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1 Administratieve gegevens 
 

 

1.1 Naam natuurgebied 
 
Bronnen van het Heuvelland 
 
Bijlage 1.1.1 Ligging 
Bijlage 1.1.2 Ruimer globaal kader 
 

1.1.1 Deelgebieden 
 
We vinden in het natuurgebied 4 deelgebieden terug: Broekelzen, Hellebeek, Scherpenberg 
en Sulferberg. 
 
Bijlage 1.1.3 Deelgebieden 
 
 
 

1.2 Verkenningsnota 
 
De verkenningsnota voor Bronnen van het Heuvelland werd goedgekeurd op 25/02/2021 met 
registratienummer NBP-WV-20-0010. 
 
Bijlage 6.2: Goedgekeurde verkenningsnota 
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1.3 Deelnemende percelen 
 
Bijlage 1.3 Deelnemende percelen 
 
 

1.4 Doelmatigheidstoets 
 
Natuurpunt Beheer vzw vraagt aan ANB om de doelmatigheidstoets voor alle gronden binnen 
het globaal kader van de goedgekeurde verkenningsnota uit te voeren. 
 

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

Natuurpunt Beheer vzw 
Coxiestraat 11 
2800 Mechelen 
tel: 015-29 72 20 
fax: 015-42 49 21 

 
De consulent verantwoordelijk voor dit dossier is: 
 

Matthias Strubbe 
Matthias.strubbe@natuurpunt.be 
0497/052958 
 

Het natuurgebied wordt beheerd door het beheerteam voor het gebied: 
 

Verantwoordelijken beheerteam 
 
Piet Hardeman 
Goeberg 3 
8954 Heuvelland-Westouter 
piet.hardeman@telenet.be 
 
 
Johan Carette 
Godtschalckstraat 18 
8958 Heuvelland-Loker 
johancarette@telenet.be 
 
 
 
  

mailto:Matthias.strubbe@natuurpunt.be
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1.6 Aanvullende situering van het ruimer globaal kader 
 

1.6.1 Ruimtelijke bestemming 
 
1.6.1.1 Bestemming Gewestplan 
 
Volgens het gewestplan is het gebied ingetekend als volgt:   

 Natuurgebied 

 Natuurgebied met wetenschappelijke waarden of natuurreservaten 

 Agrarisch gebied met ecologisch belang en landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied 
 

Bijlage 1.6.1: Gewestplan 
 

1.6.1.2 Bijzonder plan van aanleg (BPA) 
 
Niet van toepassing. 
 
1.6.1.3 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
 
Niet van toepassing. 
 
1.6.1.4 Herbevestigd agrarisch gebied (HAG) 
 
Binnen het ruimer globaal kader is geen herbevestigd agrarisch gebied opgenomen. 
 

1.6.2 Afbakening VEN 
 
Een deel van het ruimer globaal kader vormt onderdeel van het VEN West-Vlaams Heuvelland.  
 
Bijlage 1.6.2: VEN-afbakening 
 

1.6.3 Habitatrichtlijngebied 
 
Ongeveer de helft van het ruimer globaal kader vormt onderdeel van het 
habitatrichtlijngebied West-Vlaams Heuvelland. 
 
Bijlage 1.6.3: Habitatrichtlijngebied 
 
 

1.6.4 Vogelrichtlijngebied 
 
Niet van toepassing. 
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1.6.5 Onroerend erfgoed 
 
1.6.5.1 Beschermd cultuurhistorisch landschap 
 
Zuidelijk deel van deelgebied Hellebeek ligt binnen beschermd cultuurhistorisch landschap 
Kemmelberg en omgeving. 
 
Bijlage 1.6.5 Kaart met beschermingszone onroerend erfgoed 
 

1.6.6 Biologische waarderingskaart (BWK) 
 
Het ruimer globaal kader bestaat uit een complex van zowel biologisch waardevolle tot zeer 
waardevolle percelen als biologisch minder waardevolle percelen. 
 
Bijlage 1.6.6 Biologische waarderingskaart 
 
 

1.6.7 Soortenbeschermingsprogramma’s 
 
Binnen het ruimer globaal kader komt de kamsalamander voor waarvoor een 
soortenbeschermingsprogramma is goedgekeurd. De aanwezige populatie is ook opgenomen 
in het soortbeschermingsprogramma. Dit soortenbeschermingsprogramma voorziet volgende 
maatregelen: 
 
“Een populatie bevindt zich in het landbouwgebied ten westen van de dorpskern van 
Westouter. Er wordt gestreefd naar uitbreiding van de populatie, via de vallei van de Franse 
Beek en Broekelzenbeek naar het nabijgelegen natuurgebied Broekelzen (deel van BE2500003-
1 – eigendom/beheer overwegend Natuurpunt) alwaar in een meer duurzame context een 
populatie in stand kan gehouden worden. In Broekelzen is voldoende leefgebied aanwezig 
onder de vorm van bronbos en kleinschalig landschap (graslanden met houtkanten en poelen). 
Een versterking van de bronpopulatie is weliswaar aan de orde om voldoende migratie op gang 
te brengen. Flankerend is het daarom wenselijk om in de tussenliggende zone werk te maken 
van betere verbindingsmogelijkheden. Mogelijk liggen er ook potenties aan de Franse kant van 
de grens, weliswaar is er daar momenteel onvoldoende zicht op de aanwezigheid van de 
soort.” 
 
Een andere populatie omvat de leefgebieden op de Rode Berg en Kemmelberg. De kern van 
deze populatie bevindt zich actueel in de omgeving van Loker alwaar ze zowel in de vallei van 
de Hillebeek/Hellebeek als de Douvebeek/Douve voorkomt (beide BE2500003-3). In de vallei 
van de Douvebeek/Douve kan de soort meesporen op het leefgebiedherstel dat vanuit het ANB 
wordt geïnitieerd. In de Hillebeek/Hellebeek neemt Natuurpunt het initiatief om via aankoop 
en inrichting in de beekvallei (poelen) en op de valleirand (struwelen) de kolonisatie van de 
leefgebieden op de Kemmelberg (grote delen maken deel uit van het Provinciaal Domein 
Kemmelberg) te stimuleren. Gezien de populatie nog in belangrijke mate voorkomt buiten SBZ 
dient er enerzijds gezorgd voor een voldoende grote populatiegrootte om migratie naar SBZ te 
bespoedigen. Binnen SBZ dient anticiperend op de komst werk gemaakt van leefgebied herstel 
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en –beheer zodat -eens gekoloniseerd- de soort er een geschikt leefgebied aantreft. Belangrijke 
inspanningen hiertoe zijn ondertussen al genomen; een periodieke opvolging van de kwaliteit 
van de voortplantingspoelen is evenwel steeds zinvol. 
 
Meer info i.v.m. de SBP voor kamsalamander is te vinden via deze link: 
https://www.natuurenbos.be/sbpkamsalamander 
 
In Hellebeek werden op eigendom van Natuurpunt 2 poelen in 2007, 1 in 2017 en 5 in 2018 
(via ISN-dossier) gegraven, zodat er nu 8 poelen aanwezig zijn om een cluster aan poelen te 
vormen voor de kamsalamander: 6 in deelgebied Hillebeek en 2 in deelgebied Vijvervelden. 
 
Bijlage 1.6.7 Soortenbeschermingsprogramma kamsalamander 
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2 Inventarisatie 
 

2.1 Abiotiek en gebiedshistoriek 
2.1.1 Geologie en reliëf  
 
Geologie 
 
De heuvelrug in het zuiden van West-Vlaanderen is opgebouwd uit twee pakketten van 
tertiaire lagen: een oudere kleibank (Ieperiaanklei), die het voetstuk uitmaakt van het hele 
gebied en recentere zand- en kleilagen, bekroond met zandsteen. De laatste afzettingen 
(ijzerhoudend Diestiaanzand) dateren van 7 miljoen jaar geleden. De oorspronkelijk 
horizontale lagen van deze zeeafzettingen werden gewijzigd toen het land in Binnen-
Vlaanderen begon op te rijzen, terwijl de zeebodem naar het noorden toe verder daalde. De 
lagen van de heuvels vertonen daardoor een duik in noordelijke richting. De snelstromende 
beekjes die op de noordzijde van de kam ontspringen konden de bovenliggende zandkap 
doorbreken en geleidelijk het dikke zandpakket meespoelen. Nadien hebben de noordelijk 
beken zich ingegraven in de stevige, meer weerstand biedende kleilaag. Aan de rand van de 
zo ontstane diepe kom (de IJzerkom) bleef een afgeronde kam in klei bewaard. Aan de 
zuidrand werd het plateau afgesneden door de Leie en ontstond een steile rand (kam van 
Nieuwkerke). 
 
Het resultaat van de aanhoudende rivieruitschuring tussen IJzer en Leie was een breed, 
afgevlakt kleiplateau, met enkele zandkoppen bovenop en een hoger gelegen, smal plateau, 
volledig opgebouwd uit zand. Van dit hoger gelegen plateau blijven door steeds verdere 
uitschuring door beken alleen nog restheuvels (de eigenlijke "bergen") over. Quartaire, niveo-
eolische en niveo-fluviatiele sedimenten (löss) zijn vooral van belang in de valleien, waar ze 
de tertiaire lagen grotendeels bedekken (tot 10 m dik in de Leievallei). De basis van deze 
quartaire deklaag wordt soms gevormd door een grindlaag. Op steile hellingen en de sterk aan 
erosie blootgestelde toppen, dagzomen echter de tertiaire lagen of is de uiterst dunne 
quartaire laag vermengd met het onderliggende substraat.  
 
De West-Vlaamse heuvelrug vormt de scheiding tussen zandleem- (in het noorden) en 
leemstreek (in het zuiden) en de scheiding tussen het IJzerbekken en het Leiebekken. 
 
Reliëf 
 
Het beschouwde gebied betreft enkele bronhoofden, beekjes en flanken van vrij smalle 
keteldalen van de heuvelrug in het zuiden van West-Vlaanderen. Deze oost-west gerichte 
heuvelrug is ongeveer 50 km lang en ligt voor een groot deel in Frankrijk. De hoogte varieert van 
± 30 meter in de beekdalen tot ± 150 meter op de heuveltoppen. 
 
Het landschap van de Zuid-West-Vlaamse getuigenheuvels wordt gekenmerkt door een 
uitgesproken reliëf van heuvels en diep ingesneden beekdalen. Met treft er een dubbele en west-
oost georiënteerde heuvelrij aan. De noordelijke heuvelrij wordt gevormd door de Kemmelberg 



Natuurbeheerplan Bronnen van het Heuvelland 

 

10  Natuurpunt Beheer vzw 

(156m), de Monteberg (132m), de Scherpenberg (125m), de Rodeberg (143m) en de 
Vidaigneberg (136m). 
 
De zuidelijk heuvelrug is lager gelegen met onder meer Zwarte molen (80m), de Walletjes (80m) 
en de hoogte van Nieuwkerke (66m). 
 
Voor het ontstaan van dit typische landschap moeten we terug tot het eind van het Mioceen 
(Tertiair), zo’n zeven miljoen jaar geleden. Toen kende België de laatste grote overspoeling door 
de zee: de Diestiaan-transgressie. De kustlijn van deze Diestiaanzee was min of meer West-Oost 
gericht en bevond zich ongeveer ter hoogte van de lijn Saint-Omer, Roubaix, Edingen, Tienen, 
Hasselt. Langsheen deze Diestiaankust kwam een groot aantal zandbanken voor, die alle 
evenwijdig aan de kustlijn waren gelegen. Deze zandbanken staken periodisch boven het 
zeeniveau uit waardoor zuurstof uit de lucht ongehinderd in de brede poriën tussen de 
zandkorrels en het grind kon dringen. De zuurstof activeerde de oxidatie van het ijzer dat 
vrijkwam bij de verwering van het overvloedig aanwezige glauconiet. Het losse zand en grind 
werden door een ijzerrijk bindmiddel aan elkaar gekit zodat er als het ware een vast en resistent 
gesteente ontstond: ijzerzandsteen. Toen de Diestiaanzee zich terugtrok werden de depressies 
tussen de zandbanken ingesneden door beekjes en rivieren, die op het bloot gekomen land 
waren ontstaan. Naarmate zij zich verder insneden kwamen de zandbanken steeds hoger te 
liggen. De beschermende ijzerzandsteen-kap speelde hierbij een belangrijke rol. De depressies 
bleven onder het grondwaterpeil liggen, met als gevolg dat het glauconiet niet kon oxideren en 
het zand dus ook niet aan elkaar kon klitten. De erosie kon in dit losse zand dan ook zeer 
gemakkelijk doorgaan. Als gevolg van deze differentiële erosie ontstonden de getuigenheuvels, 
die in feite restanten zijn van de Diestiaanse zandbanken.  
 
 

2.1.2 Bodem 
 
De laagste delen van de valleitjes zijn sterk gleyige gronden op kleiig materiaal (Efp), met 
plaatselijk veen (V) in de bovengrond. Deze gronden gaan over in de hoger liggende akker- en 
graslanden op zandleemgronden (tussen de keteldalen in), waarin gradiënten van sterk tot zwak 
gleyig zijn waar te nemen (Lhp, LDxe). In deze zandleemgronden vinden we vooral op de hoogst 
gelegen en meest geërodeerde delen een groot aantal keivormige ijzerzandstenen in de 
bovengrond. Op geringe diepte (minder dan 0,5 m) sluiten platte stenen vaak aan elkaar tot een 
harde laag en vinden we verspreid glauconietkleurig zandleem, wat op een zure situatie duidt. 
De bemeste bouwvoor is meestal maximaal 40 cm dik. Enkel in het deelgebied Broekelzen vinden 
we aansluitend naar het zuiden nog akkerland op zandgrond (Saf). 
 
Bijlage 2.1.2 Bodemkaart 
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2.1.3 Hydrologie - hydrografie 
 
Als gevolg van een afwisseling van kleiige en zandige lagen in de tertiaire afzettingen zijn 
sommige zandlagen watervoerend. Waar deze zandlagen dagzomen vormt zich meestal een 
bronniveau. In het gebied van de Zuid-West-Vlaamse getuigenheuvels kunnen we 
verschillende bronniveaus situeren. De bovenste reeks bronniveaus lokaliseren zich op de 
Bartoonklei op ca 120m, waarbij het water afkomstig is uit het hoger gelegen Diestiaanzand 
en vrij voedselarm is. Een tweede reeks bronniveaus ligt op de Paniseliaanse klei op 60 – 70m. 
Het water dat er ontspringt is rijker. De bronnen van het tweede niveau zijn permanent. Hier 
bevinden zich meestal bronbosjes. De errond en afwaartsgelegen gronden zijn dikwijls 
permanent nat en vertonen dus reductiehorizonten ten gevolge van de oppervlakkige en 
ondergrondse afvloei.  
 
De Zuid-West-Vlaamse heuvelrug vormt de waterscheidingslijn tussen het IJzer- en Leiebekken. 
De Hellebeek ontspringt op de zuidflank van de Rodeberg en komt naar het zuiden toe samen 
met de Lindebeek. Verder mondt ze uit in de Douvebeek, die van west naar oost loopt en ter 
hoogte van Waasten in de Leie uitmondt. Vnl. bronnen die ontspringen op de Rodeberg en in de 
valleiflanken van de Hellebeek zelf voeden de Hellebeek. Er treedt ook diffuse kwel op in de 
valleiflanken. 
 
Op de noordwestelijke flank van de Vidaigneberg ontspringt de Broekelzenbeek. Deze mondt uit 
in de Franse beek die vanaf Reningelst de Grot beek heet en vanaf Vlamertinge de Grote 
Kemmelbeek in de Grote Kemmelbeek. De bron van de Broekelzenbeek ontspringt op een 
hoogte van ± 95 m en wordt nog steeds manueel uitgediept en zorgt via een dunne leiding voor 
de watervoorzienig van een  graasweide hogerop. De beek wordt ook gevoed door kwelwater 
dat uit de flanken van het keteldal opborrelt en plaatselijk voor zeer drassige situaties zorgt.  
 
De Sulferbergbeek en de Brandersbeek ontspringen op de Noord-Oostelijke helling van de 
Rodeberg. Beide beken monden uit in de Franse Beek die verder de Grote beek wordt en nog 
verder de Grote Kemmelbeek. We vinden hier ook natte zones in de valleigraslanden.   
 
De Scherpenbergbeek aan de Noord-Westzijde van de Scherpenberg voegt zich ver noordwaarts 
bij de Grote Kemmelbeek.  
 
Bijlage 2.1.3 Hydrografie 
 
 

2.1.4 Landschapshistoriek 
 
Ten tijde van Ferraris (1777) vinden we in de buurt van Loker nog enkele boscomplexen: de 
Scherpenberg, Scherpenbergbeek en Eeuwenhout zijn ruimschoots bebost. 
 
Tijdens de zogenaamde moderne ontginningsbeweging (1760 tot 1880) schrompelt het 
bosareaal in gans Vlaanderen ineen. Ook in de regio van het Heuvelland verdwijnen grote 
lappen bos.  
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In een latere periode, wanneer de vraag naar onder meer ‘mijnhout’ sterk toeneemt vinden 
we ook een toename van bos, maar dan vooral naaldhout. In het zuidelijk deel van het West-
Vlaamse Heuvelland, rond de getuigenheuvels, valt een regelmatige spreiding van het bos op. 
De Kemmelberg, de Rodeberg, de Vidaigneberg en de Scherpenberg zijn bebost. Op de toppen 
van de heuvels komt nog veel heide voor. 
 
In de periode 1895-1914 nam de bosvernietiging weer toe, onder meer door de gunstige 
landbouwprijzen. In het noorden van Westouter en Reningelst verdwijnt het bos bijna 
volledig. Zelfs het Hellegatbos verdwijnt bijna door verwoestingen tijdens de ‘Grote Oorlog’. 
Na de oorlog wordt het Hellegatbos opnieuw geplant. De bossen op de heuvels zijn zeer 
versnipperd. Kort na de eerste wereldoorlog wordt ook het Eeuwenhout ontbost.  
 
Het toerisme bracht ingrijpende veranderingen mee in het Heuvelland. Waar voordien weinig 
bewoning was, verrezen weekendverblijven en in de bossen werden horecazaken en parkings 
ingeplant op de heuvels.  
 
 
Bijlage 2.1.4_a Ferraris (1777) 
Bijlage 2.1.4_b Vandermaelen (1846-1854) 
Bijlage 2.1.4_c Topo (1904) 
Bijlage 2.1.4_d Topo (1939) 
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2.2 Biotische gegevens 
 

2.2.1 Vegetatiegegevens 
 
2.2.1.1 Halfnatuurlijke graslanden (hp/hp*) 
 
Binnen het ruimer globaal kader vinden we een grote variatie van graslanden. Het gaat 
voornamelijk om permanente graslanden. De soortenrijkdom hangt af van de 
bemestingsintensiteit en het gevoerde beheer. 
 
De meeste graslanden behoren tot het raaigras-beemdgrastype met relatief weinig soorten. 
Veldbeemdgras, Engels raaigras, ruw beemdgras, kruipende boterbloem, paardenbloem en 
madeliefje zijn de typische soorten van graslandtype. 
 
In de iets beter ontwikkelde graslandtypes vinden we scherpe boterbloem en biggenkruid als 
typische dicotylen en als typische grassoorten kamgras en reukgras. In de nattere zones komt 
dan weer pinksterbloem voor.  
 
2.2.1.2 Dotterbloemgrasland (Calthion palustris): Hc; rbb en Moerasspirea-verbond 

(Filipendulion): Hf; habitat: 6430 
 
Dotterbloemgraslanden en het moerasspirea-verbond gaan in het gebied vloeiend in elkaar 
over, vandaar dat deze hier samen genomen worden. Ze komen voor in de bronzone 
voornamelijk onder de vorm van de typische amfitheaters. Hoe vaker en vroeger ze gemaaid 
worden hoe meer de vegetatie eerder dotterbloemgrasland benadert.  
 
Deze vegetaties worden in het visiegebied gekenmerkt door een hoog aandeel aan veldrus, 
bosbies, en/of reuzenpaardestaart. Aanvullende typische soorten van dotterbloemgrasland 
zijn echte koekoeksbloem, orchis spec. (gevlekte-/ brede-/ rietorchis), moerasvergeet-me-
nietje, egelboterbloem, watermunt, pinksterbloem, moerasrolklaver, grote ratelaar, 
moeraswalstro en tweerijige zegge. Aanvullende typische soorten voor moerasspirearuigtes 
zijn moesdistel, moerasspirea, echte valeriaan en harig wilgenroosje. Op de natste plaatsen 
zijn dotterbloem en holpijp talrijk. 
 
2.2.1.3 Aangerijkt struisgrasland (Koelerio-Corynephoretea/ Arrhenation): Ha; habitat: 

geen habitat of 6230 
 
Op de drogere, zandige bodems kwam vermoedelijk van nature heischraal grasland voor. 
Momenteel zijn er slechts zeer beperkt typische soorten van terug te vinden. Door historische 
bemesting en recente verschraling evolueren ze nu naar een tussenvorm van het 
glanshaververbond en struisgrasland. Ze worden gekenmerkt door een lage vegetatie met 
veel gewone veldbies, reukgras en gewoon struisgras. Typische bloemplanten zijn margriet, 
gewoon biggenkruid, duizendblad, muizenoor, klein streepzaad, knoopkruid en 
schapenzuring. Aan de ruigere randen horen valse salie, stijf havikskruid en schermhavikskruid 
thuis, die momenteel zeer beperkt in het gebied voorkomen. Recent neemt ook het 
eekhoorngras sterk toe in dit grasland. 
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2.2.1.4 Vallei- en moerasbossen 
 
Elzen-essenbos (91EO_vc) van bronnen en bronbeken (Carici-Fraxinetum en Cardamino-
Alnetum) & alluviaal essen-olmenbos (91EO_va) (Ulmo-Fraxinetum) 
 
Deze bossen vinden we eerder in de beekvalleien of in de bronzones op de hellingen. De 
bronbossen (vc) worden gekenmerkt door de typische bronbossoorten (sleutelsoorten) zoals, 
hangende zegge, bittere veldkers, reuzenpaardenstaart, paarbladig en verspreidbladig 
goudveil. De valleibossen (va) worden gekenmerkt door een uitbundige voorjaarsflora met 
sleutelsoorten zoals slanke sleutelbloem, bosanemoon, pinksterbloem, gele dovenetel, 
dotterbloem, gevlekte aronskelk, muskuskruid en boswederik. 
 
De struiklaag is zeer verscheiden met onder meer aalbes, hazelaar, olm, eenstijlige meidoorn 
en Gelderse roos. In de boomlaag vinden we zwarte els, gewone esdoorn, gewone es en 
zomereik. Plaatselijk is hier ook populier ingeplant.  
 
2.2.1.5 Eiken- en beukenbossen 
 
Eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint (9130_qe) & Eiken-haagbeukenbos (9130_qa) 
De drogere bossen binnen het visiegebied behoren tot dit type. Het wordt van nature 
gedomineerd door beuk, hier zijn diverse andere boomsoorten echter veel talrijker door de 
geschiedenis van deze bossen. Hier is de wilde hyacint uitgesproken dominant. Verder vinden 
we er gele dovenetel, gevlekte aronskelk, gewone salomonszegel, slanke sleutelbloem, 
bosanemoon, kleine maagdenpalm, muskuskruid en grote muur. 
 
Bijlage 2.2.1_a Actuele vegetatie_Broekelzen 
Bijlage 2.2.1_b Actuele vegetatie_Sulferberg 
Bijlage 2.2.1_c Actuele vegetatie_Scherpenberg 
Bijlage 2.2.1_d Actuele vegetatie_Hellebeek 
 
 

2.2.2 Faunagegevens  
 
2.2.2.1 Zoogdieren 
 
Onderzoek naar zoogdieren in het gebied is vrij beperkt. De meeste waarnemingen zijn dan 
ook van opvallende en beter herkenbare soorten, waaronder ree en rode eekhoorn, die de 
laatste 10 jaar sterk zijn toegenomen. Steenmarter werd in de omgeving voor het eerst in 
2009 waargenomen, met diverse meer recente waarnemingen. Hiermee volgt deze soort ook 
in dit gebied de Vlaamse trend. Ook bunzing volgt de algemene Vlaamse trend, maar dan in 
de andere richting: deze wordt steeds minder waargenomen. Af en toe zijn er ook nog 
waarnemingen van wezel en hermelijn. Ook vos komt voor in de verschillende deelgebieden 
 
Kleinere zoogdieren werden in het verleden een aantal keren geïnventariseerd door middel 
van lifetraps. De aanwezigheid van volgende muizen/spitsmuizen is gekend: bosmuis, rosse 
woelmuis, aardmuis, huisspitsmuis, gewone bosspitsmuis en dwergspitsmuis.  
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De laatste 10 jaar werden er meerdere keren eikelmuis vastgesteld in het deelgebied 
Broekelzen. De omvang van de gehele populatie en eventuele aanwezigheid buiten de 
reservaatzones is actueel niet duidelijk. Vanuit de beschikbare gegevens is in ieder geval geen 
vooruitgang op te merken, eerder een terugval (in lijn met de gehele Vlaamse populatie). Er 
werden zowel houten als betonnen eikelmuiskasten geplaatst, die geregeld opgevolgd 
worden. Daarnaast werd ook via lifetraps onderzoek gedaan naar het voorkomen van deze 
soort. Bij het bosrandbeheer in de Broekelzen wordt er rekening gehouden met de 
aanwezigheid van eikelmuis. 
 
Vleermuizen zijn minder onderzocht binnen de reservaatzones en omgeving. Er zijn wel een 
aantal inventarisatienachten geweest met batdetector in de afgelopen jaren en daarnaast 
werd in het voorjaar van 2017 ook gebruik gemaakt van een automatische detector in 
deelgebied ‘De Broekelzen’. Het oudere broekbos centraal in de Broekelzen bleek toen 
foerageergebied voor franjestaart, ruige dwergvleermuis, baard/brants vleermuis en gewone 
dwergvleermuis. Verder zijn er in de nabije omgeving (aanliggende bosgebieden en dorpskern 
van Westouter) waarnemingen van watervleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, 
baard/brandts vleermuis en gewone grootoorvleermuis. 
 
De aanwezigheid van kolonies zijn minder gekend in zowel reservaten als omliggende zones, 
wel zijn er een aantal gekende overwinteringslocaties net buiten de reservaatzones (ANB-
gebieden) waar o.a. baard/brandts vleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis en 
watervleermuis overwinteren. 
 
Vermoedelijk speelt de geïsoleerde ligging, het gefragmenteerd landschap en een historiek 
waarbij het bos nagenoeg verdwenen was (WOI) deze dieren nog deels parten tot op heden. 
De bosgebieden binnen de reservaten (maar ook in de nabije omgeving) zijn nog relatief jong 
te noemen wat voor deze soortengroep niet optimaal is. De vele groene linten in het 
natuurgebied vormen wel belangrijke verbindingsassen en foerageergebied voor deze 
soorten. Het ouder worden van de bossen in de omgeving kan ook nieuwe potenties bieden 
voor deze soorten. 
 
 
2.2.2.2 Vogels 
 
De broedvogels binnen Bronnen van het Heuvelland worden geregeld gemonitord. 
Voornamelijk de minder courante soorten worden frequenter opgevolgd. De recentste 
resultaten komen van een uitgebreide broedvogelinventarisatie in 2020 in het kader van de 
Vlaamse Broedvogelatlas. Alle deelgebieden (en omgeving) werden toen meegenomen en 
volledig geïnventariseerd. 
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Bijzondere broedvogels binnen Bronnen van het Heuvelland zijn onder meer:  
 
Geelgors: de soort is aanwezig in elk van de 4 deelgebieden met min. 1 koppel 
Zomertortel: in deelgebied Hellebeek en Broekelzen zijn er jaarlijks 1 à 2 broedende koppels 
Goudvink: wordt jaarlijks vastgesteld als broedvogel in het reservaat – in 2020 werd in ieder 
deelgebied minimaal 1 territorium vastgesteld. De soort doet het globaal goed zowel binnen 
de reservaten als in de aangrenzende zones. 
Wespendief: broedt in de omgeving van de reservaten en foerageert wel geregeld binnen de 
reservaatzones, tot op heden werd nog geen nest / broedzekerheid van de soort aangetroffen 
binnen het reservaat. 
Appelvink: reeds ettelijke jaren vaste overwinteraar, maar (bevestigde) territoria of 
broedgevallen bleven uit tot 2020 – zowel binnen de reservaten als in de onmiddellijke regio. 
In 2020 werd een koppel waargenomen tijdens het broedseizoen in het deelgebied Sulferberg, 
wat tot een lokaal territorium deed besluiten. 
 
Naast de hierboven vermelde soorten van kleinschalige landschappen (zoals geelgors en 
zomertortel) zijn er nog heel wat andere broedvogelsoorten typisch voor dergelijke halfopen 
gebied aanwezig: spotvogel, braamsluiper, patrijs, grasmus, koekoek, bosrietzanger, ringmus, 
kneu, putter,.. 
 
Ook de algemene soorten uilen broeden in de reservaten: zowel bosuil, steenuil als ransuil 
broeden met minimaal 1 broedpaar in de verschillende deelgebieden. 
 
Qua dagroofvogels zijn volgende soorten aanwezig: sperwer, buizerd, torenvalk en boomvalk. 
De boomvalk is een eerder zeldzamere/niet jaarlijkse broedvogel binnen het reservaat, maar 
komt wel in de omgeving voor. In 2020 was de soort vnl. aanwezig ter hoogte van deelgebied 
‘Hellebeek’.  
 
Het aantal soorten van vochtigere biotopen is beperkter: bv. kleine karekiet en rietgors: deze 
zijn wel jaarlijks aanwezig en broeden in de kleinere rietveldjes van deelgebieden 
‘Scherpenberg’ en ‘Hellebeek’. 
 
Daarnaast zijn er ook af en toe waarnemingen van bonte vliegenvanger, kuifmees en 
roodborsttapuit. Dit zijn soorten die niet jaarlijks/ sporadisch broedend in het gebied. 
 
Grote groepen geelgorzen (tot meer dan 150 exemplaren!) bezoeken elke winter de 
Natuurpuntgraanakker die als wintervoedsel wordt aangelegd (ieder jaar 1 van de 3 voorziene 
Natuurpuntakkertjes in Sulferberg/Scherpenberg in een vruchtafwisselingssysteem). Er zitten 
meestal ook enkele tientallen vinkachtigen en vaak enkele ringmussen en rietgorzen. Soms 
eens enkele boomleeuweriken of zelfs grauwe gorzen. Dit is een belangrijk aandeel van de 
totale West-Vlaamse (rest)populatie geelgors die op 120 broedkoppels en 500 à 750 
overwinterende exemplaren wordt geschat, en die bijna allemaal afhankelijk zijn van dergelijk 
overwinterend graan. Voor die gorzen is de nabijheid van opgaand doornig groen vlak bij de 
graanakkers van belang om veilig (voor sperwers) in te rusten. De aangelegde houtkanten zijn 
hier prima voor geschikt. 
  



Natuurbeheerplan Bronnen van het Heuvelland 

 Natuurpunt Beheer vzw  17 

2.2.2.3 Amfibieën en reptielen 
 
Kamsalamander was tot voor kort enkel gekend van verspreide waarnemingen in poelen in de 
omgeving van het deelgebied Hellebeek. Er zijn twee deelpopulaties: 

 Een populatie in Vijvervelden: hier zijn met zekerheid twee vindplaatsen net buiten 
percelen in eigendom. Daartussen werden twee nieuwe poelen gegraven op 
Natuurpunt eigendom. 

 Een populatie in Hil(le): hier is minstens één poel op onze terreinen al bezet, recent 
werden op Natuurpunt eigendom  4  nieuwe poelen gegraven. 
 

Vinpootsalamander werd frequent teruggevonden in de 4 deelgebieden. 
 
Er zijn sporadische waarnemingen van hazelworm. Deze komt in een beperkte populatie voor 
in deelgebied Sulferberg. 
 
 
2.2.2.4 Ongewervelden 
 
Onder de dagvlinders zijn sleedoornpage, keizersmantel en kleine ijsvogelvlinder doelsoorten. 
Sleedoornpage komt al in ieder deelgebied voor. De aanwezigheid van de soort wordt vooral 
als ei vastgesteld. Keizersmantel, rouwmantel en kleine ijsvogelvlinder worden momenteel 
enkel gevonden als zwervers binnen het gebied. 
 
De afgelopen 2 jaar werden een 12-tal inventarisaties uitgevoerd om de aanwezige 
Lepidoptera te onderzoeken. Tot op heden werden 462 soorten op naam gebracht. Zo kon het 
voorkomen vastgesteld worden van reehoefbladroller en hoekbandbladroller, de rupsen van 
beide soorten voeden zich met wilde hyacint. Beide soorten zijn ook nieuw voor West-
Vlaanderen. De bronbossen en omliggende graslanden herbergen nog een leuk lijstje aan 
soorten die schaars tot zeer zeldzaam zijn in (West-) Vlaanderen. Een kleine oplijsting: 
witringuil, rode vlekkenuil, fraaie walstrospanner, dubbelkelkbladroller, naaldkunstwerkje, 
sleedoorndwergspanner, trompetmotje,… Er vonden ook twee excursies plaats om de 
bladminerende Lepidoptera te inventariseren. Er werden terug heel wat leuke soorten 
vastgesteld. De bijzonderste vondsten: slanke purpermot, meidoornhoekmineermot, vroege 
en donkere berkenmineermot, abeelvouwmot, tweekleurige wilgenroosjesmot, 
abeelbladsteelmineermot, oranje muurkokermot,… 
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2.3 Beheereenheden, standaardfiches en kwaliteitsfiches 
 
Het natuurgebied Bronnen van het Heuvelland werd ingedeeld in beheereenheden. Dit zijn 
terreinen waarvoor een specifiek beheer en specifiek natuurstreefbeeld werd bepaald en die 
een specifieke naamgeving gekregen heeft. 
 
De naamgeving van deze beheereenheden wordt verder gebruikt in de beschrijving van de uit 
te voeren beheervormen. De eerste drie letters van de naam van de beheereenheid verwijzen 
telkens naar het deelgebied waarin de beheereenheid voorkomt. 
 
 
Bijlage 2.3.1_a Beheereenheden_Broekelzen 
Bijlage 2.3.1_b Beheereenheden_Sulferberg  
Bijlage 2.3.1_c Beheereenheden_Scherpenberg 
Bijlage 2.3.1_d Beheereenheden_Hellebeek 
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3 Beheervisie en -doelstellingen 
 

3.1 Beheervisie voor het ruimer globaal kader 
 
Gebiedsvisie 1: 9.0_gesloten_landschap_bossen 
Algemene beschrijving 

 De bestaande boskernen worden uitgebreid door een combinatie van spontane 
verbossing en aanplantingen met autochtoon plantgoed. Er wordt zo veel mogelijk 
werk gemaakt van geleidelijke bosranden opgebouwd uit diverse autochtone struik- 
en lage boomsoorten. Op de flanken van de vallei vinden we de drogere eiken- en 
beukenbossen terug, dichter naar de beek toe gaat dit bostype geleidelijk aan over in 
vallei- en moerasbos. Uitgenomen langs de randen waar een overgang is naar het meer 
half-open graslandschap via een bosmantel- en een boszoom-vegetatie. 

 Diverse types bos komen naast elkaar voor naar gelang bodemtype, grondwater- en 
oppervlaktewaterdynamiek. 

 De boskernen hebben voornamelijk een gesloten karakter. Uitgenomen de open 
plekken (zowel tijdelijke als permanente) met een breedte van min. 1,5 x de dominante 
boomhoogte. 

 Er is aandacht voor voldoende dood hout in de bossen (zowel liggend als staand) 
 

Doelvegetaties 

 91E0_Vc: elzen-essenbos van bronnen en bronbeken  

 91E0_Va: alluviaal essen-olmenbos 

 91E0_Vn: nitrofiel ruigte elzenbroek 

 9130_Qe:  Eiken-haagbeuken of beukenbos met wilde hyacint 
 

Doelsoorten 

 Wespendief 

 Eikelmuis 
 

Beheervormen 

 Nietsdoenbeheer 

 Bosrandbeheer 

 Hakhoutbeheer 

 Reguliere dunning 

 Veiligheidskapping 
 
Gebiedsvisie 2: 6.0_Half_open_landschap_graslanden 
Algemene beschrijving 

 De graslanden zijn doorweven met kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, 
knotbomen en poelen). Het gaat voornamelijk om graslanden onder weidebeheer, in 
beperktere mate worden de meest waardevolle percelen (dotterbloemgraslanden) 
gehooid om de botanische aspecten zo goed mogelijk te stimuleren. Een aantal 
graslanden worden als overgangsmaatregel jaarlijks minstens 2 keer gemaaid met 
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afvoer ter verschraling van de bodem die vroeger meestal in akkergebruik was. 
Verspreid overheen het landschap bevinden zich ook bossen. 

 Het gebied bestaat uit een complex van diverse types graslanden in combinatie met 
ruigtes en bossen beperkter in oppervlakte die variëren naargelang bodemtype, 
grondwater- en oppervlaktewaterdynamiek. 

 Het landschap is geperceleerd. Overgangen tussen bos en niet bos verlopen geleidelijk 
via een mantel-zoomvegetatie. 
 

Doelvegetaties 

 Rbbhc: dotterbloemgrasland 

 Rbbkam: kamgrasland 

 6510_hu: mesofiel hooiland 

 Rbbha: struisgrasland 

 Rbbsp: doornstruweel 

 Rbbhf: moerasspirea-ruigte 

 Rbbmr: rietmoeras 

 91E0_Vc: elzen-essenbos van bronnen en bronbeken  

 91E0_Va: alluviaal essen-olmenbos 

 91E0_Vn: nitrofiel ruigte elzenbroek 

 9130_Qe:  Eiken-haagbeuken of beukenbos met wilde hyacint 

  
 

Doelsoorten 

 Geelgors 

 Zomertortel 

 Kamsalamander + vinpootsalamander 

 Steenuil 

 Patrijs 
 

Beheervormen 

 Weidebeheer 

 Hooilandbeheer 

 Hakhoutbeheer 

 Ruigtebeheer 

 Nietsdoenbeheer 
 
 
Bijlage 3.1 Landschapsvisie 
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3.1.1 Vegetatiedoelen 
 
De tot doel gestelde natuurstreefbeelden zijn:  

BWK-eenheid habitat, rbb of 
andere te 
beschermen 
vegetatie 

opmerking 

Halfnatuurlijke graslanden 
Hu: mesofiel hooiland 
Hub: mesofiel hooiland met struiken of bomen 

6510_hu  

Hp*: soortenrijk grasland 
Hpr*: soortenrijk grasland met veel reliëf 

rbbkam  

Hc: dotterbloemgraslanden rbbhc  

Ha: struisgraslanden rbbha  

Ruigten en pioniersgraslanden 
Hf: moerasspirearuigte rbbhf  

Vallei- en moerasbossen 
Vc: elzen-essenbos van bronnen en bronbeken 
Va: alluviaal essen-olmenbos 
Vn: nitrofiel ruigte elzenbroek 

91E0  

Eiken- en beukenbossen 
Qe/Fe: eiken-haagbeuken of beukenbos met 
wilde hyacint 

9130  

Qa/Fa: eiken-haagbeukenbos of beukenbos 
met voorjaarsflora zonder wilde hyacint 

9130   

Kleine landschapselementen 
Kb: knotwilgenrij 
Kh: houtkant 
 
 
Sp: Doornstruweel 

I.f.v. steenuil, geelgors, 
kamsalamander en 
vinpootsalamander 
 
Rbbsp 

 

kn: poel Ifv kamsalamander en 
vinpootsalamander 
 

 

 
 

3.1.2 Doelstellingen fauna 
 
Volgende ecoprofielen zijn van toepassing voor het gebied (soorten in het vet aangeduid 
komen voor in het gebied) 
 
Ecoprofiel  Soorten  Opmerking 

2: dieren van structuurrijke 
graslanden in een kleinschalig 
landschap  

grasmus, haas,  steenuil, geelgors, 
vleermuizen, braamsluiper  

 

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

Spaanse vlag, eikelmuis, grote 
weerschijnvlinder, keizersmantel, 
kleine ijsvogelvlinder eikenpage, 
hazelworm, gekraagde roodstaart, 
vleermuizen, gouden tor  
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9: dieren van structuurrijke, 
gesloten bossen  

middelste bonte specht, wespendief, 
zwarte specht, havik, bosuil, 
boomklever, houtsnip, matkop, 
gewone bronlibel, vuursalamander, 
das, vleermuizen  

 

12: dieren van poelen  kamsalamander   

 
Geelgors: 
 
De geelgors is een soort typisch voor een kleinschalig landschap met houtkanten, heggen, 
bosjes, bosranden,… Graanakkers die niet geoogst worden zijn interessant voor 
wintervoedsel. Er wordt beoogd om de huidige populatie in de verschillende deelgebieden in 
stand te houden door o.a. opnemen van gefaseerd hakhoutbeheer van houtkanten, aanleggen 
van nieuwe houtkanten en bosranden en de aanleg van akkers met wintervoedsel. 
 
Steenuil: 
 
De steenuil komt typisch voor in kleinschalige landschappen. De soort nestelt graag in de 
holten van knotwilgen. De aanwezige knotwilgen in het gebied worden behouden en 
regelmatig geknot zodat er geen takken uitscheuren waardoor de knotboom vroegtijdig 
afsterft. Door verder onderhoud van de knotbomen is het bedoeling om nestgelegenheid te 
blijven voorzien en op die manier de huidige populatie aan steenuil in stand te houden of te 
verhogen. 
 
Kamsalamander: 
 
De kamsalamander heeft een voorkeur voor kleinschalige landschappen. Struikgewas en open 
bos in de nabijheid van het voortplantingswater zijn een noodzaak. Houtkanten, vermolmde 
boomstronken, steen- en houtstapels, braamstruwelen en stroken met ruigtekruiden zijn erg 
in trek als schuilplaats. 
 
Als voortplantingswater worden doorgaans vrij grote (˃ 25 m²), relatief diepe poelen gebruikt. 
De voorkeur gaat uit naar gebieden met een dicht netwerk van poelen. Stukken met open 
water en plaatsen met een dichte watervegetatie moeten naast elkaar aanwezig zijn. In de 
open waterkolom wordt gebaltst, de begroeide stukken dienen als afzetplaats voor de eitjes 
en als schuilplaats voor de larven. Als de poel volledig toegegroeid is, zal er bij voorkeur 
gebaggerd worden. Als er te veel vis aanwezig is, kan de poel in een droge periode eens droog 
getrokken worden. 
 
Een populatie kamsalamander is aanwezig in poelen in beide delen van het deelgebied 
Hellebeek en directe omgeving, o.a. in poel 42 gelegen langs de Godtschalckstraat werd de 
aanwezigheid reeds meerdere keren vastgesteld. Het omgevende landbiotoop is geschikt en 
kan nog verbeterd worden. Dense houtkanten vormen een belangrijk onderdeel van het 
landhabitat van kamsalamander. Als houtkanten te sterk uitgroeien verliest de onderkant zijn 
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specifieke microklimaat noodzakelijk voor het vormen van een geschikte overwinteringsplek. 
Daarom is een eventueel houtkantbeheer wenselijk voor de soort. 
 
Voor het behoud en verder uitbreiden van de populatie is het belangrijk om een netwerk 
(cluster) aan poelen te hebben. Daarom wordt er ook voor gekozen om breder verspreid 
overheen het gebied poelen in stand te houden. 
 
 

3.1.3 Doelstellingen onroerend erfgoed 
 
Het Zuidelijk deel van deelgebied Hellebeek vormt onderdeel van het beschermd landschap 
Kemmelberg en omgeving.  
 
Het beheer beoogt een zo goed mogelijk in standhouden van de typische esthetisch waarde 
van het beschermd landschap. Door behoud van de afwisseling tussen open en gesloten 
landschapsbeelden, met een lappendeken van bossen, weilanden, houtkanten, taluds en 
poelen. 
 
 

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

Vogelrichtlijn  
 
Door het geplande beheer en vooropgestelde beheermaatregelen wordt zo goed als mogelijk  
gewerkt aan de beoogde doelstellingen uit het managementplan voor deelgebied BE2500003-
1 Heuvelland. De vooropgestelde natuurstreefbeelden 9130 en 91E0 waarvan delen nieuw bos 
zijn vormen onderdeel van de doelen uit het managementplan. 
 
Daarnaast wordt ook gewerkt aan boccagelandschap waar in managementplan over wordt 
gesproken voor soorten als kamsalamander en wespendief. Beheermaatregelen als 
knotbomenbeheer, maaibeheer en hakhoutbeheer in houtkanten samen met het lokaal 
uitbreiden van houtkanten zal dit type landschap en bijhorende fauna verder versterken. 
 
3.1.4.2 Afweging in functie van soortenbeschermingsprogramma 
 
Een deel van het reguliere beheer zal gericht zijn op het behoud en versterken van populatie 
kamsalamander. Maatregelen i.f.v. de soort zijn onder meer het periodiek ruimen van poelen 
zodat er steeds voldoende open water overblijft. Daarnaast is ook aandacht nodig voor 
voldoende kleine landschapselementen in de nabijheid van de poelen. 
 
3.1.4.3 Afweging in functie van provinciale soortenbescherming 
 
Geelgors, eikelmuis en vinpootsalamander vormen onderdeel van het West-Vlaams 
soortenbeschermingsplan.  
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I.f.v. geelgors werden aan deelgebied Sulferberg twee akkers aangelegd. Deze voorzien in 
wintervoedsel voor de soort. Daarnaast zal een deel van de houtkanten periodiek in hakhout 
worden gezet. Deze maatregel zal voor dense struwelen zorgen welke geschikt habitat vormen 
voor de soort. Ook een soort als eikelmuis haalt voordeel uit de vele houtkanten. In het 
zuidelijke deel van deelgebied Hellebeek liggen 6 poelen voor kamsalamander: hier wordt 
geen hakhoutbeheer voorzien want hier bevinden zich echter reeds brede en dense 
bramenstruwelen. 
 
De vele poelen die worden onderhouden in het gebied vormen tevens ook leefgebied voor 
vinpootsalamander.  
 
3.1.4.4 Afweging in functie van Onroerend erfgoed 
 
Het Zuidelijk deel van de Hellebeek vormt onderdeel van het beschermd landschap 
Kemmelberg en omgeving.  
 
Voor dit beschermd landschap wordt gesteld in de besluiten: 
 
Voor de behartiging van het nationaal belang worden de volgende beperkingen gesteld aan 
de rechten van de eigenaars : behoudens de toelating verleend overeenkomstig de bepalingen 
van het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, is het verboden: 
 
“13. Elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie voor gevolg kan hebben.” 
 
Beheereenheid HEL 7 zouden wij echter willen omvormen naar bos. Dit stuk was in 1904, 1939 
volledig en in 1969 deels bebost getuige ook de aanwezigheid van oubosplanten zoals wilde 
hyacint, gele dovenetel, slanke sleutelbloem, grote muur, bleeksporig bosviooltje, wilde 
kamperfoelie en adelaarsvaren op het terrein. Gezien de historiek van het terrein en om twee 
aangrenzende oudbospercelen met elkaar te verbinden zouden wij een ontheffing willen 
aanvragen op het verbod voor het wijzigen van de vegetatie. Het huidig extensief grasland 
bestaat voornamelijk uit gestreepte witbol. 
 
Buiten deze ingreep oogt het beheer op zo veel als mogelijk in standhouden van de typische 
esthetisch waarde van het beschermd landschap. Door behoud van de afwisseling tussen open 
en gesloten landschapsbeelden, met een lappendeken van bossen, weilanden, houtkanten, 
taluds en poelen. 
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3.2 Beheerdoelstellingen voor de deelnemende terreinen 
 

3.2.1 Ecologische functie 
 
3.2.1.1 Natuurstreefbeelden 
 
De gewenste natuurstreefbeelden op perceel niveau zijn weergegeven in bijlage 3.2.1.1. We 
voorzien volgende doelstellingen binnen de beheerde percelen. 
 
Tabel 3.2.1.1: natuurstreefbeelden 

Code Omschrijving Doel-
oppervlakte 
binnen SBZ 
(ha) 

Doel-
oppervlakte 
buiten SBZ 
(ha) 

Totaal 
(ha) 

% 

9130  15,0835 1,7549 16,8384 27,92% 

91e0_va  8,8002 0,0000 8,8002 14,59% 

91e0_vc  1,0577 0,0000 1,0577 1,75% 

rbbkam  17,5052 1,3000 18,8052 31,18% 

rbbsp  1,2736 0,0000 1,2736 2,11% 

91e0_vn  0,0000 0,3035 0,3035 0,50% 

rbbhc  1,0793 0,0000 1,0793 1,79% 

6510_hu  0,0000 5,2033 5,2033 8,63% 

rbbha  0,7816 0,0000 0,7816 1,30% 

bl Leefgebied geelgors 0,0000 1,0769 1,0769 1,79% 

rbbhf  0,3815 0,0000 0,3815 0,63% 

rbbmr  0,6604 0,0000 0,6604 1,10% 

andere sz  0,2296 0,0000 0,2296 0,38% 

andere_hr  0,1769 0,0000 0,1769 0,29% 

Type a  3,6356 0,0000 3,6356 6,03% 

Totaal in aanmerking komend streefbeeld 97,54% 

 
 
Bijlage 3.2.1.1_a Natuurstreefbeeld_Broekelzen 
Bijlage 3.2.1.1_b Natuurstreefbeeld_ Sulferberg 
Bijlage 3.2.1.1_c Natuurstreefbeeld_ Scherpenberg 
Bijlage 3.2.1.1_d Natuurstreefbeeld_Hellebeek 
 
 
3.2.1.2 Bosbalans 
 
De bosbalans is positief aangezien er bosuitbreiding zal plaatsvinden op HEL 7 met 1,0324 ha 

en op SUL 1a met 0,9789 ha. 
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3.2.2 Economische functie 
 
Opsomming sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de economische 
functie 
 
zwaktes: afhankelijkheid van landbouwers voor het maai- en graasbeheer, te zwaar 
maaimateriaal. 
sterktes: ecosysteemdiensten, natuurbeheer is compatibel bij extensief landbouwgebruik. 
opportuniteiten: natuurbeheer is compatibel bij extensief landbouwbeheer en 
bosbouwbeheer. 
bedreigingen: beheer door landbouwers economisch gezien steeds minder interessant door 
verarming grasland. Jacobskruiskruid en distels breiden verder uit in graslanden wat het 
maaisel minder interessant maakt voor gebruik als hooi. 
 
Potenties van het terrein ten aanzien van de invulling van de economische functie 
 
Ecosysteemdiensten (website 
:https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ecoplan/onderzoek/ecosysteemdiensten
/culturele-diensten/) 
     Productiediensten zoals houtproductie (nevendoel), voedselproductie (nevendoel) en 
waterproductie (nevendoel of hoofddoel in waterwinningsgebied. 
    Regulerende diensten zoals bestuiving (via wilde bijen en ander insecten), infiltratie van 
oppervlaktewater in bodem, koolstofopname in biomassa (vooral in bossen en houtkanten) 
en bodem (vooral in bossen, houtkanten en permanente graslanden), verbeteren van 
luchtkwaliteit door de opname van fijn stof (vooral in bossen en houtkanten), voorkomen van 
erosie, waterretentie. 
 
Visie van de beheerders over de economische functie 
 
Gezien het beleidskader ten aanzien van de natuurdoelstellingen (in de Speciale 
Beschermingszones) en de aard van het gebied, wordt de economische functie door de 
beheerder ondergeschikt geacht aan de ecologische en sociale functie van het gebied. De 
economische functie zal hoofdzakelijk door cruciale ecosysteemdiensten ingevuld worden. Er 
worden voor dit gebied dan ook geen bijkomende economische doelstellingen geformuleerd. 
 
Het uitvoeren van natuurbeheer via gebruiksovereenkomsten met lokale landbouwers via het 
principe ‘opbrengst voor werk’ wordt beschouwd als een vorm van valorisatie van 
nevenproducten van het natuurbeheer. Mooi voorbeeld van een win-winsituatie die ook zorgt 
voor meer lokale draagkracht. 
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3.2.3 Sociale functie 
 
3.2.3.1 SWOT-analyse 
 
zwaktes: Gebrek aan toezicht waardoor men zich niet aan de regels houdt. 
sterktes: de esthetische waarde van het landschap en de rustige ligging maken het gebied 
aantrekkelijk voor recreanten. Er zijn bewegwijzerde wandelroutes (en andere) aanwezig. 
Het wandel- en fietsknooppuntennetwerk loopt door het gebied. Nieuwe educatieve borden 
in de 4 deelgebieden. 
opportuniteiten: bevorderen van contacten met natuur voor omwonenden en recreanten, 
waardoor het draagvlak voor natuur vergroot. 
bedreigingen: risico van te grote recreatiedruk op kwetsbare en verstoringsgevoelige natuur. 
 
3.2.3.2 Aard van toegankelijkheid 
 
Er is reeds een bestaande goedgekeurde toegankelijkheidsregeling die werd goedgekeurd op 
20-02-2020. 
 
Bijlage 6.3: Toegankelijkheidsregeling 
 
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 Overzicht beheermaatregelen 
 

4.1.1 Eenmalige maatregelen 
 
4.1.1.1  Beheer houtige vegetatie - bosaanplant 
 
Terreinen (momenteel vaak akker of grasland) worden omgevormd naar bos door een 
combinatie van spontane verbossing en aanplant met diverse inheemse autochtone bomen 
en struiken. Er wordt telkens aandacht gegeven aan het ontwikkelen van voldoende brede en 
gevarieerde bosranden. Bij de aanplant wordt gebruik gemaakt van autochtoon 
plantmateriaal bekomen via regionaal landschap Westhoek en wordt boombescherming 
aangebracht  als dit nodig blijkt te zijn. 
 
4.1.1.2 Beheer houtige vegetatie – aanplant houtkant 
 
Bij SUL 3 wordt een houtkant aangeplant als bosrand tussen jonge opslag van overwegend 
ruwe berk en akker. 
 
Bij HEL 5 wordt een houtkant aangeplant als buffer tussen intensief akkerland en te 
ontwikkelen ruigte. 
 
4.1.1.3 Verwijderen prikkeldraden 
 
De aanwezige palen en prikkeldraad binnen de beheereenheid worden integraal verwijderd 
aangezien deze niet langer van nut zijn voor het toekomstig beheer. 
 
 

4.1.2 Terugkerende maatregelen 
 
4.1.2.1 Maaibeheer – verschralend maaibeheer 
 
Percelen met een hoge productiviteit door voormalig intensief landbouwgebruik hebben nood 
aan een intensiever maaibeheer om verschraling te versnellen. De eerste maaibeurt vindt 
reeds plaats vanaf mei of ten laatste begin juni om zodoende het massaal uitzaaien van 
gestreepte witbol, distels en Jacobskruiskruid te voorkomen. Te laat maaien resulteert 
daarnaast ook in het platvallen van de vegetatie met vervilting en verruiging en onvoldoende 
verschraling tot gevolg. Vervolgens wordt indien de productie blijft aanhouden maximaal 
gemaaid en gehooid. Dit intensiever maaibeheer blijft aanhouden tot witbol dominantie 
wordt doorbroken en openingen in de grasmat ontstaan waarin de eerste kolonisatie van 
andere soorten mogelijk is als reukgras, biggenkruid, wilde peen, margriet, knoopkruid. Op dit 
punt kan de eerste maaibeurt verlaat worden tot omstreeks 15 juni en kan overgegaan 
worden naar een standaard hooilandbeheer. 
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4.1.2.2 Maaibeheer – hooilandbeheer 
 
De graslanden krijgen als basisbeheer een hooilandbeheer met een eerste snee in juni gevolgd 
door een tweede snee in augustus –september of nabegrazing vanaf de nazomer tot en met 
het najaar.  
 
De maaidatum varieert naargelang één van onderstaande criteria meespeelt: 
• Voor percelen met een zeer lage productiviteit en zeer natte percelen kan voor een latere 
maaibeurt geopteerd worden. Hier zal de maaibeurt eerder begin juli vallen. 
• Percelen die botanisch goed ontwikkeld zijn en een belangrijk aandeel van de kensoorten 
(in dit geval van dotterbloemgrasland) bevatten, worden in september gemaaid. Hou hierbij 
wel goed de verruiging van het perceel in het oog. Bij verruiging moet de maaibeurt opnieuw 
verschoven worden naar juni en september (dus 2 x maaien). 
• In de gemaaide percelen wordt er op gelet dat een strook langs de grachten niet wordt 
gemaaid. Dit zijn bloemrijke ruigtestroken met veel zomerbloeiers belangrijk als nectarbron 
en overlevingsgebied voor talrijke insecten. Rietgrachten worden periodiek gemaaid of 
geruimd. 
 
4.1.2.3 Graasbeheer - seizoensbegrazing  
 
De weiden worden begraasd met 1 - 2 GVE/ha. De inscharingsdatum varieert volgens de 
ligging van de weide (droger of natter) van 1 mei tot juli. 
 
Het zeer giftige Jakobskruiskruid kan lokaal een probleem vormen en sterk dominant worden 
op  bepaalde percelen. 
 
4.1.2.4 Ruigtebeheer 
 
De ruigtes worden open gehouden. Dit betekent dat alle opslag van bomen en struiken wordt 
verwijderd. Facultatief wordt een deel van de ruigte gemaaid wanneer de vegetatie 
gedomineerd dreigt te worden door distels, bramen,… 
 
4.1.2.5 Wastinebeheer 
 
In deze beheereenheid wordt  grotendeels een nietsdoenbeheer gevolgd. Spontane processen 
krijgen hier de bovenhand. Er wordt wel een strook van 10 m rondom de aangelegde poelen 
vrijgehouden van bomen en struiken. Hier wordt alle opslag van bomen en struiken 
verwijderd. 
 
Er wordt eventueel wel ingegrepen wanneer bomen een gevaar vormen voor naburige 
eigendommen, paden of percelen: ze worden preventief verwijderd of na een storm. 
 
In de beheereenheid wordt de zichtas tussen de zitbank/uitkijkpunt en de kerk van Westouter 
open gehouden. De aanwezig bomen worden periodiek in hakhout gezet. 
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4.1.2.6 Beheer houtige vegetatie  –  nulbeheer 
 
Het betreft hier voornamelijk oudere bossen met een goed ontwikkelde bosflora waar dus 
bodemverstoring niet gewenst is.  
 
Exoten zoals grauwe els, grauwe abeel en Amerikaanse eik worden eventueel selectief 
verwijderd. Indien er voldoende andere schaduwwerpende boomsoorten aanwezig zijn 
kunnen zij hun positie over nemen. Bij een sterke dominantie van ongewenste soorten zal 
perceelsgebonden aanpak worden voorgesteld. Van grauwe els is hier niet bekend of deze op 
langere termijn van nature wordt verdrongen door andere soorten.  
 
Daarnaast zijn er kappingen mogelijk omwille van veiligheidsredenen ter hoogte van 
wandelpaden, openbare wegen of nabij naburige niet door Natuurpunt beheerde percelen. 
 
4.1.2.7 Beheer houtige vegetatie  –  dunning 
 
Bij een dunning wordt op niveau van de beheereenheid maximaal 1/3e van de opstand gekapt 
en eventueel afgevoerd met een rotatieperiode van om en bij de 10 jaar. Bij het dunnen 
worden toekomstbomen maximaal vrijgesteld zodanig dat de kruin van deze boom in volle 
zon komt te staan. Bomen die een gevaar vormen voor bezoekers van het bos of op naburige 
eigendommen of openbare wegen kunnen vallen worden preventief verwijderd. 
 
Bij het kappen van bomen wordt rekening gehouden met de schoontijd. Dit is de periode 
waarin in het bos niet geëxploiteerd en geruimd mag worden omwille van de broedperiode 
van vogels, de aanwezigheid van andere beschermde diersoorten, de bloeitijd van kwetsbare 
vegetaties of om andere ecologische redenen. Deze periode loopt normaal gezien van 1 april 
tot 30 juni. 
 
Om de structuur van de bosrand met de mantel-zoomvegetatie te behouden en te 
verhinderen dat de bosrand uitgroeit tot hoog opgaand bos, wordt eventueel gefaseerd om 
de 7-10 jaar de bosrand terug in hakhout gezet. Daardoor zullen de struiken en bomen na het 
kort zetten veel nieuwe, jonge scheuten geven en op deze manier opnieuw een dens struweel 
vormen. Deze bosrand is zo’n 10-15 m breed Door de aanplant van struiken aan buitenkant 
en daarachter lage bomen blijft de geleidelijke opbouw naar de centrale hogere bosbomen 
behouden zonder hakhoutbeheer. Dus door de juiste soortenkeuze bij de aanplant wordt 
gezorgd dat er geen arbeidsintensief hakhoutbeheer nodig is om een bosmantel te behouden! 
Aangezien de afstand van een nieuw bos tot de perceelsgrens vanwege het Veldwetboek 6 
meter bedraagt is eer ook een zoom aanwezig die eventueel af ten toe gemaaid kan worden 
om verruiging te voorkomen. 
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4.1.2.8 Beheer open water – ruimen poel 
 
Het behoud van open water en de daaraan gekoppelde soortenrijke waterplanten- en 
verlandingsvegetaties is één van de doelstellingen voor de aanwezige poel. Wanneer nodig zal 
de verlanding van deze  poelen worden teruggezet door het ruimen van het opgestapelde slib. 
Wanneer het visbestand te hoog wordt zal de poel eventueel worden drooggepompt en 
worden de nog aanwezig vissen verwijderd uit de poel. Om voldoende licht op het open water 
te hebben worden meestal alle houtachtigen en lisdodde in en nabij de poel verwijderd. 
 
4.1.2.9 Exotenbeheer - controle exoten 
 
In Broekelzen is er een locatie BRO 4a met reuzenbalsemien (enkele honderden individuen) 
los van de beek. Hier worden alle planten 2 x per jaar verwijderd. Momenteel blijft de 
ongewenste soort beheersbaar. 
 
Bonte gele dovenetel is ontsnapt uit een naburige tuin in Broekelzen (BRO 4b). Deze soort 
wordt jaarlijks enkele malen uitgetrokken en verwijderd. Momenteel blijft de ongewenste 
soort beheersbaar. 
 
4.1.2.10 Akkerbeheer 
 
Ieder jaar wordt 1 van de 3 voorziene Natuurpuntakkers in een vruchtafwisselingssysteem 
ingezaaid met tarwe als wintervoedsel voor geelgors. 
 
4.1.2.11 Onderhoud KLE - knotbomen 
 
De aanwezige knotbomen op de percelen worden geknot i.f.v. regulier beheer en het 
voorkomen van uitscheuren van takken.  Op die manier wordt ook nestgelegenheid gecreëerd 
voor soorten als steenuil en gekraagde roodstaart. De knotbomen (wilg en populier) worden 
om de 5 – 10 jaar geknot. 
 
4.1.2.12 Onderhoud KLE – hakhoutbeheer houtkanten 
 
De houtkanten worden gefaseerd in 3 delen kort gezet op de stobbe met een rotatieperiode 
van 12 jaar. 
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Tabel 4.1.1: Overzicht beheermaatregelen 

Beheereenheid natuurstreef-
beeld 

eenmalige 
maatregel 

specificaties eenmalige 
maatregelen 

Aan te 
vragen 
investe
rings-
subsidi
es  

Reguliere 
maatregel - 
omvormingsbe
heer 

specificaties 
reguliere 
maatregelen 

reguliere maatregel - 
eindbeheer 

specificat
ies 
reguliere 
maatrege
len 

Broekelzen 

BRO 1 Rbbkam (95%) + 
rbbsp (5%) + kn + 
kb  

   Maaibeheer – 
verschralend 
maaibeheer 

 Graasbeheer – 
seizoensbegrazing 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 
 
Onderhoud KLE - 
knotbomen 

 

BRO 2 91E0_va +kn + 
kb 

   beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 
 
Onderhoud KLE - 
knotbomen 

 

BRO 3 rbbhc      Maaibeheer - 
hooilandbeheer 

 

BRO 4a 9130_qe (50%)  
+ 91E0_va (40%) 
+ 91E0_vc (10%) 
+ kn  

     beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 
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Exotenbeheer - 
controle exoten 
 

Reuzenba
lsemien 
 

BRO 4b 9130_qe    beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 
 
Exotenbeheer - 
controle exoten 
 

 
 
 
Gevlekte 
gele 
dovenete
l 

BRO 5 9130_qe (50%) + 
91E0_va (50%) 

   beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer  
 

 

BRO 6 Rbbkam (95%) + 
rbbsp (5%) + kn  

   Maaibeheer – 
verschralend 
maaibeheer 

 Graasbeheer – 
seizoensbegrazing 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 
 
Onderhoud KLE – 
hakhoutbeheer 
houtkanten 

 

BRO 7a  9130_qe (60%)  
+ 91E0_va (40%)  

     beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 
 
Exotenbeheer - 
controle exoten 

Grauwe 
els is hier 
vrij sterk 
aanwezig 

Bro 7b 9130_qe 
 

   beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 
 

 beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 
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beheer houtige 
vegetatie  –  
bosaanplant 
 
 

Bro 7c 9130_qe    beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 
 

 Beheer houtige veg - 
nulbeheer 

 

BRO 8 91E0_Vn    beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 
 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

BRO 9 9130_qe    beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 
 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

BRO 10 9130_qe      Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer  

 

BRO 11 91E0_Va    beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 
 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer  

 

Scherpenberg 

SCH 1 Rbbkam 90 + 
rbbsp 10 + kn 

     Graasbeheer – 
seizoensbegrazing 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 

 

SCH 2 6510_hu 90% + 
kh (10%) 

   Maaibeheer – 
verschralend 
maaibeheer 

 Maaibeheer - 
hooilandbeheer 
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SCH 3 rbbmr      Ruigtebeheer  

SCH 4a 91E0_va (70%) + 
9130 (30%) 

     Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

SCH 4b 9130 (80%) + 
91E0_va (20%) 

   beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 
 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

SCH 5 Rbbha (95%) + 
kh (5%) 

     Maaibeheer - 
hooilandbeheer 

 

SCH 6 Rbbhc      Maaibeheer - 
hooilandbeheer 

 

Sulferberg 

SUL 1a 9130_qe Beheer houtige 
vegetatie – 
bosaanplant 
 
Verwijderen 
prikkeldraad 

  Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 
 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

SUL 1b hr (60%)+ Rbbhf 
(30%) + rbbsp 
(10%) 

Verwijderen 
prikkeldraad 

    Ruigtebeheer 
 
Onderhoud KLE – 
hakhoutbeheer 
houtkanten 

 

SUL 2a 9130_qe (60 %) 
91E0_vc (40%) 

     Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 
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SUL 2b 9130_qe (50%) + 
91E0_vc (50%) 

   Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 
 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

SUL 2c 9130_qe    Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 
 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

SUL 3 9130_qe Beheer houtige 
vegetatie – 
aanplant 
houtkant  
 
Verwijderen 
prikkeldraad 

Langs de NW-rand van 
de beheereenheid 
wordt een mantel zoom 
vegetatie aangelegd 
door aanplant van 
diverse struiken. 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

SUL 4 9130_qe    Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

SUL 5 6510_hu (90%) + 
rbbsp (10%) 

   Maaibeheer – 
verschralend 
maaibeheer 

 Maaibeheer - 
hooilandbeheer 

 

SUL 6 Bu (ifv geelgors)      akkerbeheer  

SUL 7 6510_hu    Maaibeheer – 
verschralend 
maaibeheer 

 Maaibeheer – 
hooilandbeheer 
 
Onderhoud KLE – 
hakhoutbeheer 
houtkanten 

Beperken 
Jacobskru
iskruid 

SUL 8 Bl (ifv geelgors) 
(95%) + rbbsp 
(5%) 

     akkerbeheer  

SUL 9a Rbbkam (90) + 
rbbsp (10)  + kb 

     Graasbeheer – 
seizoensbegrazing 
 
Onderhoud KLE - 
knotbomen 
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SUL 9b Rbbkam (90%) + 
rbbsp (10%) + kn 
+ 

     Graasbeheer – 
seizoensbegrazing 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 
 
 

 

SUL 10 rbbkam      Graasbeheer – 
hooilandbeheer met 
nabegrazing 

 

SUL 11 9130_qe  + 
91E0_va + hr+ kn 
+ kb (Type A 
mozaiekbeheer) 

     Wastinebeheer 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 
 
Onderhoud KLE - 
knotbomen 

 

SUL 12 9130_qe    Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

SUL 13 Rbbhc      Maaibeheer - 
hooilandbeheer 

 

SUL 14  9130_qe  Verwijderen 
van 
weekendhuisje 
(6 m x 6 m) 

  Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

Hellebeek 

HEL 1a 91E0_va (60%) + 
91E0_vc (20%) 
9130_qe (20 %) 

   Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

Dunning zal hier 
vooral nodig zijn 
op de jongere 
randen van de 
beheereenheid 

Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

HEL 1b 9130_qe    Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 
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HEL 1c 9130_qe    Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

HEL 1d 91E0_va    Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

HEL 2 Rbbkam + rbbsp 
+ kn 

   Maaibeheer – 
verschralend 
maaibeheer 

 Graasbeheer – 
seizoensbegrazing 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 
 
Onderhoud KLE – 
hakhoutbeheer 
houtkanten 

 

HEL 3 6510_hu + kj      Maaibeheer - 
hooilandbeheer 

 

HEL 4a rbbhf (70 %) + 
rbbmr (20%) 
Rbbsp (10%)  + 
kn 

     Ruigtebeheer 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 

 

Hel 4b rbbmr       Ruigtebeheer 
 
 

 

Hel 5 rbbhf ( 50%) + hr 
(40%) + rbbsp 
(10%) 

Beheer houtige 
vegetatie – 
aanplant 
houtkant 

Aanplant van houtkant-
struweel als buffer langs 
de bovenliggende akker 

 Maaibeheer – 
verschralend 
maaibeheer 

 Ruigtebeheer  

Hel 6 9130_va      Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

Hel 7 9130_qe + kn Beheer houtige 
vegetatie - 
bosaanplant 

  Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 
 

 



Natuurbeheerplan Bronnen van het Heuvelland 

 Natuurpunt Beheer vzw  39 

Beheer open water – 
ruimen poel 
 

Hel 8  9130_qe      Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

Hel 9a 91E0_va    Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

Hel 9b 9130_qe    Beheer houtige 
vegetatie  –  
dunning 

 Beheer houtige 
vegetatie  –  
nulbeheer 

 

HEL 10 Rbbkam      Graasbeheer - 
seizoensbegrazing 

 

Hel 11 Rbbkam (90%) + 
rbbsp (10%) + kn 
+ kb 

     Graasbeheer – 
seizoensbegrazing 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 
 
Onderhoud KLE - 
knotbomen 

 

Hel 12 Rbbkam (90 %)+ 
rbbsp (10%) + kn 

     Graasbeheer – 
seizoensbegrazing 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 
 

 

Hel 13 Rbbhc + kn      Maaibeheer – 
hooilandbeheer 
 
Beheer open water – 
ruimen poel 

 

Hel 14 Rbbhc      Maaibeheer – 
hooilandbeheer 
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Tabel 4.1.2: overzicht soortgebonden beheermaatregelen 
doel 
beheerplan 

maatregelenpakket specificaties reguliere maatregelen eenheid Hoeveelheid 

Soortgroep 
2 

Pakket 4: onderhoud van 
kleine 
landschapselementen: 
knotbomen  

Wilg en populier Aantal 62 

Soortgroep 
12 

Pakket Poelen onderhoud  Aantal 22 

Soortgroep 
2 

Pakket 3: onderhoud van 
kleine 
landschapselementen 
houtkant 

De houtkanten worden gefaseerd in 3 
delen kort gezet op de stobbe met een 
rotatieperiode van 12 jaar 

m² 4125 

 
Bijlage 4.1.1_a Eenmalige maatregelen_Sulferberg  
Bijlage 4.1.1_b Eenmalige maatregelen_Hellebeek  
Bijlage 4.1.2_a Reguliere maatregelen_Overgangsbeheer_Broekelzen 
Bijlage 4.1.2_b Reguliere maatregelen_Overgangsbeheer_Sulferberg 
Bijlage 4.1.2_c Reguliere maatregelen_Overgangsbeheer_Scherpenberg 
Bijlage 4.1.2_d Reguliere maatregelen_Overgangsbeheer_Hellebeek 
Bijlage 4.1.3_a Reguliere maatregelen_Eindbeheer_Broekelzen 
Bijlage 4.1.3_b Reguliere maatregelen_Eindbeheer_Sulferberg 
Bijlage 4.1.3_c Reguliere maatregelen_Eindbeheer_Scherpenberg 
Bijlage 4.1.3_d Reguliere maatregelen_Eindbeheer_Hellebeek 
Bijlage 4.1.4_a Soortgebonden maatregelen_Broekelzen 
Bijlage 4.1.4_b Soortgebonden maatregelen_Sulferberg 
Bijlage 4.1.4_c Soortgebonden maatregelen_Scherpenberg 
Bijlage 4.1.4_d Soortgebonden maatregelen_Hellebeek
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4.2 Soortgericht beheer fauna en flora 
 

4.2.1 Geelgors 
 
Jaarlijks wordt een akker van een halve hectare ingezaaid met tarwe die niet geoogst wordt. 
Dit dient als wintervoedsel voor de soort en vormt een belangrijke maatregel voor de 
instandhouding van de populatie in de streek. Er blijven dan ook jaarlijks tientallen geelgorzen 
in de winter op deze akkers. Aan de uiteinden van deze akkers werd een doornige houtkant 
aangeplant ter bescherming van de akkervogels tegen o.a. sperwers. 
 

4.2.2 Kamsalamander 
 
De verspreide poelen die binnen het terrein zullen worden onderhouden zoals aangegeven 
onder 4.1.4 Soortgebonden maatregelen, worden periodiek geruimd om zodoende steeds 
voldoende open water te behouden i.f.v. behoud van de bestaande populaties. Het omgevend 
terrein met zijn vele bosjes en kleinschalige landschapselement wordt al als voldoende 
kwalitatief beschouwd in het voorzien van overwinteringsgebied. 
 

4.2.3 Aanvraag ontheffing voor het doden van dieren 
 

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek: 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.  

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

 
 

4.3 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. 
 
 

4.4 Afweging in functie van vergunningen en ontheffingen 
 
Om het natuurreservaat Bronnen van het Heuvelland 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 nodige ontheffingen aangevraagd om 
het beheer te kunnen uitvoeren, conform het natuurdecreet, het jachtdecreet en het 
bosdecreet. 
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Bijkomend vragen we ontheffing voor: 

 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek (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 recreatief medegebruik: plaatsen van wegwijzers en infoborden 
(Natuurdecreet) 
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5 Opvolging 
 
Voor de beheermonitoring zijn volgende methodes verplicht of mogelijk:  
Deze zijn te vinden in de ‘code goede praktijk beheermonitoring’. 
 

Code Verplicht  

91E0_vc Indicatorlijst 

rbbkam Indicatorlijst 

rbbhc Indicatorlijst 

6510_hu Indicatorlijst 

rbbha Indicatorlijst 

rbbhf Indicatorlijst 

 
 

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. 
Dit geldt voor alle natuurstreefbeelden. 
 
 

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

 De gewenste eindtoestand (sleutelsoorten en structuurkenmerken) 

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

 Een gunstige evolutie naar de gewenste eindtoestand (trajectsoorten) 
Een indicatorlijst wordt opgesteld voor een specifiek natuurstreefbeeld (INBO). 


