelzegge 

‒ de aanwezigheid van open water en bijhorende gemeenschappen (verschillende 

soorten kranswieren, klein- en zelden ook loos blaasjeskruid, weegbreefonteinkruid) 

‒ de aanwezigheid van waterdrieblad 

‒ het voorkomen van slaapmossen als purper schorpioenmos, rood schorpioenmos en 

groot nerfpuntmos 

‒ de aanwezigheid van een bulten en slenken-patroon 

‒ de mogelijke aanwezigheid van veenmoskernen (in het Torfbroek: glanzend 

veenmos, gewimperd veenmos, haakveenmos en lokaal ook sparrig veenmos) 

Op enkele plaatsen drijft de verlandingsvegetatie op het water. 

Deze gemeenschap komt slechts op één plaats in het gebied in een goed ontwikkelde vorm 

voor. Hier is het verweven met een kalkmoeras-vegetatie met knopbies, paddenrus en 

schubzegge. Kleine valeriaan is er opvallend talrijk. Lokaal groeit er parnassia en sinds 2006 

ook ruwe bies. 

Ecologisch is het sterk met kalkmoeras verwant. Het wijkt hier van af doordat er minder 

grondwaterbeweging is. Hierdoor kan stratificatie optreden (regenwater dat drijft op 

grondwater) en kan het milieu mogelijk ook sterker reduceren. 

Het grondwaterpeil zakt nooit meer dan 5 cm beneden het maaiveld. 

                                                      
7 Voor de gedetailleerde classificatie van de moerasvegetaties werd gebruik gemaakt van de taxonomie volgens 

de bepalingen van de JNCC, The guidelines for the selection of biological sites of special scientific interest 

(SSSIs).  Volgens deze classificatie behoort dit type tot M9 Carex rostrata-Calliergon cuspidatum mire 
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Deze vegetatie behoort tot de meest kwetsbare (vooral t.a.v. verdroging, vermesting en ook 

betreding) van het gebied. 

 

Kalkmoeras (Caricion davallianae: Schoeno-Juncetum subnodulosi8) 

Algemeen gesteld zijn kalkmoerassen open tot gesloten vegetaties met een kruidlaag, meestal 

niet hoger dan 1 m. Deze vegetatie groeit optimaal op minerale tot venige bodems die 

gedurende heel het jaar met kalkrijk (calciumcarbonaat) grondwater doorstroomd worden. 

De watertafel zakt bijgevolg vrijwel niet beneden 10 cm onder het maaiveld. De pH is steeds 

hoger dan 6.5. Het zijn sterk door fosfaat gelimiteerde vegetaties. Door de permanent vrij 

hoge grondwaterstanden en de binding van fosfaat aan calcium-ijzercomplexen zijn immers 

weinig nutriënten beschikbaar voor de plantengroei. Dit maakt dat goed ontwikkelde 

alkalische laagvenen (zoals ze aangetroffen worden in het Torfbroek) tot de soortenrijkste 

plantengemeenschappen van Vlaanderen behoren. 

In deze gemeenschap heeft knopbies typisch een (matig) hoge frequentie. De 

gemeenschappen met knopbies hebben een opvallende pollenstructuur, waartussen en 

waarop zich een niet geheel gesloten laag bevindt van kruiden, lagere cyperaceae en grassen. 

In het Torfbroek zijn paddenrus en in afnemende mate ook riet nog abundant. Er tussen 

groeien veel gespecialiseerde soorten. Kleine zeggen zijn vaak belangrijk: schubzegge, blauwe 

zegge en zeegroene zegge. De vegetaties kunnen rijk zijn aan orchideeën, vooral 

moeraswespenorchis en grote muggenorchis en sinds 2007 ook vleeskleurige orchis en brede 

orchis. Andere bijzondere soorten zijn kleine valeriaan, teer guichelheil, armbloemige 

waterbies, rond wintergroen en breed wollegras. 

De moslaag is hier rijkelijk ontwikkeld. Puntmos heeft een duidelijk lagere presentie in 

vergelijking met het Paddenrushooiland. Zijn plaats is vooral door sterrengoudmos 

ingenomen. Groot vedermos, veenknikmos, kammos en gewoon diknerfmos kunnen ook 

frequent tot abundant zijn, Tenger goudmos en geveerd diknerfmos en beekstaartjesmos 

groeien lokaal. 

 

In het Torfbroek kunnen twee verschillende vegetatietypen voorkomen die allebei thuishoren 

bij de kalkmoerasvegetaties: 

 

Kalkmoeras: Paddenrus-Waterdrieblad-vegetatie 

Dit type kan in de Driehoek aangetroffen worden. De vegetatie wordt gekenmerkt door het 

voorkomen van o.a. waterdrieblad, knopbies en parnassia. 

 

Kalkmoeras met blauwgrasland-elementen 

Deze vegetaties wordt  ten oosten, zuidoosten (Knopbieswei) en zuiden van de 

Torfbroekvijver aangetroffen. De vegetatie wordt gekenmerkt door een vrijwel gesloten 

moslaag met kalkmoerassoorten, een overwicht van kleine zeggen als schubzegge en blauwe 

zegge, de aanwezigheid van moeraswespenorchis, armbloemige waterbies, knopbies en de 

mindere talrijke aanwezigheid tot afwezigheid van (blauw)graslandsoorten: pijpenstro, 

karwijselie, gewone vleugeltjesbloem, blauwe knoop, veelbloemige veldbies,… 

 

 

                                                      
8 M13: Schoenus nigricans-Juncus subnodulosus mire 
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2.2.1.3 Graslanden: halfnatuurlijk en soortenrijk 

 

Vele van de hieronder beschreven typen, vooral deze van schralere milieus, zijn te velde niet 

door scherpe grenzen van elkaar onderscheiden. De overgangsvormen (bijv. van 

paddenrushooiland naar pijpestrohooiland of van pijpestrohooiland naar kalkmoeras) zijn 

eerder regel dan uitzondering. 

 

Padderushooilanden (Juncus subnodulosus-Cirsium palustre9) 

Het meest opvallende structuurkenmerk van dit vegetatietype is de abundante tot dominante 

aanwezigheid van paddenrus. Moeraszegge is meestal ook abundant. Soms gaat deze zegge 

in de eerste jaren van het herstelbeheer (bijv. na kappen van struweel) de vestiging van 

paddenrus vooraf en kan dan domineren. Paddenrus neemt dan geleidelijk aan de dominantie 

over. 

Echte grassen nemen (buiten riet) een relatief veel geringer aandeel in. Ruw beemdgras, 

fioringras, beemdlangbloem en lokaal duinriet zijn het frequentst. 

Dit type grasland heeft veel gemeenschappelijk met het Dotterverbond. Frequente soorten 

zijn moerasspirea, gewone engelwortel, moesdistel, kale jonker, kattenstaart, pinksterbloem, 

zomprus, echte koekoeksbloem, watermunt, veldzuring, scherpe boterbloem,…. Naarmate de 

vegetatie langere tijd gehooid wordt, verschijnen er meer schraallandsoorten zoals kleine 

ratelaar, slanke sleutelbloem, zeegroene zegge, blauwe zegge, schubzegge, bosorchis, blauwe 

knoop, geelhartje, teer guichelheil, ruw walstro, karwijselie, tormentil, trilgras,…. Het type kan 

verder evolueren naar een kalkmoeras- of blauwgraslandvegetatie afhankelijk van de 

hydrologie en het basengehalte van de bodem. 

De moslaag is sterk dekkend, maar nog eerder soortenarm: puntmos kan hier domineren. 

Deze vegetatie komt optimaal voor op minerale, meestal kalkhoudende, bodems (de toplaag 

van de bodem kan sterk humeus zijn of worden), met een hoge, schommelende 

grondwaterstand. Het grondwater is basenrijk, heeft een pH groter dan 6 en zinkt zelden 

dieper dan 1 m weg. Inundatie met grondwater kan optreden, maar op deze plaatsen is de 

soortenrijkdom lager. 

 

Blauwgraslanden of Pijpestrohooilanden (Junco-Molinion: Cirsio-Molinietum ; Selino-

Juncetum subnodulosi10) 

De combinatie van zure, vaak venige bodem met basenrijke kwel is essentieel voor het 

ontstaan van een blauwgrasland. Dit basenrijk water is in het Torfbroek vooral afkomstig uit 

de kalkrijke Formaties van Brussel en Lede. Het ijzerrijke kwelwater bindt fosfaten die op deze 

manier onbeschikbaar worden voor de vegetatie. Blauwgraslanden zijn daarom weinig 

productieve vegetaties van voedselarme standplaatsen en in goed ontwikkelde toestand zeer 

soortenrijk. 

Dit vegetatietype komt voor op standplaatsen die nooit (langdurig) overstromen en waarvan 

de minimale grondwaterstand in de winter net onder of gelijk met het maaiveld staat. 

Overstroming kan zeer nefast zijn voor een aantal karakteristieke soorten van blauwgrasland. 

’s Zomers is er sprake van een lichte oppervlakkige uitdroging van de standplaats zodat er een 

(lichte) mineralisatie van organisch materiaal optreedt, maar het water mag niet verder 

zakken dan zo’n 30-40 cm onder het maaiveld.  

                                                      
9 M22: Juncus subnodulosus-Cirsium plaustre fen-meadow 
10 M24: Molinia caerulea-Cirsium dissectum fen-meadow 
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De blauwgraslanden in het Torfbroek worden gekenmerkt door de prominente aanwezigheid 

van pijpenstrootje. Paddenrus is meestal nog aanwezig, maar in duidelijk lagere dichtheden in 

vergelijking met het vorige type. De frequente aanwezigheid van volgende soorten kenmerkt 

het type: blauwe knoop, blauwe zegge, zeegroene zegge, tormentil, gewone wederik, 

karwijselie en bosorchis. In goed ontwikkelde typen komen volgende soorten voor: vlozegge, 

bleke zegge, blonde zegge, parnassia, gewone vleugeltjesbloem, grote muggenorchis, 

geelhartje, trilgras, veelbloemige veldbies en tandjesgras. Kenmerkend is ook het frequent 

voorkomen van bosplanten zoals bosanemoon, gewoon bosviooltje, éénbes en lokaal ook 

dubbelloof en ruige veldbies. Pinksterbloem en grote keverorchis komen ook lokaal voor 

(vooral dan in het deelgebied van Ter Bronnen). 

De moslaag is normaal niet gesloten (tenzij de zuurdere vorm met veenmos), zoals dit meestal 

wel het geval is bij paddenrushooiland of kalkmoerasvegetaties. Het zijn hier niet zozeer de 

mossoorten van kalkmoeras die overheersen, maar eerder meer mesofiele soorten als bijv. 

thuyamos, boompjesmos, moerasbuidelmos, geplooid snavelmos, groot laddermos en 

haakmos. 

 

Volgens de ecohydrologische studie (Ecolas, 2007) geeft een aantal milieuparameters (bodem 

en vochtgehalte) ontstaan aan een verschillende types: 

 

Blauwgraslanden op niet opgehoogde, natte bodem 

Dit type wordt voornamelijk aangetroffen in de Knopbieswei en op de ontgonnen stukken ten 

oosten van de Torfbroekvijver. Ze worden gekenmerkt door veel pijpenstrootje en het 

voorkomen van vlozegge, blonde zegge, bleke zegge, blauwe knoop en veelbloemige veldbies 

en de vochtindicatoren parnassia, riet, paddenrus, karwijselie, blauwe zegge, schubzegge en 

teer guichelheil. 

 

Blauwgraslanden op opgehoogde, natte bodem 

Dit type van blauwgrasland wordt langs de rand van de Torfbroekvijver, aan de westelijke 

kant, aangetroffen. Ook de graslanden in Ter Bronnen kunnen ondergebracht worden in dit 

type. Ze worden gekenmerkt door een abundantie van grote muggenorchis, gewone 

vleugeltjesbloem, margriet en knoopkruid. Kleine ratelaar is de meest typerende soort. Verder 

zijn moeraswespenorchis en bosorchis ook aanwezig.  

 

Blauwgraslanden op opgehoogde, droge bodem 

De blauwgraslandopnames op een opgehoogde, droge bodem situeren zich langs de rand van 

de Torfbroekvijver, aan de noordoostelijke, zuidoostelijke en zuidelijke kant. Ze worden 

gekenmerkt door een massale aanwezigheid van grote muggenorchis, gewone 

vleugeltjesbloem, margriet en knoopkruid. Kleine ratelaar is de meest typerende soort. Verder 

kunnen we op deze drogere bodems ook een aantal glanshaversoorten waaronder bevertjes, 

kruipganzerik, ruige leeuwentand, kantig hertshooi en duinriet verwachten. 
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Dottergraslanden (Calthion) 

De graslanden met elementen van dottergraslanden zijn waarschijnlijk jonge (tijdelijke) fases 

van de uitbreiding van blauwgraslanden. Paddenrus, moeraszegge en gewoon puntmos zijn 

hier vaak aspectbepalend. Bosorchis, een typische soort voor de regio, komt veelvuldig voor. 

Andere kenmerkende soorten zijn hier echte koekoeksbloem, moesdistel, gewone 

engelwortel, pinksterbloem, tweerijige zegge, zomprus en watermunt. 

 

Glanshavergraslanden (Arrhenatherion) 

Deze vegetaties worden overwegend gedomineerd door grassen. Lokaal is de vegetatie 

schraler en/of kruidenrijker, waar men dan hazenpootje, margriet, kantig hertshooi, 

jacobskruiskruid, veldlathyrus en gewone vogelmelk kan terug vinden. Tegen de bosranden 

komt een stikstofrijker type voor, met dominantie van fluitenkruid. 

Op sommige locaties kan een overgangsvegetatie van glanshavergrasland en nat schraal 

grasland aangetroffen worden. Het bloemrijk aspect wordt gevormd door soorten zoals ruige 

leeuwentand, kruipganzerik, bosorchis, moeraswespenorchis, paddenrus, trilgras, kleine 

ratelaar en boompjesmos, groot streepzaad en rapunzelklokje. 

 

 

2.2.1.4 Ruigten en pioniervegetaties 

 

Natte moerasspirearuigtes (Filipendulion) 

In het Torfbroek komen op de relatief minerale bodems vaak bloemenrijke ruigtes voor. 

Dominante soorten hierbij zijn riet en moesdistel. Overige aanwezige soorten zijn haagwinde, 

moerasspirea, echte valeriaan, koninginnekruid, bitterzoet, grote kattenstaart, gewone 

engelwortel, moeraszegge, duinriet en grote wederik. In mindere mate kunnen hop, slanke 

sleutelbloem, gevleugeld hertshooi, heelblaadjes en gouden honingklaver aangetroffen 

worden. 

 

2.2.1.5 Struwelen 

 

Wilgenstruwelen (Salicion cinereae, Carpino-Prunion) 

Struwelen zijn algemeen in het gebied. Meestal zijn het wilgenstruwelen bestaande uit 

grauwe wilg11. Ze kunnen ook soortenrijk zijn met o.a. rode kornoelje, Gelderse roos, 

sporkehout en rozen. Op enkele plaatsen vindt men er ook wegedoorn. 

Ook goed ontwikkelde soortenrijke doornstruwelen komen in het gebied voor. Deze 

zomergroene struwelen worden gekenmerkt door al of niet doornige struiken op matig 

vochtige tot droge, neutrale tot basische gronden. Ze onderscheiden zich van de 

wilgenbroekstruwelen door de drogere standplaatsen, die bovendien rijk zijn aan organische 

stof. Voorkomende soorten zijn éénstijlige meidoorn en in beperkte mate sleedoorn. 

 

  

                                                      
11 Met grauwe wilg wordt het complex van grauwe wilg en Salix atrocinerea (Salix x multinervis) bedoeld. 
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2.2.1.6 Vallei- en moerasbossen 

 

Mesotroof elzenbroekbos (Carici elongatae- Alnetum) 

Dit bostype bevat de vrij jonge bossen, vaak niet ouder dan 60 jaar. Het mesotroof elzenbroek 

is karakteristiek voor moerassige depressies met een venige toplaag. De ondergrond is zeer 

uiteenlopend. In de winter staat de grondwatertafel net boven, in de zomer net onder het 

maaiveld, maar blijft verder stabiel zonder grote schommelingen. 

Het mesotroof elzenbroek aan de Torfbroekvijver wordt gekenmerkt door een dominantie van 

zwarte els in de boomlaag, sporadisch aangevuld met zachte berk. De struiklaag wordt 

gevormd door wilgen, in rijkere varianten met Gelderse roos. In de kruidlaag komen 

bitterzoet, moeraszegge, moerasspirea, gewone engelwortel, echte valeriaan en watermunt 

voor. 

 

Ruigt-Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) 

Dit bostype bestaat voornamelijk uit jonge bossen die gemiddeld sinds de jaren ‘70 van de 

vorige eeuw bos zijn en aan een hoge mate van verstoring onderhevig zijn. Ze komen voor op 

gronden met een continue hoge maar ook stagnerende grondwatertafel. Het Ruigt-Elzenbos 

komt van nature voor op de overgangszone tussen de drogere bostypen (Elzen-Essenbos) en 

de natte bostypen (broekbossen), verspreid in het Torfbroek. De boomlaag bevat zwarte els 

en es in wisselende verhoudingen. De struiklaag bestaat uit éénstijlige meidoorn, grauwe wilg, 

boswilg en gewone vlier. De kruidlaag bevat hoog opschietende, vochtminnende soorten zoals 

moerasspirea, echte valeriaan en in mindere mate grote zeggen. Als nitrofiele soorten komen 

gewone engelwortel, riet en koninginnenkruid voor. 

 

Elzen-Essenbos 

Het Elzen-Essenbos komt voor in min of meer vlakke delen van beekdalen (met periodieke 

invloed van kwelwater) en wordt overstroomd in lage niet-jaarlijkse frequenties. De vegetatie 

is afhankelijk van het grondwater maar de zomerstanden zijn laag (50-150 cm beneden het 

maaiveld). Het Elzen-Essenbos is het meest voorkomende bostype in het Torfbroek, 

gekenmerkt door zwarte els en gewone es. Zomereik, grauwe abeel en zoete kers komen in 

mindere mate voor. Zachte berk is lokaal te vinden. 

De kruidlaag heeft een uitgesproken voorjaarsaspect. Soorten zijn o.a. boszegge, 

reuzenzwenkgras, boskortsteel, éénbes, slanke sleutelbloem, bosanemoon, bleeksporig 

bosviooltje en blauwsporig bosviooltje, kruipend zenegroen, moesdistel, gewoon nagelkruid, 

veelbloemige salomonszegel, klimop, gulden boterbloem en gevlekte aronskelk. Ook de 

struiklaag van de bossen is soortenrijk met gewone vlier en hazelaar (deze twee vooral op de 

drogere plaatsen), éénstijlige meidoorn, hulst en kardinaalsmuts. Gewone esdoorn kan in de 

struik- en boomlaag plaatselijk frequent zijn. 
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2.2.1.7 Akkers  

 

In het zuidelijk deel, op het plateau, bevinden zich enkele akkertjes. Voor het beheer 

ervanwordt samengewerkt met lokale landbouwers. Onder invloed van het gevoerde beheer 

zijn enkele percelen geëvolueerd naar een soortenrijke kruidenakker met o.a. hazenpootje, 

gewoon biggenkruid, echt duizendguldenkruid en koninginnenkruid. 

Enkele voormalige akkers evolueren inmiddels naar een graslandvegetatie en bevinden zich 

momenteel in een witbolfase met dominantie van gestreepte witbol en aanwezigheid van 

heelblaadjes, klein streepzaad en kruipende boterbloem. 

 

 

2.2.2 Faunagegevens  
 

Voor de faunistische overzichten werd voornamelijk gebruik gemaakt van het dataportaal 

“waarnemingen.be”, aangevuld met gegevens afkomstig van het beheerteam. 

 

 

2.2.2.1 Zoogdieren 

 

Volgende soorten werden met zekerheid waargenomen12: egel, mol, waterspitsmuis (RL, 

bedreigd), watervleermuis, gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, bosvleermuis, 

baard/brandts vleermuis, ruige dwergvleermuis dwergmuis, gewone grootoorvleermuis, 

aardmuis, bosmuis, steenmarter, haas, hermelijn, bunzing, ree, woelrat en eekhoorn. In de 

ruimere omgeving is ook eikelmuis en vos gemeld. Muskusrat wordt al enige tijd niet meer 

waargenomen. Een nieuwe soort voor het gebied is dan weer bever. 

 

De waterspitsmuis is een soort waarvan het voortbestaan nauw samenhangt met de kwaliteit 

van de waterlopen. De pollutie van waterlopen is onder meer van invloed op het 

voedselaanbod (kleine water- en oeverdieren), waardoor de soort in Vlaanderen 

teruggedrongen is tot enkele verspreide relictpopulaties. 

Maatregelen ter bevordering van de waterspitsmuispopulatie zijn het instandhouden van de 

intacte watersystemen, verbetering van de waterkwaliteit en een natuurgetrouwe 

(her)inrichting van gedegradeerde oppervlaktewateren en oevers. 

 

In het Torfbroek werden volgende vleermuissoorten waargenomen: baard/brandt’s vleermuis 

(Myotis mystacinus / brandtii), watervleermuis (Myotis daubentonii), gewone dwergvleermuis 

(Pipistrellus pipistrellus), gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus), rosse vleermuis 

(Nyctalus noctula), bosvleermuis (Nyctalus leisleri) en ruige dwergvleermuis (Pipistrellus 

nathusii). 

Voor deze (en de meeste andere vleermuissoorten) is het behoud van minstens een deel oude 

bomen van belang. Bomen met boomholten, losse schors,… worden gebruikt als verblijfplaats. 

                                                      
12 DATABANK (2005) van het samenwerkingsverband Natuurpunt – Zoogdierenwerkgroep JNM. 
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Bossen, bomenrijen, houtkanten en alleenstaande bomen fungeren als oriëntatiepunt voor 

de vleermuizen. Bovendien is op deze plaatsen dikwijls veel voedsel te vinden voor 

vleermuizen. 

 

In enkele ijskelders in de omgeving overwinteren jaarlijks vleermuizen13, o.m. de ijskelder van 

de Broqueville te Kampenhout (max. 11 dieren) en de ijskelder van de Ribaucourt te Perk (max. 

3 dieren). Buiten de reeds vermelde watervleermuis, baard/brandt’s vleermuis (RL3/214) en 

gewone grootoorvleermuis (RL3/215), overwintert daar ook franjestaart (RL316). 

 

 

2.2.2.2 Vogels 

 

De meest karakteristieke vogels in het Torfbroek zijn soorten van moerasgemeenschappen 

zoals blauwborst, bruine kiekendief, kleine karekiet, rietgors (RL, bedreigd), bosrietzanger en 

waterral. Het randgebied herbergt enkele specifieke vogelsoorten zoals steenuil en torenvalk. 

Roerdomp (RL, met uitsterven bedreigd) is een regelmatige overwinteraar. 

 

De vijvers trekken dan weer soorten zoals ijsvogel, wilde eend, kuifeend, tafeleend en 

krakeend aan. Onregelmatige broedvogels zijn dodaars, fuut en zomertaling. 

In de wilgenstruwelen rondom de vijvers komt grasmus sporadisch voor. Soorten die 

voorheen nog in het gebied aanwezig waren zoals putter, fitis, sprinkhaanzanger, zomertortel 

(RL, bedreigd) en nachtegaal (RL, kwetsbaar) zijn actueel niet meer aanwezig in het gebied. 

Ook koekoek gaat als broedvogel jammer genoeg verder achteruit in het reservaat (en 

daarbuiten). 

                                                      
13 DATABANK (2007) van de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt vzw. 
14 Rode Lijstsoort Categorie 3/2: vermoedelijk bedreigd/bedreigd 
15 Rode Lijstsoort Categorie 3/2: vermoedelijk bedreigd/bedreigd 
16 Rode Lijstsoort Categorie 3: vermoedelijk bedreigd 
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Oeverzwaluw gaat achteruit (door het verhuizen van de kolonie naar een plaats die verder van 

het natuurgebied ligt), daarentegen wordt huiszwaluw meer frequent waargenomen. 

 

Buizerd, sperwer, bosuil, groene specht, kleine bonte specht, glanskop, matkop (RL, 

kwetsbaar), staartmees, zwartkop, vuurgoudhaantje en boomklever komen voor in het 

gebied. Hun populaties lijken stabiel te zijn of aan te groeien. 

 

Invasieve exoten die meerdere keren in het gebied werden waargenomen zijn: nijlgans, 

mandarijneend, Canadese gans en halsbandparkiet. 

 

 

2.2.2.3 Amfibieën 

 

Gewone pad, groene kikker en bruine kikker doen het uitstekend in het gebied. Ook kleine 

watersalamander en alpenwatersalamander worden regelmatig waargenomen. Zo nu en dan 

worden exoten zoals stierkikker waargenomen. 

 

2.2.2.4 Reptielen 

 

Buiten de aanwezigheid van de invasieve exoot, roodwangschildpad, zijn er geen gegevens 

bekend. Levendbarende hagedis is vermoedelijk uit het gebied verdwenen. 

 

2.2.2.5 Vissen 

 

In 2015 werd de vispopulatie van de drie vijver onderzocht17. Volgende soorten werden in het 

gebied waargenomen: baars, karper, paling, ruisvoorn, snoek, spiegelkarper, zeelt, goudvis, 

brasem en meerval. 

Uit het onderzoek bleek dat van de meeste vissoorten (spiegel- en zilverkarper, paling, 

brasem, meerval en goudvis) alleen oudere jaarklassen aanwezig waren, wat er wellicht op 

duidt dat deze vissen in het verleden uitgezet werden. Indien geen nieuwe exemplaren 

worden bijgezet, zullen deze soorten op termijn vanzelf verdwijnen. Daarbij moet opgemerkt 

worden dat in het kader van de inrichtingswerken aan de Fauna&Floravijver en de 

Torfbroekvijver er reeds heel wat van deze vissen werden afgevist en in veiligheid werden 

gebracht. Na de ontstlibbing van de vijvers wordt verwacht dat op termijn zich spontaan een 

nieuwe vispopulatie zal vestigen. 

Als invasieve exoot kan zonnebaars vermeld worden. Deze soort komt momenteel met een 

dertigtal exemplaren voor in de Ter Bronnenvijver. Het wordt aanbevolen om deze populatie 

nauwlettend op te volgen omdat een sterke toename van de soort een negatieve impact kan 

hebben op het voorkomen van tal van libellensoorten in het gebied. Momenteel houden de 

aanwezige snoeken de zonnebaars echter onder controle. 

 

  

                                                      
17 Poelen, M.D.M., H.e. Keizer-Vlek, A.J.P. Smolders & R. Bobbink, 2015. Het Torfbroek - Biogeochemisch 

onderzoek en de visstand van de Torfbroekvijver, De Fauna-Flora vijver en de Ter Bronnen vijver. 

Rapportnummer 2015.21, Onderzoekcentrum B-Ware, Nijmegen. 
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2.2.2.6 Ongewervelden 

 

Libellen 

Het gebied heeft een rijke libellenfauna. Dit heeft het te danken aan de grote variatie in 

wateren van uitstekende waterkwaliteit, waar vissen schaars zijn of ontbreken. Niet alleen is 

het een soortenrijk gebied - meer dan 30 soorten werden er reeds waargenomen - vele 

soorten hebben er een vitale populatie. Het reservaat herbergt één van de grootste populaties 

Variabele waterjuffer van Vlaanderen. Ook het voorkomen van beekoeverlibel, vroege 

glazenmaker, bruine korenbout, bruine winterjuffer, bruine glazenmaker, plasrombout, 

geelvlekheidelibel, houtpantserjuffer en smaragdlibel zijn belangrijk om te vermelden. 

 

Vlinders 

Moerassen en natte schraallanden zijn voor veel vlindersoorten een geliefkoosd habitat 

omdat ze hier een goed microklimaat vinden (voldoende variatie in warmte en vocht). 

In het gebied kwamen een ruime periode nauwelijks nog laag-productieve open biotopen 

voor, ondanks dat de historische gegevens de aanwezigheid wel ruim aangaven. Dit verklaart 

de afwezigheid van honkvaste soorten. Ook zijn soorten die gebonden zijn aan dergelijke 

habitats zodanig zeldzaam geworden, dat spontane hervestiging niet waarschijnlijk is. Toch 

stellen we de laatste jaren een voorzichtig herstel vast van minder algemene soorten zoals 

Hooibeestje en Koevinkje. Volgende soorten komen regelmatig voor: Koninginnepage, Groot 

dikkopje, Zwartsprietdikkopje, Oranjetipje, Boomblauwtje, Icarusblauwtje, Bont en Bruin 

zandoogje, Dagpauwoog, Atalanta, Gehakkelde aurelia, Landkaartje, Kleine vos, Citroentje en 

koolwitjes. 

 

 

Mollusken 

De molluskenfauna die in het Torfbroek voorkomt, is kenmerkend voor vrij voedselarme 

moerassen. In 1988 voerde Devriese een studie uit naar het voorkomen van landmollusken in 

het gebied in relatie tot het gevoerde beheer. 

Uit de studie bleek dat de landmollusken in twee gemeenschappen opgesplitst konden 

worden, afhankelijk van de beheerintensiteit. Elk van de gemeenschappen is aanwezig in een 

aantal varianten, die gebonden zijn aan een welbepaalde vegetatie. 

De gemeenschap van Carychium tridentatum en Discus rotundatus herbergt op zijn minst 27 

soorten. Deze gemeenschap wordt vooral aangetroffen in bos of rietveld. in het Torfbroek 

werd ze op 11 locaties aangetroffen. 

Op basis van het habitat kan deze gemeenschap nog verder opgesplitst worden in 2 varianten, 

waarvan de eerste hoofdzakelijk in de bossen ten noorden van de grote vijver voorkomt en de 

tweede vooral in de rietvelden ten zuiden van de grote vijver. 

In de rietvariant werden twee soorten korfslakken (Vertigo antivertigo en V. pygmaea) levend 

aangetroffen; waaronder vier soorten van het genus Vertigo. Van Vertigo angustior werd 

slechts een afgebleekte schelp aangetroffen. Nadien werd door Wouters J. ter hoogte van de 

Torfbroekvijver enkele huisjes aangetroffen, waardoor er een sterk vermoeden is dat deze 

soort nog in het gebied voorkomt. Dit dient echter nog verder onderzocht te worden. 
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Onder de typische bosbewonende soorten is vooral Aegopinella pura opmerkelijk. Andere 

typische bossoorten die werden aangetroffen zijn: Carychium tridentatum, Discus rotundatus, 

Acanthinula aculeata en Clausilia bidentata. 

 

De tweede gemeenschap is die van Carychium minimum en Euconulus fulvus. De soorten van 

deze groep hebben als habitat riet- en zeggevelden. Kenmerkende soorten zijn Carychium 

minimum, Euconulus fulvus, Lymnaea truncatula, Nesovitrea hammonis en Zonitoides nitidus. 

2 soorten van dit genus Vertigo werden regelmatig aangetroffen: nl. Vertigo antivertigo en 

Vertigo substriata. Van Vertigo pygmaea werd slechts 1 exemplaar aangetroffen. 

Er werden in de rand van dit onderzoek en een afstudeeropdracht ook enkele interessante 

zoetwatermollusken aangetroffen, vooral in de vijverranden en in de afloop van de centrale 

vijver: gladde schijfhoren en rivierschijfhoren (Gyraulus laevis en G. riparius) glanzende 

schijfhoren (Segmentina nitida), stompe erwtenmossel (Pisidium obtusale) en gemaskerde 

erwtenmossel (Pisidium personatum)  

 

 

2.2.3 Mycoflora 
 

Een grote verscheidenheid aan biotopen in het gebied zorgt ook voor een grote variatie aan 

paddenstoelen. De beboste randen en de verschillende types hooilanden en rietvelden 

zorgden samen voor 525 verschillende soorten. Sinds 1986 werd het gebied regelmatig 

bezocht door de Antwerpse mycologen. Vóór 2000 werd het gebied zeer intensief bezocht en 

werden 480 soorten waargenomen. Een paar soorten hebben hier hun enige vindplaats: 

lilagrijze satijnzwam en gele witsteelvezelkop. Een aantal zeldzaamheden werden niet meer 

teruggezien na 2000: groensteelsatijnzwam, ivoorvezelkop en schelpsatijnzwam. Ook 

brandpleksoorten werden hier niet meer waargenomen, hoewel maaisel en takafval nog 

steeds verbrand wordt op een aantal vaste hopen. Wellicht werden de brandhopen te weinig 

gecontroleerd. Sinds 2000 werd het gebied minder frequent bezocht en werden er nog maar 

129 soorten gezien. Zeldzaamheden die terug werden genoteerd na 2000 zijn: lila melkzwam 

en vaalgeel staalsteeltje. In 2004 gebeurde hier de eerste vondst voor Vlaanderen van de 

zeldzame, maar moeilijk vindbare rietmycena. 
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2.3 Beheereenheden, standaardfiches en kwaliteitsfiches 
 

Het natuurgebied Torfbroek werd ingedeeld in 55 beheereenheden. In het deelgebied 

“Torfbroek” werden 51 beheereenheden afgebakend, in het deelgebied “Ter Bronnen” 

werden 4 beheereenheden afgebakend. 

Beheereenheden zijn terreinen waarvoor een specifiek beheer en specifiek natuurstreefbeeld 

werd bepaald en die een specifieke naamgeving gekregen heeft. Voor elk van die 

beheereenheden werd een standaardfiche en indien van toepassing een 

kwaliteitsbeoordeling opgesteld. 

De naamgeving van deze beheereenheden wordt verder gebruikt in de beschrijving van de uit 

te voeren beheervormen. 

 

De ingevulde standaardfiches en kwaliteitsfiches zijn bijgevoegd als aparte bundel naast dit 

dossier. 

 

Bijlage 2.3.1: beheereenheden 

Bijlage 2.3.2.a: actueel natuurtype deelgebied “Torfbroek” 

Bijlage 2.3.2.b: actueel natuurtype deelgebied “ter Bronnen” 

Bijlage 2.3.3.a: staat van instandhouding deelgebied “Torfbroek” 

Bijlage 2.3.3.b: staat van instandhouding deelgebied “Ter Bronnen” 

Bijlage 2.3.4: standaardfiches (pdf) 

Bijlage 2.3.5: kwaliteitsfiches (pdf) 
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3 Beheervisie en -doelstellingen 
 

3.1 Beheervisie voor het ruimer globaal kader 
 

3.1.1 Ecologische doelstelling 
 

• Doelstellingen op ecosysteemniveau 

De centrale doelstelling voor het gebied is het behoud van een ondiep kwelbeïnvloed 

valleigebied met de daaraan gebonden levensgemeenschappen. In het reservaat wordt er 

ruimte gelaten voor natuurlijke processen. In een aantal gevallen worden deze processen 

actief gestuurd door de beheerders. In de kalkrijke moerasmilieus worden verschillende 

verlandingsreeksen gestimuleerd (bijv. Nympheion→PhragmiYon→Chara-

Potamogeton→Caricion davallianae→(Molinion)→Sphagnum). Ook in de drogere milieus 

kunnen ontwikkelingsreeksen ontstaan zoals Molinion→Sphagnum. Op een aantal locaYes zal 

spontane bosontwikkeling gestimuleerd worden. 

 

• Doelstellingen op landschapsniveau 

Er wordt gestreefd naar de ontwikkeling en behoud van een structuurrijk kleinschalig 

landschap met de aanwezigheid van graslanden, ruigtes en bossen in een mozaïekverband. 

Open water speelt een belangrijke rol, zowel op grote schaal (vijver) als op kleine schaal 

(slootjes en grachten). 

Er zal ook aandacht worden geschonken aan historische landschapselementen. 

 

• Doelstellingen op gemeenschapsniveau/soortniveau 

Behoud en ontwikkeling van zeldzame/kwetsbare/bedreigde levensgemeenschappen. 

Onderstaande opsomming geeft weer welke gemeenschappen voor het Torfbroek 

vooropgesteld worden om te behouden en te ontwikkelen. 

 

 

3.1.1.1 Landschapsvisie 

 

3.0_H halfopen landschap water en moerassen 

 

• Alkalisch ionenrijke wateren, habitat 3140: deze vegetaties hebben vooral betrekking op 

de grachtjes in het gebied. Doelsoorten zijn: weegbreefonteinkruid, loos blaasjeskruid, 

klein blaasjeskruid, Chara aspera, C. contraria, C. globularis, C. major en C. vulgaris var. 

longibracteata. Potentieel kan moerasweegbree voorkomen. 

 

• Waterlelieverbond (Nymphaeion): Doelsoorten zijn witte waterlelie en kransvederkruid. 

 

• Knopbiesassociatie (Schoenetum), habitat 7230: Doelsoorten zijn: parnassia, 

moeraswespenorchis, knopbies, ronde zegge, vleeskleurige orchis, breed wollegras, 

armbloemige waterbies, ruwe bies, platte bies, grote muggenorchis, schubzegge, 

rondbladig wintergroen, blonde zegge, veenknikmos, sterrengoudmos, geveerd 

diknerfmos, tenger goudmos en Philonotis fontana. 
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Volgende soorten kunnen potentieel voorkomen in het gebied gezien de aanwezigheid 

van het geschikte habitat: groenknolorchis, tweehuizige zegge en groot staartjesmos. 

 

• Trilveen (Scorpidio-Caricetum), habitat  7140: Doelsoorten zijn: ronde zegge, 

snavelzegge, waterdrieblad, loos blaasjeskruid, klein blaasjeskruid, moerasvaren, rood 

schorpioenmos, purper schorpioenmos, reuzenpuntmos, veenknikmos, sparrig veenmos 

en echt vetmos. Potentieel: draadzegge. 

 

• Galigaan-associatie (Cladietum marisci), habitat 7210: galigaan. 

 

• Rietmoeras (Phragmition australis), rbbmr: Kensoorten zijn: riet en grote egelskop. 

 

 

5.0_H halfopen landschap struwelen, ruigten en pioniersvegetaties 

 

• Ruigtes van het moerasspirearuigte-verbond (Filipendulion), habitat 6430: Kensoorten 

zijn: moerasspirea en moesdistel. 

• Mantels en struwelen van de klasse der doornstruwelen (Rhamno-Pruneta): Kensoorten 

zijn: wegedoorn, soorten van de Rosa-canina-groep waaronder viltroos, sleedoorn, 

kardinaalsmuts en éénstijlige meidoorn. De eerste twee soorten zijn ook doelsoort. 

• Mantels en struwelen van het verbond der wilgenbroekstruwelen (Salicion cinereae): 

Kensoorten zijn: grauwe wilg en sporkehout 

 

 

6.0_H halfopen landschap graslanden 

 

• Verbond van biezenknoppen en pijpenstrootje, de zgn. blauwgraslanden (Junco-

Molinion), code 6410. Historische documenten duiden op de aanwezigheid van 

blauwgraslandvegetatie van het type Cirsio-Molinietum parnassietosum. De aanwezige 

hooilanden worden behouden en waar potenties aanwezig zijn, kan een herstel 

aangewezen zijn. Doelsoorten hierbij zijn: teer guichelheil, grote muggenorchis, 

karwijselie, vlozegge, blonde zegge, bleke zegge, blauwe knoop, veelbloemige veldbies, 

parnassia, paddenrus, blauwe zegge, zeegroene zegge, schubzegge, gewone 

vleugeltjesbloem, trilgras, kleine ratelaar, kleine valeriaan, rond wintergroen, zilte zegge, 

geelhartje, pijpenstro, addertong, bosorchis, kammos, groot vedermos en boompjesmos, 

Potentieel: gele zegge. 

 

• Glanshaver-verbond (Arrhenatherion elatioris), 6510: Doelsoorten zijn: kattendoorn, 

margriet, knoopkruid, stijf havikskruid, ruige leeuwentand, groot streepzaad, 

rapunzelklokje, bosorchis, kleine ratelaar en zeegroene zegge. Potentieel ook 

herfsttijloos. Deze laatste soort komt in enkele nabijgelegen reservaten (Kastanjebos, 

Silsombos en Rotte Gaten) voor. 

 

• Dotterbloem-verbond (Calthion palustris): Kensoorten zijn: bosorchis, brede orchis, 

moerasstreepzaad, echte koekoeksbloem, pinksterbloem, tweerijige zegge, dotterbloem, 
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bosbies, gevleugeld hertshooi en slanke sleutelbloem. De eerste drie vermelde soorten 

zijn ook doelsoorten. 

 

• Het Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion): deze vegetatie bestaat uit  tredvegetaties 

met o.a. zilte zegge, rode ogentroost, fraai duizendguldenkruid en aardbeiklaver. 

 

• Akkergemeenschappen: Kensoorten zijn: spiesleeuwenbek, kleine leeuwenbek, 

akkerleeuwenbek, stinkende kamille, akkerandoorn en oot. Deze soorten zijn m.u.v. oot 

ook een doelsoort. 

 

 

9.0_H halfopen landschap bossen 

 

• Alluviaal essen-olmenbos (Fraxino-Ulmetum), 91E0_va: Kensoorten zijn: gewone es, 

zwarte els, éénstijlige meidoorn, kardinaalsmuts, slanke sleutelbloem, veelbloemige 

salomonszegel, bosanemoon, gulden boterbloem, muskuskruid, éénbes, aalbes, 

hondstarwegras, reuzenzwenkgras, maretak,… 

 

• Mesotroof elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum), 91E0_vm: Kensoorten zijn: zwarte 

els, moerasvaren, zachte berk en moerasspirea. 

 

• Eiken-haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum), 9160: Kensoorten zijn: zomereik, zoete 

kers, klimop, lijsterbes, kamperfoelie, aardbeiganzerik, boszegge, donkersporig 

bosviooltje en heelkruid. Heelkruid is ook een doelsoort. 

 

 

3.1.1.2 Randvoorwaarden abiotiek 

 

Het uitwendig beheer is erop gericht om acties te ondernemen, die verstoringen van buitenaf, 

dus buiten de wil om van de beheerder, kunnen vermijden of inperken. Volgende, niet-

limitatieve, acties zijn van belang voor het gebied. 

 

• Waterhuishouding 

Een cruciaal element is de waterhuishouding, zowel binnen als buiten de beheerde percelen. 

Het gebied is dan ook zeer gevoelig voor verstoring op dit vlak. Er zal voldoende aandacht 

moeten besteed worden om negatieve invloeden in het zuidelijk gelegen infiltratiegebied 

(buiten SBZ) tegen te gaan. Zo kent een groot percentage van deze infiltratiezone een gebruik 

als landbouwgebied, wat zorgt voor een aanzienlijke aanrijking van het grondwater met 

nitraten. 

Ook dient de aanwezigheid van een nog operationele zandgroeve in het zuidelijk 

infiltratiegebied vermeld te worden; deze activiteiten hebben een impact door verhoogde 

sulfaat- en chloridewaarden, voornamelijk ter hoogte van de Torfbroekvijver en de daarrond 

gelegen schraallanden. Deze verhoogde sulfaatconcentraties kunnen zorgen voor een 

opeenstapeling van toxische sulfides en zo voor een sterke vertroebeling van het 

oppervlaktewater zorgen. 
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Uit analyses blijkt dat het ondiepe grondwater rond Ter Bronnen na de winterperiode 

aangerijkt is met kalium ten gevolge van het gebruik van wegenzout in de aangrenzende 

straten. Een beperking van het gebruik hiervan zal een gunstig effect op de 

grondwaterkwaliteit hebben. 

 

Mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om de uitspoeling van nutriënten te 

beperken, zijn: buffergebieden aanleggen waar een nulbemesting geldt; 

evenwichtsbemesting uitvoeren en toevoegen van organisch materiaal met een hoge C/N 

verhouding. Daarnaast is een sanering van het stort wenselijk. 

 

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater heeft eveneens een niet te verwaarlozen impact 

op het gebied: doorheen het Torfbroek loopt de Keibeek. De waterkwaliteit van deze beek is 

nog steeds niet optimaal, wat maakt dat overstromingen met het beekwater een negatieve 

invloed heeft op de aanwezig habitattypes. 

 

Niet alleen het bewaken van een goede waterkwaliteit is van belang, ook het tegengaan van 

verdroging is een belangrijk gegeven. Het hydrologisch systeem van het Torfbroek is een 

zogenaamd “snel systeem”, wat een vrij hoge hydrologische geleidbaarheid impliceert. Dit 

zorgt dat drainageactiviteiten snel een (negatieve) effect op het gebied kunnen hebben, 

waaronder grondwaterstandsdalingen. Gezien de aanwezigheid van kwetsbare, 

grondwaterafhankelijke vegetaties waaronder blauwgraslanden, moerasbossen en 

moerasvegetaties, dient dit aspect nauwgezet opgevolgd worden. 

 

• Randinvloeden 

Het natuurgebied is vrij geïsoleerd wat maakt dat het zeer gevoelig is voor randinvloeden. Zo 

bevindt het merendeel van de bossen zich aan de rand van het SBZ en zijn ze sterk onderhevig 

aan randinvloeden. Het aanleggen van bufferzones is wenselijk. 

 

• Erosie 

De aanvoer van erosiemateriaal vanuit de zuidelijk gelegen akkers moet tot een minimum 

beperkt blijven. Door de verwerving van de zogeheten zuidelijke percelen kan hieraan ten dele 

tegemoet worden gekomen. 

 

• Recreatie 

Doordat het gebied in een dichtbevolkte regio ligt, is de recreatiedruk aanzienlijk. Om de 

negatieve invloed op vegetaties en soorten te beperken kan het soms noodzakelijk zijn om 

bepaalde delen van het gebied af te sluiten. Het betreft dan hoofdzakelijk zones die tijdens 

het broed- en vegetatieseizoen niet toegankelijk zijn. 

 

• Sluikstort 

Het tegengaan van sluikstorten is een belangrijk aandachtspunt. Er wordt hiervoor bij 

voorkeur samengewerkt met de gemeente om bewoners te sensibiliseren. 
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3.1.1.3 Vegetatiedoelen 

 

De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn: 

 

BWK-eenheid habitat, rbb of andere te 

beschermen vegetatie 

opmerking 

Stilstaande wateren 
Ae: eutrofe plas 3140, 3150  

Ao: oligotroof tot mesotroof water 

Aoo: oligotrofe plas of ven  

Aom: mesotrofe plas of ven 

3140 Voorzien in oostelijk helft 

Torfbroekvijver, Fauna Flora vijver 

en Ter Bronnen vijver. Verder ook 

in microplasjes in de graslanden 

Moerassen 
Mr: rietland 

Mrb: rietland met struik- of boomopslag 

Mru: verruigd rietland 

6430, 7140 

rbbmr 

 

Mc: grote zeggenvegetatie rbbmc  

Md: drijfzoom of drijftil 7140  

Mk: alkalisch laagveen 7140, 7230 Verlanding in Torfbroekvijver en 

vijverkes 

Mm: galigaanvegetatie 7210 idem 

geen BWK-code: kalktufbron 7220  

Halfnatuurlijke graslanden 
Hc: dotterbloemgrasland 6410, rbbhc  

Hm: heischraal vochtig grasland 

Hme, basenrijk vochtig heischraal grasland 

Hmm: mesotroof vochtig heischraal grasland 

Hmo: zuur, oligotroof vochtig heischraal 

grasland 

6410 Molinion graslanden zijn de 

topgraslanden van het gebied. 

Hu: mesofiel hooiland 

Hub: mesofiel hooiland met struiken of bomen 

6510, rbbhu Graslanden aan de randen van het 

gebied 

Hp*: soortenrijk grasland 

Hpr*: soortenrijk grasland met veel reliëf 

6510, rbbkam, rbbzil  

Ruigten en pioniersgraslanden 
Hf: moerasspirearuigte 

Hfb: moerasspirearuigte met struiken of 

bomen 

Hfc: moerasspirearuigte met moesdistel 

Hft: moerasspirearuigte met poelruit 

6430, rbbhf  

Hr: verruigd grasland 

Hrb: verruigd grasland met struiken of bomen 

Hr*: verruigd grasland met minder algemene 

soorten  

Hrb*: verruigd grasland met minder algemene 

soorten met struiken of bomen 

6430  

Struwelen 
Sp: doornstruweel 6430, rbbsp  

Sf: wilgenstruweel op voedselrijke bodem 91E0, rbbsf  

So: wilgenstruweel op venige of zure bodem rbbSo  

Vallei- en moerasbossen 
Vc: elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 

Va: alluviaal essen-olmenbos 

91E0 Binnen het graslandgebied zijn 

twee zones voorzien als 
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Vf: vochtig tot vrij vochtig elzen-eikenbos 

Vm: mesotroof elzenbos met zeggen 

Vn: nitrofiel alluviaal elzenbos 

Vo: oligotroof elzenbos met veenmossen 

kalkmoerasbroekbos. Het bos aan 

de ZW zijde van de Fauna Flora 

vijver is eerder een klassiek 

bronbos-broekbos  

Eiken- en beukenbossen 
Qa/Fa: eiken-haagbeukenbos of beukenbos 

met voorjaarsflora zonder wilde hyacint 

9160  

Kleine landschapselementen 
Kj, Kn, Kh, Kb, …    

Akkers 
B: akker 

B*: akker met veel of zeldzame akkerkruiden 

In functie van akkervogels Gezien akkeronkruiden op 

kalkrijke leembodem soortenrijk 

zijn, hebben we deze voorzien 

 

 

3.1.1.4 Doelstellingen fauna 

 

Op gebied van fauna fungeren volgende soorten als doelsoorten: 

 

Zoogdieren 

Waterspitsmuis, hermelijn, steenmarter, dwergmuis, ree, haas en alle voorkomende 

vleermuizen. 

 

Vogels 

Broedvogels gebonden aan een riet/struweelvegetatie zoals snor, waterral, bruine kiekendief, 

blauwborst, woudaapje, roerdomp, baardmannetje en rietgors. 

 

Broedvogels van struwelen: nachtegaal, kneu, sprinkhaanzanger, fitis, putter, grasmus en 

zomertortel. 

 

Broedvogels van een open landschap landschap (naar het plateau toe): grauwe gors, 

veldleeuwerik, patrijs en gele kwikstaart. 

 

Overige soorten: koekoek, buizerd, sperwer, bosuil, groene specht, kleine bonte specht, 

middelste bonte specht, glanskop, matkop en vuurgoudhaantje. 

 

Ongewervelden 

Libellen: variabele waterjuffer, beekoeverlibel, viervlek, bruine winterjuffer, plasrombout, 

paardenbijter, bruine glazenmaker, grote roodoogjuffer, geelvlekheidelibel, bruinrode 

heidelibel, bloedrode heidelibel, steenrode heidelibel, zwarte heidelibel, houtpantserjuffer, 

weidebeekjuffer en smaragdlibel. 

 

Sprinkhanen/Krekels: zompsprinkhaan, greppelsprinkhaan, doorntjes, moerassprinkhaan en 

veenmol. 

 

Vlinders: hooibeestje, koevinkje, groot dikkopje en koninginnepage. 
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Mollusken 

Korfslakken (Vertigo spp, Columella spp.), kleine blinkslak, gladde schijfhoren en 

rivierschijfhoren, glanzende schijfhoren, stompe erwtenmossel en gemaskerde 

erwtenmossel. 

 

Volgende ecoprofielen zijn van toepassing voor het gebied (aanwezige soorten zijn in het vet 

aangeduid): 

 
Ecoprofiel  Soorten  Opmerking 

2: dieren van structuurrijke 

graslanden in een kleinschalig 

landschap  

grauwe klauwier, grasmus, 

graspieper, paapje, haas, argusvlinder, 

oranje zandoogje, steenuil, 

vleermuizen 

Van toepassing op het zuidelijk gelegen 

deel van het globaal kader 

3: dieren van natte, structuurrijke 

graslanden, ruigtes en grote 

zeggen  

zeggekorfslak, moerassprinkhaan, 

zompsprinkhaan, bosrietzanger, 

dwergmuis, watersnip, 

sprinkhaanzanger 

 

8: dieren van lichtrijke bossen, 

mozaïeklandschappen, 

bosranden en zomen  

Spaanse vlag, grote weerschijnvlinder, 

bont dikkopje, keizersmantel, kleine 

ijsvogelvlinder, eikenpage, bruine 

eikenpage, hazelworm, gekraagde 

roodstaart, bonte vliegenvanger, 

goudvink, vleermuizen 

 

9: dieren van structuurrijke, 

gesloten bossen  

middelste bonte specht, wespendief, 

zwarte specht, havik, fluiter, bosuil, 

glanskop, boomklever, houtsnip, 

matkop, nachtegaal, wielewaal, 

gewone bronlibel, vleermuizen 

 

10: moerasvogels  porseleinhoen, roerdomp (als 

wintergast), woudaap, blauwborst, 

kwak, bruine kiekendief  

 

11: dieren van vegetatierijke 

plassen  

platte schijfhoren, vroege 

glazenmaker, variabele waterjuffer, 

gaffelwaterjuffer, bittervoorn, snoek, 

zeelt, dodaars, zomertaling, slobeend, 

geoorde fuut  

 

 

Habitattypische soorten die tot doel worden gesteld, zijn: 

 

• Soorten gebonden aan habitat 3150: bruine korenbout, variabele waterjuffer, vroege 

glazenmaker, snoek en zeelt 

• Soorten gebonden aan habitat 6410: moerassprinkhaan en watersnip 

• Soorten gebonden aan habitat 6430: moerassprinkhaan, blauwborst, bosrietzanger, 

grasmus, dwergmuis en waterspitsmuis 

• Soorten gebonden aan habitat 6510: moerassprinkhaan 

• Soorten gebonden aan habitat 7140: moerassprinkhaan en watersnip 

• Soorten gebonden aan habitat 9160: keizersmantel, hazelworm, boomklever, bosuil, 

fluiter, glanskop, havik, houtsnip, middelste bonte specht, wespendief en zwarte 

specht 
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• Soorten gebonden aan habitat 91E0: grote weerschijnvlinder, boomklever, bosuil, 

goudvink, havik, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, wespendief, 

wielewaal, zwarte specht en waterspitsmuis 

 

3.1.2 Economische functie 
 

Gezien het beleidskader ten aanzien van de natuurdoelstellingen en de aard van het gebied, 

wordt de economische functie door de beheerder ondergeschikt geacht aan de ecologische 

en de sociale functie. Er worden voor dit gebied dan ook geen specifieke economische 

doelstellingen geformuleerd, met uitzondering van ecosysteemdiensten: 

 

� Producerende diensten: de producten die uit ecosystemen worden verkregen, zoals 

bijvoorbeeld genetische bronnen, voedsel, vezels en grondstoffen zoals hout, riet, … 

� Regulerende diensten: de voordelen die worden verkregen uit de regulering van 

ecosysteemprocessen, waaronder bijvoorbeeld de regulering van klimaat, water en 

sommige menselijke ziekten. 

� Culturele diensten: de immateriële geneugten die mensen putten uit ecosystemen door 

geestelijke verrijking, cognitieve ontwikkeling, recreatie en esthetische beleving. 

� Ondersteunende diensten: deze diensten zijn nodig voor de levering van alle 

bovenstaande diensten zoals bodemvorming, fotosynthese, voedselkringloop. 

 

3.1.3 Sociale functie 
 

Het gebied wordt, voor zover de draagkracht het toelaat, opengesteld voor zachte recreatie. 

 

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 verzorgt. Op 

regelmatige basis worden ook werkdagen georganiseerd in het natuurgebied, waar de leden 

van de afdeling en de buurtbewoners op uitgenodigd worden. Deze activiteiten leiden tot een 

groter draagvlak voor de natuur en het natuurgebied. 

Daarnaast worden ook specifieke doelgroepen betrokken bij het gebied: via het project van 

Educatief Natuurbeheer kunnen jongeren kennis maken met het natuurgebied. 

 
Medewerking verlenen aan natuurwetenschappelijke onderzoeksprojecten is tevens een 

belangrijke sociale functie van het gebied. 

 

 

3.1.4 Doelstellingen onroerend erfgoed 
 

De doelstellingen die geformuleerd zijn voor het onroerend erfgoed binnen het ruimer globaal 

kader geven invulling aan de doelstellingen van het onroerend erfgoed. De voorziene 

beheermaatregelen behouden of versterken de erfgoedwaarden. 

Belangrijke erfgoedwaarden waar sterk op ingezet zal worden zijn: het behoud van de open 

waterpartijen, het versterken van het kalkmoeras en het behoud van struwelen en bossen. 
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3.1.5 Toetsing doelstellingen in functie van beschermingsstatuut 
 

3.1.5.1 Afweging in functie van de Instandhoudingdsdoelstellingen voor de Habitat- en 

Vogelrichtlijn  

 

Op Vlaams niveau neemt het Torfbroek een cruciale plaats in met betrekking tot het 

voorkomen van tal van zeldzame habitats. Nagenoeg alle habitats van de habitatrichtlijn 

waarvoor het gebied is aangemeld, komen in het natuurreservaat voor. 

De betrokken habitats zijn:  

• Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie (3140)  

• Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) (6410) 

• Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene 

zones (6430) 

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

• Overgangs- en trilveen (7140) 

• Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davalliana (7210) 

• Alkalisch laagveen (7230) 

• Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum (9160) 

• Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) (91E0) 

 

De doellevensgemeenschappen voor het Torfbroek zijn in hoofdzaak gemeenschappen die 

onder invloed van basenrijk grondwater staan. De meeste daarvan zijn tevens aangemeld als 

habitat binnen het habitatrichtlijngebied. 

 

Het habitattype “Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische 

Characeeënvegetatie (3140)” wordt vooral aangetroffen in het open water van de 

Torfbroekvijver en Ter Bronnen. Ook in de ondiepe terreindepressies die onder invloed staan 

van basenrijk kwelwater vindt men dit type. De huidige locaties worden behouden. Door 

middel van de acties binnen het natuurinrichtingsproject (slibruimingen) zal het habitat in 

oppervlakte kunnen toenemen. 

 

Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) (6410) komt 

actueel in een goed ontwikkelde staat voor in beide deelgebieden. Er zijn bovendien goede 

potenties om dit habitattype te herstellen. De acties binnen het natuurinrichtingsproject 

zetten zowel in op habitatverbetering als op areaaluitbreiding van dit vegetatietype. 

 

Het habitattype “Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane 

en alpiene zones”, 6430 werd niet voor het reservaat aangemeld, maar komt wel voor. Goede 

potenties zijn bovendien terug te vinden in het deelgebied “Ter Bronnen”. 

 

Schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis (6510) komt in beperkte mate 

voor in het reservaat. Actueel komt het type veeleer in complex met 6410 voor. De vegetatie 

komt daarenboven in een momenteel zwak ontwikkelde vorm voor op een aantal percelen op 

het plateau. Ook via het natuurinrichtingsproject zal ingezet worden op kwaliteitsverbetering 

en areaaluitbreiding. 
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Het habitattype “Overgangs- en trilveen”, code 7140 werd niet voor het betrokken 

habitatgebied aangemeld, maar komt wel voor in het Torfbroek. Actueel kunnen delen van de 

Driehoek, vijverranden van de Torfbroekvijver en een centrale zone in de Paddenruswei 

hiertoe gerekend worden. Het ontwikkelt zich ook in een rietzone ten zuiden van de 

Paddenruswei. 

 

Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davalliana (7210) komt in een 

beperkte oppervlakte voor langs de randen van de vijvers in beide deelgebieden. De 

uitbreidingsmogelijkheden zijn eerder beperkt; de instandhouding van de huidige locatie 

wordt nagestreefd. 

 

Alkalisch laagveen (7230) komt in een goede staat voor ter hoogte van het perceel “den 

Driehoek”. Het vegetatietype wordt ook nog in goed ontwikkelde vorm aangetroffen in een 

mozaïekstructuur met de blauwgraslanden rondom de Torfbroekvijver. 

 

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum (9160): dit type komt in beperkte mate in het 

reservaat voor. Uit de analyses van de ecohydrologische studie blijkt dat er potenties voor dit 

habitattype zijn. Deze situeren zich hoofdzakelijk in het zuidelijk gelegen plateaugebied. Ook 

ten noorden van het deelgebied “Ter Bronnen” bevindt zich nog een potentiële locatie. Bij al 

deze locaties dient opgemerkt te worden dat de potenties niet volledig optimaal zijn. 

 

Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) (91E0) komen 

momenteel in het reservaat voor. Twee kernen, ten zuiden en oosten van de Torfbroekvijver, 

worden bewust als kalkmoerasvorm van dit habitat behouden. 

 

 

3.1.5.2 Afweging in functie van natuurrichtplan 

 

Niet van toepassing. 

 

3.1.5.3 Afweging in functie van soortenbeschermingsprogramma 

 

Niet van toepassing. 

 

3.1.5.4 Afweging in functie van Onroerend erfgoed 

 

De beschermde landschappen ‘Het Torfbroek en omgeving’ en “Domein Ter Bronnen” vallen 

volledig binnen het visiegebied van het natuurreservaat. 

Beide landschappen worden beschermd omwille van de esthetische en wetenschappelijke 

waarde. De esthetische waarde wordt vooral gevormd door de centrale vijver met waterlelies 

en rietkragen omringd door struwelen en bossen. 

Op landschappelijk vlak voorziet de doelstelling van het natuurreservaat in het creëren van 

een structuurrijk kleinschalig landschap met de aanwezigheid van graslanden, ruigtes en 

bossen in een mozaïekverband. Beide vijvers zijn belangrijke landschapsbepalende 
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elementen. Ze worden als dusdanig behouden en de ontwikkeling van 

levensgemeenschappen die hier aan gerelateerd zijn, wordt beoogd. 

 

3.2 Beheerdoelstellingen voor de deelnemende terreinen 
 

3.2.1 Ecologische functie 
 

3.2.1.1 natuurstreefbeelden 

 

De gewenste natuurstreefbeelden op perceelsniveau zijn weergegeven in bijlage 3.2.1.1. We 

voorzien volgende doelstellingen binnen de beheerde percelen: 

 

Tabel 3: natuurstreefbeelden 

habitats (HRG/geen HRG) som NSB percentage beheerplan 

3140 5,01621 10,71% 

BE2400010 4,93778 10,54% 

(leeg) 0,07843 0,17% 

6410_mo 6,4872 13,85% 

BE2400010 6,33794 13,53% 

(leeg) 0,14926 0,32% 

6430 1,70974 3,65% 

BE2400010 1,70386 3,64% 

(leeg) 0,00588 0,01% 

6510_hu 5,56489 11,88% 

BE2400010 4,19284 8,95% 

(leeg) 1,37205 2,93% 

7140_base 3,51122 7,50% 

BE2400010 3,39417 7,25% 

(leeg) 0,11705 0,25% 

7210 0,9039 1,93% 

BE2400010 0,90383 1,93% 

(leeg) 0,00007 0,00% 

7230 2,19416 4,68% 

BE2400010 2,06855 4,42% 

(leeg) 0,12561 0,27% 

9120 1,4076 3,00% 

BE2400010 1,383 2,95% 

(leeg) 0,0246 0,05% 

9160 0,6331 1,35% 

(leeg) 0,6331 1,35% 

91E0_va 7,63033 16,29% 

BE2400010 7,58453 16,19% 

(leeg) 0,0458 0,10% 

91E0_vm 1,68721 3,60% 
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BE2400010 1,66028 3,54% 

(leeg) 0,02693 0,06% 

91E0_vn 1,48618 3,17% 

BE2400010 1,4631 3,12% 

(leeg) 0,02308 0,05% 

andere_b* 1,8594 3,97% 

BE2400010 0,259 0,55% 

(leeg) 1,6004 3,42% 

geen vegetatie NSB 0,22957 0,49% 

BE2400010 0,05358 0,11% 

(leeg) 0,17599 0,38% 

rbbhf 1,05268 2,25% 

BE2400010 1,0312 2,20% 

(leeg) 0,02148 0,05% 

rbbhu 0,13055 0,28% 

BE2400010 0,0325 0,07% 

(leeg) 0,09805 0,21% 

rbbmc 0,14275 0,30% 

BE2400010 0,14275 0,30% 

rbbmr 2,26273 4,83% 

BE2400010 2,25213 4,81% 

(leeg) 0,0106 0,02% 

rbbsf 1,56892 3,35% 

BE2400010 1,51186 3,23% 

(leeg) 0,05706 0,12% 

rbbso 1,36636 2,92% 

BE2400010 1,3663 2,92% 

(leeg) 0,00006 0,00% 

(leeg) 0 0,00% 

BE2400010 0 0,00% 

(leeg) 0 0,00% 

Eindtotaal 46,8447 100,00% 

 

Bijlage 3.2.1.1.a: natuurstreefbeeld deelgebied “Torfbroek” 

Bijlage 3.2.1.1.b: natuurstreefbeeld deelgebied “Ter Bronnen”  
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3.2.1.2 Bosbalans 

 

Hoewel de bosbalans netto een bosafname van 1,1431 ha bedraagt, gebeuren al deze 

bosafnames in het teken van Europees beschermde soorten en habitats waarvoor de 

betreffende SBZ’s zijn aangemeld (zie 1.6.5). Er dient bijgevolg geen bijkomende vergunning 

aangevraagd te worden en niet gecompenseerd te worden. De verschillende zones waarin een 

ontbossing zal plaatsvinden betreffen allen recente opslag van een weinig biologische waarde. 

De voorziene ontbossing is conform de oppervlaktedoelen voor dit deelgebied volgens het S-

IHD besluit en zijn in lijn met de visie van de Vlaamse regering dat de sterkste schouders de 

grootste lasten dragen. 

 

Door middel van deze ontbossing zal een areaal uitbreiding voor volgende habitats kunnen 

gerealiseerd worden: 3140, 6140, 6430, 6510, 7140_base, 7210 en 7230. 

 

 

3.2.2 Economische functie 
 

De ecosysteemdiensten die voor het ruimer globaal kader geformuleerd werden, zoals 

producerende diensten, regulerende diensten, culturele diensten en ondersteunende 

diensten, kunnen toegewezen worden aan alle deelnemende terreinen (zie hiervoor 3.1.2). 

 

3.2.3 Sociale functie 
 

3.2.3.1 Aard van de toegankelijkheid 

 

Beide deelgebieden zijn voor het grootste deel toegankelijk voor wandelaars, al dan niet 

vergezeld door honden aan de leiband. Op regelmatige basis worden tal van wandelingen en 

excursies in het gebied georganiseerd. 

Doorheen het gebied bevinden zich verschillende wandelpaden. Op de meest natte gebieden 

zal via het natuurinrichtingsproject geïnvesteerd worden in de plaatsing van knuppelpaden. 

Via dit zelfde project zullen enkele recreatieve infrastructuren geplaatst worden. Aan de 

zuidelijke zijde van de Fauna&Flora vijver zal een vogelkijkwand geplaatst worden. 

Daarnaast voorzien de plannen om in de westelijke zijde van het gebied een onthaal- en 

beheergebouw te plaatsen. Rondom deze zone, tot aan de vogelkijkwand, wordt een 

rolstoelvriendelijk plankenpad voorzien. 

 

Een gedeelte van het bestaande wandeltracé ten zuiden van de Torfbroekvijver is gedurende 

het broedseizoen tijdelijk afgesloten18. 

 

De toegankelijk van het gebied wordt door middel van een toegankelijkheidsregeling 

geregeld. Aan de ingang van beide deelgebieden staan informatiepanelen opgesteld. Deze 

vermelden de toegankelijkheidsregeling voor het gebied. 

                                                      
18 De seizoenale ontoegankelijkheid van een beperkte zone van het gebied is noodzakelijk voor de bescherming 

van inheems planten- en diersoorten zoals voorzien is in 12septies, §2, derde lid van het decreet 
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Bijlage 3.2.3.1: recreatief overzicht 

Bijlage 3.2.3.2: zone waarvoor toegankelijkheidsregeling is opgemaakt. 

 

3.2.3.2 Subsidies 

 

Tabel 4: toegankelijkheidsubsidies 

Zone  oppervlakte subsidie 

Zone met toegankelijkheidsregeling 46,7210 ha 70€ of 40€/ha 

Speelzone / 120€/ha 

Bivakzone / 120€/ha 

Hondenzone / 120€/ha 

Vrij toegankelijke zone / 120€/ha 

 

 

3.2.3.3 Onroerend erfgoed 

 

Niet van toepassing.  

 

3.2.3.4 Wetenschappelijke doelen 

 

Niet van toepassing.  
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4 Beheermaatregelen 
 

4.1 Beheermaatregelen, beschrijving op ruimer globaal kader 
 

4.1.1 Eenmalige maatregelen  
 

Gezien de lange beheerhistoriek van het gebied (>40 jaar), zijn heel wat éénmalige 

maatregelen reeds uitgevoerd. Een aantal belangrijke inrichtingsmaatregelen is nog voorzien 

binnen het bestek van het natuurinrichtingsproject en het LIFE-project en worden hieronder 

besproken. 

 

• Kappen struweel jonger dan 22 jaar 

In het gebied komen zijn er nog verschillende locaties waar de potenties voor de ontwikkeling 

van een waardevol grasland/moerashabitat aanwezig zijn, zoals het ook voorzien is binnen de 

doelstellingen van het S-IHD besluit. In een aantal gevallen zijn deze locaties recent sterk 

verruigd door struikopslag of door de aanwezigheid van een pioniersbos, jonger dan 22 jaar. 

Om te voldoen aan de opgelegde doelstellingen van het S-IHD besluit en de open habitats 

terug in goede staat te brengen is het noodzakelijk dat struiken en bomen gekapt worden. 

 

 

• Ontbossen 

In het gebied bevinden zich volgens de zoekzonekaart (zie bijlage 1.6.6) doelstellingen voor 

open habitats, waar in enkele zone’s thans nog een ruderale bosvegetatie aanwezig is. Om 

te voldoen aan de doelstellingen van het S-IHD besluit  en de open habitats terug in een 

goede staat van instandhouding te brengen, is het noodzakelijk om deze ecologisch minder 

waardevolle bossen te kappen. Het betreft ontbossingen in volgende zone’s 

 

• Beheereenheid Torfbroek 6: ontbossing in functie van habitat 7230. Voor een totale 

oppervlakte van 0,1635 ha. 

• Beheereenheid Torfbroek 8: ontbossing in functie van habitat 6410_mo. Voor een 

totale oppervlakte van 0,0450 ha. 

• Beheereenheid Torfbroek 35: ontbossing in functie van het herstel van habitats 

6410_mo en 6510_hu. Voor een totale oppervlakte van 0,0852 ha. 

• Beheereenheid Torfbroek 41: ontbossing in functie van herstel van habitats 6410_mo 

en 6510_hu. Voor een totale oppervlakte van 0,2525 ha. 

• Beheereenheid Torfbroek 44: ontbossing in functie van het herstel van habitats 7230 

en 7140_base. Voor een totale oppervlakte van 0,4641ha. 

• Beheereenheid Torfbroek 45: ontbossing in functie van herstel van habitats 6410_mo 

en 6510_hu. Voor een totale oppervlakte van 0,1328 ha. 

 

• Kappen individuele bomen 

In sommige zones zullen enkele bomen, buiten een bosverband, gekapt worden in functie van 

inrichtingsmaatregelen zoals het reliëfherstel (zie verder). 
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Ook vanuit veiligheidsstandpunt kan het noodzakelijk zijn om een individuele boom te vellen, 

zoals bijvoorbeeld een gevaarlijk overhangende boom, al dan niet na de doortocht van een 

storm, aan de rand van een toegankelijke zone, bebouwing of openbare wegen. 

 

• Bosontwikkeling 

Voor het omzetten van de enkele graslanden naar bos wordt voor een nulbeheer gekozen. De 

bomen in de buurt kunnen instaan voor de zaadbevoorrading van deze percelen. 

 

In reeds ontwikkelde bospercelen komen vaak nog aangeplante Canadapopulieren, coniferen 

of andere exoten (zoals Amerikaanse vogelkers) voor. In de ontwikkeling naar een meer 

natuurlijke inheemse bosvegetatie zullen deze soorten verwijderd worden. Mogelijke 

maatregelen omvatten: het ringen van de bomen, kappen van de bomen of spontaan laten 

afsterven van de bomen. De gekozen maatregel zal steeds in functie staan van de ecologische 

doelstelling en rekening houden met de draagkracht van het perceel (o.a. bodemgesteldheid, 

aanwezigheid van kwetsbare voorjaarsflora,…). 

 

Op enkele locaties zijn er lijnvormige erfgoedelementen aanwezig onder de vorm van een 

bomenrij bestaande uit paardenkastanjes. Gezien hun erfgoedwaarde worden deze bomen 

behouden, ook al vormen ze een eerder artificieel gegeven in een verder natuurlijke 

bosomgeving. Gezien de standplaats (moerassige omgeving) en de eerder beperkte 

levensduur van de bomen wordt verwacht dat deze uiteindelijk spontaan zullen afsterven. 

 

• Graslandontwikkeling 

In de zuidelijke zone van het globaal kader bevinden zich een aantal akkerpercelen. Deze 

bufferzone kan deels omgezet worden naar soortenrijke graslandvegetaties. De akkers 

worden bij voorkeur ingezaaid met een kortlevend grasmengsel, waarna een verdere 

spontane ontwikkeling van de graslandvegetatie kan plaatsvinden. Indien blijkt dat er een te 

sterke fosfaataanrijking in de bodem aanwezig is, dan kan de techniek van afgraven of 

uitmijnen toegepast worden. De omvorming in kleine blokken verdient de voorkeur om 

zaadverspreiding van de grassen te bevorderen. Anderzijds is het op deze manier ook mogelijk 

om de distels beter onder controle te houden. Eenmaal de vegetatie zich ontwikkeld heeft kan 

een maai- en nabegrazingsbeheer opgestart worden. 

 

• Ontwikkelen van houtkanten 

In de zuidelijk gelegen percelen wordt de ontwikkeling van enkele houtkanten voorzien. Deze 

kleinschalige landschapselementen zullen een bijkomende natuurwaarde geven aan het 

zuidelijk gelegen graslandcomplex. De houtkanten worden zoveel mogelijk spontaan 

ontwikkeld door het achterwege laten van een maaibeheer aan de perceelsranden. Hierdoor 

kunnen struiken, afkomstig uit het gebied zelf of de nabije omgeving, spontaan het gebied 

koloniseren. 

 

• Exotenbeheer 

In het gebied komen momenteel geen exoten voor die een significante negatieve impact 

hebben. Wel blijft waakzaamheid geboden. Voor een uitgebreide beschrijving wordt naar 

hoofdstuk 4.3.3. exoten verwezen. 
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• Reliëfherstel 

Afgraven stort: In het gebied bevinden zich nog enkele historische storten. Veelal gaat het om 

huishoudelijk afval. Terreinherstel is op deze locaties aangewezen en bestaat uit het afgraven 

en afvoeren van de vervuilde grond. Bij de afgraving wordt zoveel mogelijk het oorspronkelijke 

reliëf gevolgd. Deze maatregelen zullen uitgevoerd worden binnen het 

natuurinrichtingsproject van het Torfbroek. De uiteindelijke doelstelling is het ontwikkelen 

van een open waterhabitat (3140) met geleidelijke evolutie naar een trilveenvegetatie (7140). 

 

Ontharden: Aan de ingang van het reservaat (beheereenheid Torfbroek 5) werd in de jaren 

’80 van de vorige eeuw een parking aangelegd. Op deze plek zijn de potenties voor de 

ontwikkeling van een kalkmoeras en blauwgrasland bijzonder hoog. Binnen het kader van het 

natuurinrichtingsproject zal deze site heringericht worden door het opbreken van de 

verharding. De zone van de verharde weg (Beheereenheid Torfbroek 12) wordt heringericht 

als beheerweg; na het verwijderen van het asfalt zal er een werkbaar beheerpad aangelegd 

worden. 

 

De site van de Vijverkes (beheereenheden 38, 39, 40 en 44) zal grondig heringericht worden. 

De gebouwen van de visclub en een voormalig weekendverblijfje zullen afgebroken worden. 

Verharde wegen, parking, beschoeiing rondom de vijvers,… wordt opgebroken waarna het 

oorspronkelijke reliëf zoveel mogelijk benaderd zal worden. Een volledig historisch herstel 

wordt niet beoogd aangezien een deel van de open waterpartijen zal behouden worden in 

functie van de ontwikkeling van habitats 3140 en 7210. Aanvullend op deze open 

waterpartijen wordt een geleidelijke overgang naar een vegetatie van kalkmoeras en trilveen 

gecreëerd. 

 

• Aanleg KLE 

In het zuidelijk deel van het globaal kader zijn er nog mogelijkheden tot het aanleggen van 

kleine landschapselementen. Op de beheereenheid “Torfbroek 16” wordt overwogen om op 

middellange termijn een hoogstamboomgaard aan te leggen. Het kan interessant zijn om te 

werken met oude fruitrassen. In enkele natuurreservaten uit de regio (Vilvoorde, Haacht,…) 

werd reeds al heel wat praktische ervaring opgedaan omtrent de aanplant en onderhoud van 

zo’n boomgaard. De boomgaard zal opengesteld worden voor het publiek en op die manier, 

naast een ecologische, ook een sociale functie kunnen vervullen. 

Op beheereenheid “Torfbroek 18” wordt overwogen om 1 of meerdere amfibiepoelen aan te 

leggen. Het kan interessant om in deze zuidelijke zone aanvullende inspanningen te leveren 

voor amfibieën. Het planten van een houtkant (zie eerder) zal voor een versterking van het 

landhabitat zorgen. 
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4.1.2 Terugkerende maatregelen 
 

Het huidige beheermodel dat in het Torfbroek wordt toegepast bestaat uit een mechanisch 

beheermodel met een grote diversiteit aan ingrepen. Deze worden ruimtelijk kleinschalig 

gespreid over het ganse terrein maar temporeel zo constant mogelijk uitgevoerd. 

 

4.1.3 Doelstelling: 3.0_H halfopen landschap water en moerassen 
 
4.1.3.1 Beheer open water 

 

Bij het beheer van de open waterpartijen, Fauna en Flora vijver, Torfbroekvijver en Ter 

Bronnenvijver (habitat 3140, aangevuld met 7210), is het behoud van een goede 

waterkwaliteit met helder en carbonaathoudend en kalkrijk water van cruciaal belang. 

Inspoeling van geëutrofieerd water dient ten alle tijde vermeden te worden, zowel op vlak van 

het oppervlakte- als grondwater. Het beheer van deze waterpartijen zal dan ook ten dele 

“extern” gevoerd moeten worden in het zuidelijk gelegen inzijggebied. Een aangepast 

landgebruik in deze zone zal noodzakelijk zijn om instroom van nutriënten tot een minimum 

te beperken. Ook het tegengaan van aanrijking vanuit het zuidelijk gelegen stort is een 

noodzakelijke maatregel. 

Daarnaast zal het van belang zijn om een soort van “windscherm”, onder de vorm van een 

bosgordel, te behouden tussen het akkergebied en de open waterpartijen. 

De invloed van de aangrenzende bossen door bladinval en beschaduwing van het 

wateroppervlak dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Het periodiek in hakhout plaatsen 

van vooral de zuidelijke randen van de Ter Bronnen en Fauna& Flora vijver is dan ook 

aangewezen. Deze maatregel kan verspreid in ruimte en tijd uitgevoerd worden om de impact 

op de bosvegetatie tot een minimum te beperken. 

Na een tijd zal er een zekere mate van slibaccumulatie in de vijvers aanwezig zijn. Via het 

natuurinrichtingsproject zal een grondige slibruiming in de Fauna en Flora vijver en de 

Torfbroekvijver uitgevoerd worden. Een correcte tijdsindicatie wanneer een volgende 

slibruiming zal plaatsvinden is moeilijk te geven en is afhankelijk van verschillende parameters. 

Verwacht wordt dat de slibaccumulatie traag zal verlopen, zeker indien de externe invloeden 

zoals hierboven beschreven beperkt kunnen blijven. Via het monitoringsysteem (zie hoofdstuk 

5.5) zal de slibaccumulatie opgevolgd worden. 

Een te sterke uitbreiding van de rietvegetatie moet beperkt worden om een voldoende 

oppervlakte van open water te kunnen behouden. Dit kan op een kleinschalige manier door 

het zomermaaien van het riet. Op deze manier wordt er bovendien een interessante alkalische 

laagveenvegetatie ontwikkeld. 

 
4.1.3.2 Beheer kalkmoeras 

Voor het behoud van de kalkmoerasvegetaties (habitat 7230) moet verhinderd worden dat 

deze verruigen of verbossen. Daartoe krijgen deze vegetaties jaarlijks een zomermaaibeurt, al 

dan niet aangevuld met een maaibeurt in het najaar. Hierdoor kan de bodem gedurende de 

winter en lente veel licht ontvangen waardoor er voldoende kiemingskansen ontstaan voor 

kruiden en mossen. Ook wordt er op deze manier een voldoende hoeveelheid organisch 

materiaal afgevoerd. 
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In natte stukken kan ook geplagd worden om de initiële stadia van de knopbiesvegetatie terug 

te bekomen. 

Net zoals bij de open watervegetaties is ook voor dit habitat het extern beheer belangrijk 

waarbij inspoeling van nutriënten tot een absoluut minimum moet beperkt zijn evenals het 

tegengaan van verdroging. 

Om stagnatie van regenwater en de daaropvolgende verzuring te vermijden dienen 

afvoerslootjes periodiek, liefst op een jaarlijkse basis, oppervlakkig geschoond te worden. 

 
4.1.3.3 Beheer rietland 

De soortenrijke rietvegetaties worden extensief (niet-jaarlijks) gemaaid. Het meest 

aangewezen is een wintermaaiing in de periode tussen november en maart. Daarbij is het van 

belang om het maaisel grondig af te voeren om een verdere eutrofiering van de vegetatie te 

vermijden. Om een rietvegetatie te behouden die ook interessant is voor rietvogels, is een 

dichte en vitale rietvegetatie noodzakelijk. Er kan geopteerd worden het maaibeheer 

gefaseerd uit te voeren, waarbij jaarlijks een andere zone van de vegetatie wordt gemaaid. 

Ook het vermijden van verbossing en verstruweling van de rietvegetatie blijft een belangrijk 

aandachtspunt. Een enkele wilgenkoepel vormt geen belemmering, alleen moet vermeden 

worden dat er een algehele verbossing optreedt. Daarom is het wenselijk om periodiek 

(ongeveer 8 tot 10 jaar) de spontaan opgeschoten opslag af te zetten. 

Indien blijkt dat de rietvegetatie te sterk uitbreidt en zorgt voor een te sterke verlanding van 

de open waterpartijen is een zomermaaiing (periode eind juni-eind augustus) aangewezen. 

Ook hier, met afvoer van het maaisel. 

 
4.1.3.4 Beheer van de verlandingsvegetatie 

Het beheer zal er vooral uit bestaan om verbossing en verstruweling tegen te gaan door 

middel van een cyclisch maaibeheer. Daarnaast zal het opvolgen van het spontaan 

ontwikkelingsproces belangrijk zijn. De keuze van het uiteindelijke beheer zal afhangen van 

de vegetatie die hier ontstaat. 

 
 

4.1.4 Doelstelling: 5.0_H halfopen landschap struwelen, ruigten en 

pioniersvegetaties 
 

4.1.4.1 Beheer ruigten  

Om de soortenrijke ruigtevegetaties (veelal habitat 6430, rbbhf) in stand te houden is een 

cyclisch maaibeheer aangewezen. Hierbij wordt gefaseerd gemaaid: jaarlijks wordt een zone 

gemaaid waarbij een cyclus van ongeveer 5 jaar wordt nagestreefd. 

Ook voor boszomen kan er met een cyclisch maaibeheer gewerkt worden. Daarbij wordt 

gestreefd naar de ontwikkeling van een soortenrijke mantel-zoomvegetatie. Om dit te 

bekomen wordt de zoomvegetatie jaarlijks tot tweejaarlijks gemaaid en de mantelvegetatie 

wordt cyclisch gekapt met een interval van 5 tot 10 jaar. 

Belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van zeggekorfslak. In de zones waar deze soort 

aanwezig is, wordt de vegetatie best zoveel mogelijk gespaard. Als belangrijkste maatregel 

dient er vermeden te worden dat zeggevegetaties verbossen. Daarom wordt om de 5 tot 10 

jaar opschietende bomen gekapt die voor een sterke beschaduwing van de zeggevegetatie 

zorgen. Indien er toch gemaaid moet worden, dient dit bij voorkeur in de late herfst te 
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gebeuren. Indien het maaisel wordt afgevoerd, blijft dit nog enige tijd ter plaatse om de dieren 

de kans te geven om een veilig onderkomen op te zoeken. 

 

 

4.1.5 Doelstelling: 6.0_H halfopen landschap graslanden 
 

4.1.5.1 Beheer van soortenrijke graslanden 

In het Torfbroek komen heel wat botanisch zeer waardevolle vegetaties voor. Deze worden 

door middel van een maaibeheer in stand gehouden. Uiteraard steeds met een zorgvuldige 

afvoer van het maaisel. Gezien de kwetsbaarheid van deze vegetaties, is aangepast materiaal 

vereist. 

Afhankelijk van de productiviteit van het grasland wordt 1 of 2 keer per jaar gemaaid. De 

meeste schraallandvegetaties (habitat 6410_mo en 6510_hu) in het gebied kennen een late 

zomermaaiing. Er kan geopteerd worden om jaarlijks enkele wisselende hoekjes te laten 

staan, wat voor een kleinschalige ruimtelijke variatie zorgt die interessant is voor tal van 

ongewervelden. 

Op de zuidelijk gelegen percelen van het globaal kader, die iets droger zijn, kan geopteerd 

worden om een combinatie van maaien en nabeweiding uit te voeren. 

Een oppervlakkige drainage om verzuring door stagnerend regenwater te vermijden, is 

noodzakelijk. Een jaarlijkse oppervlakkige schoning van de afvoergrachten is dan ook 

aangewezen. 

Daarnaast is een adequaat extern beheer, waarbij de waterhuishouding intact wordt 

gehouden, van groot belang. 

 
4.1.5.2 Extensieve seizoensbegrazing 

Indien in het zuidelijk geleden gebied van het globaal kader de blokken in beheer groot genoeg 

zijn, wordt een extensieve seizoensbegrazing opgestart. Er wordt daarbij gedacht aan een 

begrazingsdichtheid van 1 GVE per ha. Enkel seizoensbegrazing, periode mei-november, 

wordt vooropgesteld. Afhankelijk van de voedselrijkdom van de graslanden kan een 

voorafgaande maaibeurt noodzakelijk zijn. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk samengewerkt 

met lokale landbouwers. 

 
4.1.5.3 Beheer akkers 

Een klein aandeel van de percelen in het zuiden van het globaal kader zal als een kruidenrijke 

(kalkminnende vegetatie) akker beheerd worden. Hiervoor wordt het perceel één keer per 

jaar geploegd en ingezaaid met graan. 

 
 
4.1.5.4 Hakhoutbeheer 

In de zuidelijk deel van het globaal kader zullen enkele houtkanten en bosranden een 

hakhoutbeheer krijgen. Daarbij wordt een omlooptijd van 5 tot 10 jaar vooropgesteld. Daarbij 

kan jaarlijks een strook in hakhout geplaatst worden waardoor er een grote variatie is. 
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4.1.5.5 Beheer KLE’s 

Naast houtkanten bevinden zich in het gebied nog enkele waardevolle kleinschalige 

landschapselementen zoals knotbomen en (na inrichtingswerken) één of meerdere 

amfibiepoelen. 

Periodiek zal de amfibiepoel geschoond worden. Daarbij wordt idealiter slechts een deel van 

de poel geruimd, zodanig dat de verstoring van de aanwezige soorten tot een minimum wordt 

beperkt. Bij voorkeur vindt de schoning in het vroege najaar (september-oktober) plaats. 

Indien exoten (parelvederkruid, watercrassula,…) zich in de poel vestigen, worden deze zo snel 

mogelijk verwijderd. Het kan nuttig zijn om het maaibeheer rondom de poel zodanig bij te 

sturen dat er steeds enkele ruigtestroken aanwezig blijven. 

De knotbomen in het gebied zijn vooral knotwilgen die destijds als perceelsbegrenzing werden 

geplant. Om de bomen vitaal te houden worden ze om de 6 tot 8 jaar geknot. Het knotten 

wordt in de winterperiode (einde november-begin maart) uitgevoerd. 

 

4.1.6 Doelstelling: 9.0_H halfopen landschap bossen 
 
4.1.6.1 Bosbeheer 

In de het merendeel van de bossen wordt een nulbeheer vooropgesteld. Centraal bij deze 

vorm van procesbeheer staan natuurlijke ontwikkelingsprocessen zoals windworp, spontane 

verjonging, spontane afsterving, zelfdunning, successie en natuurlijke begrazing. Een actief en 

mechanisch ingrijpen van de beheerder wordt daarbij tot een minimum herleid. Daarbij wordt 

gedacht aan het ringen van enkele bomen, waardoor het aandeel dood hout verhoogd kan 

worden en waardoor er enkele open plekken ontstaan. 
Dit basisbeheer kan aangevuld worden met mechanische beheermaatregelen. Hierbij moet 

vooral gedacht worden aan een permanente opvolging en verwijdering van (invasieve) exoten 

zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. 

 

Naast een permanente opvolging van exoten kunnen volgende acties in bosbestanden 

uitgevoerd worden: 

• het creëren van open plekken in het bos die ofwel terug dicht groeien (wandelende 

open plekken) of permanent open gehouden worden. 

• Dunnen met toekomstboommethode. Deze methode houdt in dat bomen verwijderd 

worden in functie van individuele bomen die de toekomst in moeten. Afhankelijk van 

de uitgangssituatie kunnen deze toekomstbomen verschillend ingevuld worden: 

� In homogene situaties worden mengsoorten (bv. ruwe berk in grove 

den) standaard als toekomstboom aangeduid om op die manier een 

verhoging van de biodiversiteit te bewerkstelligen 

� Bomen met nesten (bv. roofvogels) verdienen een aanduiding als 

toekomstboom 

� Bomen met holtes, dode takken, vorstscheuren, loshangende schors, 

e.d. verdienen een aanduiding als toekomstboom 

� Dode bomen dienen ook gevrijwaard te worden voor de toekomst om 

de hoeveelheid dood hout (staand en liggend, over alle diameterklassen 

heen) te maximaliseren en de hieraan gebonden biodiversiteit te 

beschermen 
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� Ook in inheems loofhout wordt ingegrepen en hierin wordt gedund in 

functie van bomen die toegestaan worden om hun natuurlijke 

leeftijdsgrens te bereiken. 

• In het geval van ontoereikende verjonging van inheemse loofsoorten door bv. massale 

verjonging van invasieve exoten kunnen de inheemse soorten aangeplant worden. 

Vooral wanneer er met schaduwsoorten onder het bladerdek van de exoten gewerkt 

wordt, kan dit helpen om op termijn de exoten beheersbaar te maken. 

• Overgangen tussen bos en open vegetaties worden zoveel mogelijk in een systeem van 

een mantel-zoom-vegetatie ontwikkeld. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt 

verwezen naar de volgende paragraaf (4.1.6.2 mantel-zoombeheer) 

• De aanwezige paden worden uiteraard vrijgehouden. Gevaarlijke bomen voor 

weggebruikers of aanpalende percelen worden preventief verwijderd. 

 

• Op locaties met een goed ontwikkelde voorjaarsflora is het wenselijk om vleksgewijs 

een hakhoutbeheer uit te voeren, een vooropgestelde cyclus bedraagt 15 tot 20 jaar. 

De gekozen overstaanders moeten voldoende worden vrijgesteld. 

 

4.1.6.2 Mantel-zoombeheer 

 

Om een voldoende hoge diversiteit in het bos te behouden worden mantel- en 

zoomvegetaties nagestreefd. Deze structuren zijn vooral terug te vinden aan de bosranden en 

langs wandelpaden. Door hun overgangspositie, waardoor ze zowel soorten van het bos als 

het open gebied kunnen bevatten, hebben ze een grote ecologische functie. Een belangrijke 

fauna-doelgroep zijn de ongewervelden. Zo hebben dagvlinders bij uitstek baat bij zulke 

overgangsvegetaties. 

 

Open plekken in of aan de rand van het bos kunnen op eenvoudige wijze ontstaan door het 

vellen van één of enkele bomen. Een andere optie is om de mantel-zoomvegetatie langs de 

buitenkant van het bos te stimuleren. Daarbij wordt een strook van het aangrenzende open 

landschap gebruikt waarop een struweel zich kan ontwikkelen. Deze manier kan tevens 

ontwikkeld worden door het mozaïekbeheer. Indien mogelijk worden de zomen in een 

golvende beweging aangelegd waardoor er plaatselijk windluwe zones ontstaan. 

 

Afhankelijk van de standplaats (zuidelijk of noordelijk georiënteerd) kan de breedte van de 

mantel-zoomstructuur variëren. Een minimumbreedte is 5 m. Een zuidelijk georiënteerde 

bosrand geniet de voorkeur en zal in de regel minder ruim genomen moeten worden dan een 

noordelijk georiënteerde bosrand waar de beschaduwing van de struik- en kruidlaag groter 

zal zijn. 

 

De mantel-zoomvegetatie vereist een periodiek beheer waarbij in de mantelzone bomen en 

hoog opgaande struiken periodiek (tijdsinterval 8 tot 10 jaar) in hakhout geplaatst worden. 

De ruigtevegetatie in de zoom zal via een cyclisch maaibeheer (tijdsinterval circa 5 jaar) 

worden gemaaid met afvoer van het maaisel. 

Beide beheermaatregelen worden verspreid over het ganse mantel-zoomtraject uitgevoerd. 

Hierdoor ontstaat er een variatie van net gemaaide stukken versus overblijvende 

ruigtekruidenvegetatie en hoog opgaande struiken versus in hakhout geplaatste vegetaties. 
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Langs de open wandelpaden over percelen in ons beheer, zullen waar mogelijk stroken met 

een breedte van één tot drie meter naast het pad om de twee tot vijf jaar gemaaid worden. 

Met dit beheer willen we de in potentie zeer rijke zoomvegetaties van zomereiken-

essenbossen begunstigen en binnen de bossen min of meer vaste (half)-open plekken maken 

met een eigen microklimaat (o.a. gunstig voor vele soorten insecten). 

 

Speciale aandacht zal uitgaan naar het mantel-zoombeheer aan de randen van de vijvers, 

vooral de Fauna&Floravijver en de Ter Bronnen vijver. Om de aanrijking en beschaduwing 

door de aanpalende bosvegetatie te beperken wordt een randzone van maximaal 10 meter in 

hakhout geplaatst. 
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4.2 Beheermaatregelen, beschrijving op beheereenheden 
 

De beheermaatregelen worden per beheereenheid aangeduid. 

 

Bijlage 4.1.1: kaart eenmalige maatregelen 

Bijlage 4.1.2: kaart terugkerende maatregelen 

Bijlage 4.1.3.a: tabel eenmalige maatregelen per beheereenheid 

Bijlage 4.1.3.b: tabel terugkerende maatregelen per beheereenheid 

 

 

4.3 Soortgericht beheer fauna en flora 
 

Het soortenbeheer wordt –waar mogelijk en indien de soorten worden vastgesteld- 

afgestemd naar volgende ecoprofielen: 

• 2: dieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap 

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

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

• 9: dieren van structuurrijke, gesloten bossen 

• 10: moerasvogels 

• 11: dieren van vegetatierijke plassen 

 

En dit conform Van Uytvanck & Goethals (2014)  

 

4.3.1 Exoten 
Een aantal exoten komt voor in het gebied: mahonie, vlinderstruik, Canadese fijnstraal, 

Canadese kornoelje, Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, 

Robinia, late guldenroede, schijnaardbei, halsbandparkiet, exotische waterschildpadden, 

zonnebaars, Canadese gans, … 

 

Er wordt geprobeerd om een deel van deze exoten te verwijderen, waarbij de planten in de 

eerste instantie mechanisch zullen bestreden worden, door onder meer maaien, uitgraven, 

afdekken met plastiekfolie en dergelijke meer. Goede praktijkervaringen van andere gebieden 

worden hierbij in de mate van het mogelijke gekopieerd of gebruikt mits enige aanpassingen. 

Op vlak van fauna stellen zich momenteel nog geen grote problemen en worden actueel geen 

bestrijdingsacties voorgesteld. 

 

 

4.3.2 Aanvraag ontheffing voor het doden van dieren 
 

Op de beheerde percelen worden momenteel geen soorten waargenomen die wildschade 

kunnen veroorzaken of recreatieve vormen van jacht toegelaten. Een ontheffing voor het 

doden van dieren die wildschade kunnen veroorzaken is dan ook niet van toepassing. 
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4.4 Afweging in functie van zorgplicht  
 

De beheermaatregelen houden maximaal rekening met de zorgplicht en zijn er op gericht de 

aanwezige habitats, vegetaties, fauna en flora duurzaam te onderhouden. 

Tijdens werken wordt schade aan bodem, fauna en flora steeds tot een minimum beperkt. De 

grote inrichtingswerken (binnen het natuurinrichtingsproject en het LIFE project) worden 

buiten het broedseizoen uitgevoerd. 

Bij het kappen van bomen worden bomen met holtes en dode bomen maximaal 

geïnventariseerd en gespaard. 

  

  

4.5 Afweging in functie van vergunningen en ontheffingen 
 

Om het natuurreservaat het Torfbroek te kunnen beheren zoals voorzien in het beheerplan, 

om er wetenschappelijk onderzoek te verrichten, om redenen van natuurbehoud, om redenen 

van volksgezondheid, met het oog op het recreatief en educatief medegebruik en ter 

voorkoming van belangrijke schade worden de volgende ontheffingen aangevraagd om het 

beheer te kunnen uitvoeren, conform het natuurdecreet, het jachtdecreet en het bosdecreet.  

  

• alle handelingen noodzakelijk voor het uitvoeren van het goedgekeurde 

beheerplan (alle beschreven terugkerende beheermaatregelen en voorziene 

inrichtingsmaatregelen per beheereenheid) 

•  ten behoeve van het natuurbehoud: lokaal gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen bij een explosieve toename van Amerikaanse vogelkers, 

Amerikaanse eik, Japanse duizendknoop, Robinia, bamboes en siergrassen,  die met 

mechanische bestrijding niet in te dijken is (Natuurdecreet). 

• Voor redenen van wetenschappelijk onderzoek en in functie van inventarisaties en 

monitoring van doelsoorten (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,  infoborden en 

voetgangerssluisjes (Natuurdecreet) 

• om redenen van natuurbehoud: toestemming voor het plaatsen van bovengrondse 

leidingen, met name begrazingsraster 

• om redenen van natuurbehoud: toestemming voor het maken van vuur voor het 

verbranden van beheerresten zoals takhout en maaisel. In bijlage 4.5 wordt een kaart 

meegeleverd met aanduiding van de locaties waar vuur gemaakt zal worden. 

Het branden wordt strikt beperkt tot afgelegen locaties met veel houtige opslag waar 

lokale verwerking (composteren, takkenrillen) niet mogelijk is of nefast voor de 

natuurdoelstellingen van het gebied. 

In functie van vegetatiekartering, evoluties van rietlanden, open water en 

beheermonitoring: het overvliegen op lage hoogte van het gebied met een drone 
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• wijzigingen van reliëf; voor alle beheerwerken voorzien in Hoofdstuk 4 en alle 

inrichtingsmaatregelen binnen het natuurinrichtingsproject Torfbroek en Life project. 

Voor werken die vergunningsplichtig zijn, zal een omgevingsvergunning aangevraagd 

worden.  

• vernatting ten behoeve van het herstel van grondwaterafhankelijke vegetaties zoals 

broekbossen, natte hooilanden, kalkmoerassen, overgangsvenen, mesotrofe vijvers en 

moerasspirearuigtes 

•         voor redenen van wetenschappelijk onderzoek en in functie van inventarisaties en 

monitoring van doelsoorten. 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, 

beverrat, 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: 

o het doden van niet-inheemse (invasieve) soorten op de beste, meest 

controleerbare, efficiënte en selectieve manier ter bescherming van de inheemse 

fauna en flora voor alle soorten vermeld op het portaal van de geregistreerde 

exotische soorten: http://ias.biodiversity.be/species/all). 

o het vangen en doden van vissen om een natuurlijk visbestand te bereiken, waarbij 

het vooral gaat om het verwijderen van bodemwoelende vissen en exoten ten 

behoeve van de ontwikkeling naar een natuurlijk visecosysteem en helder 

water (Natuurdecreet). 

 

Bijlage 4.5: locaties brandhopen 
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5 Opvolging 
 

Voor de beheermonitoring worden volgende methodes19 gevolgd voor de betrokken habitats. 

 

Tabel 5: voorziene beheermonitoring 

Habitatcode Natuurstreefbeeld Verplichte methode 

beheermonitoring  

Aanvullende 

methode 

beheermonitoring 

3140 Wateren met 

kranswiervegetaties 

Basis + resultaatsindicatoren  

6410 blauwgraslanden Basis + 

resultaatsindicatoren+waterpeil 

 

6510_hu Glanshaverhooilanden Basis + resultaatsindicatoren  

6430 voedselrijke 

zoomvormende 

ruigten 

basis + indicatorlijst waterpeil 

rbbhf Rbbhf 

moerasspirearuigte 

met 

graslandkenmerken 

Basis + resultaatsindicatoren  

7140 Voedselarme tot 

matig voedselarme 

verlandingsvegetaties 

Basis + 

resultaatsindicatoren+waterpeil 

 

7210 galigaanvegetatie Basis + 

resultaatsindicatoren+waterpeil 

 

7230 kalkmoeras Basis + 

resultaatsindicatoren+waterpeil 

 

    

rbbmr Rbb rietlandvegetatie basis  

rbbsp Rbb doornstruwelen 

van leemhoudende 

grond 

basis Resultaatindicatoren 

+waterpeil 

91E0_va, 

91E0_vm, 

91E0_vn 

bossen op alluviale 

grond 

basis indicatorlijst + 

waterpeil 

 

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.  

 

 

                                                      
19 Volgens de bepalingen van de code goede praktijk Beheermonitoring 
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5.2 Waterpeilen 
 

In het gebied bevindt zich een uitgebreid netwerk van peilbuizen. Deze worden manueel en 

automatisch (via divers) gemonitord. De gegevens worden verzameld en geanalyseerd door 

het INBO. 

 

5.3 Indicatorlijst  
 

Niet van toepassing. 

 

5.4 Soorten 
 

Binnen het bestek van het LIFE project wordt zeggekorfslak gemonitord. De monitoring zal 

gebeuren door periodiek na te gaan of de soort aanwezig is in het gebied. 

 

5.5 Maatregelen natuurinrichting 
 

Binnen het kader van het natuurinrichtingsproject (zie 1.6.11) wordt een specifiek 

monitoringsschema opgesteld. 

Een eerste vraagstelling is of de uitgevoerde werken bijgedragen hebben tot het realiseren 

van de vooropgestelde doelstellingen. 

 

Volgende vraagstellingen en de daaraan gekoppelde monitoringacties zijn voorzien: 

 

Om te evalueren of het verwijderen van het slib tot gevolg heeft dat de vijvervegetatie naar 

een kranswierwater (habitat 3140) evolueert, worden volgende parameters opgevolgd: 

- Is de maatregel goed uitgevoerd en daarna of en hoe snel het slib weer 

aangroeit 

- Of dit de waterkwaliteit in de vijvers verbetert 

- Of waterstand in de vijvers voldoende is 

- Hoe goed de waterkwaliteit van de vijverbodem is waar de planten in 

groeien 

- Waar en welke vegetatie ontwikkelt 

 

De herinrichting en de instelling van bepaalde grondwaterhoogtes in functie van trilveen 

(7140), kalkmoeras (7230), galigaanvegetatie (7210) en blauwgrasland (6410) zal door middel 

van volgende parameters opgevolgd worden: 

- Of de grondwaterstand juist is volgens de ecologische kennis 

- Of de grondwaterkwaliteit gunstig is 

- welke vegetatie (waar) ontwikkelt 

 

VLM start met het monitoren van de verschillende parameters en volgt dit op tot T=2. 

Natuurpunt is als natuurbeheerder gehouden aan de regels voor monitoring uit het 

beheerplan voor een erkend natuurreservaat. Er wordt daarom verwacht dat Natuurpunt 

vanaf T=3 de monitoring volledig overneemt, behalve voor waterkwaliteit en slibdikte 

waarvoor de VLM nog op T=5 een analyse uitvoert. 
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Tabel 4: overzicht van gebiedsthema’s, maatregelen en stuur-/tussen-/ en doelparameters ten behoeve van monitoring in het natuurinrichtingsproject “Torfbroek” 

Gebieds-thema Maatregel Stuur-parameter Tussen-

parameter 

Doelparameter 

Doelsysteem Natuurstreefbeeld Doelsoort 

verbetering 

ecologisch 

functioneren 

oppervlaktewa

teren 

Herstellen van 

monniken en 

overlopen. 

Aantal en hoogte van 

monniken en 

overlopen. 

Hoogte waterpeil 

vijvers 

+ Waterkwaliteit 

(vijver + bodem) 

+ slibdikte 

Oppervlakte en 

ligging doelsystemen 

(ha) 

• Stilstaand water  

Oppervlakte en ligging 

natuurstreefbeelden (ha): 

• Kranswierwater 

• Trilveen (op termijn) 

Vegetatie:  

Soortensamenstelling/ -rijkdom  in 

natuurstreefbeelden 

• Doelsoorten kranswierwater en 

trilveen 

 

 

Slib verwijderen Opmeting bodempeil 

vijvers + slibdikte 

herstel 

kwelmilieu 

Afgraving tot 

oorspronkelijk 

maaiveld 

Oppervlakte 

heringerichte zone 

Hoogte 

grondwaterstand 

+ waterkwaliteit 

 

Oppervlakte en 

ligging doelsystemen 

(ha) 

• Graslanden en 

ruigten 

• Moeras 

Oppervlakte en ligging 

natuurstreefbeelden (ha): 

• Blauwgrasland 

• Kalkmoeras 

• galigaan 

• trilveen 

Vegetatie: 

Soortensamenstelling/-rijkdom in 

natuurstreefbeelden 

• Doelsoorten … 

 

Hooiland/moeras-

herstel 

Oppervlakte 

opengemaakte zone 
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