Vlaams Veldgebied
Europese topnatuur in herstel

Welkom in het Vlaams Veldgebied!

H

et landschap in de zandstreek tussen Brugge en Gent was vroeger een mozaïek van heide
en bossen. Enkele grote boscomplexen zijn overgebleven. Typische boomsoorten zoals de
zomereik en de zachte en ruwe berk komen er nu nog voor. Je vindt er ook veel monotone
aanplantingen van naaldhout en Amerikaanse eik. Van de heide in de veldzone zijn enkel een
aantal toevallige overblijfselen bewaard gebleven. Natuurpunt wil hier verandering in brengen en
de historische mozaïek van heide en bossen herstellen.
In het Vlaams Veldgebied doet Natuurpunt al meer dan veertig jaar aan natuurbeheer. Vrijwilligers
en professionele medewerkers beheren er met succes de overblijfselen van heischrale graslanden,
heide en vennen. Het project krijgt dan ook de steun van de Europese Unie. Het LIFE-natuurfonds
van Europa ondersteunt voorbeeldprojecten die het NATURA 2000-netwerk van beschermde
natuurgebieden helpen uitbouwen. Met het LIFE-project wil Natuurpunt de natuurwaarden in het
Vlaams Veldgebied beschermen en herstellen.
In deze brochure vind je meer uitleg over het project. We nodigen je ook uit om regelmatig ter
plaatse een kijkje te nemen.

Je mag tekst overnemen uit
deze publicatie om nog meer
mensen warm te maken voor
de natuur in het Vlaams
Veldgebied. We juichen dat
zelfs toe. Verwijs dan wel
steeds naar deze brochure en
naar Natuurpunt.
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Over velden en wastines

D

e Vlaamse Zandstreek was in de late
bronstijd grotendeels bedekt met
gemengd loofwoud. Vanaf 10.000 jaar
voor Christus verminderde het aandeel bos in
het landschap behoorlijk, vooral door kappen
en overbeweiding. Dat laatste betekent dat
er te veel dieren op een te klein oppervlak
staan, waardoor opkomende planten zich niet
kunnen ontwikkelen. In de late middeleeuwen
evolueerden de resterende bossen daardoor
tot boomrijke heiden. Die mix van bos en
heide werd ‘wastine’ genoemd. De gronden
werden bij een eerste ontginningsgolf in de
10de en 11de eeuw deels opnieuw ingeplant
met loofbos. Speciaal voor de ontginning
werden abdijhoeven gesticht, die we nu
nog terugvinden in de buurt van Brugge en
het Maldegemveld. In de 13de eeuw waren
hier ook visvijvers. Die lagen in (al dan niet)
natuurlijke laagten in het landschap of ontstonden doordat beken afgedamd werden.
Op de laatmiddeleeuwse kaarten van Ferraris
staat de term ‘veld’. De resterende heide werd
vanaf de tweede helft van de 18de eeuw aan
een ijltempo omgezet tot akkers of inge-

plant met naaldhout. Ondertussen raakten
de vijvers in onbruik en evolueerden ze tot
bos, natte graslanden of zelfs akkerland. De
grootschalige veldontginning ging gepaard
met de aanleg van kaarsrechte dreven. Die
tekenen nog steeds een dambordpatroon in
het huidige landschap. De dreven hebben niet
alleen een landschappelijke waarde, maar ook
een ecologische functie. Heel wat stukken
heide bleven er immers bewaard.

Heide rond Brugge

I

n de buurt van Brugge vind je overblijfselen
van het voormalige Sint-Andriesveld en
Sijseleveld. Natuurpunt beheert hier een
aantal gebieden.

torische Sint-Andriesveld. Ook die wastine
ontsnapte niet aan de ontginningswoede uit
het midden van de 18de eeuw. Tegen 1820
waren de laatste heidevelden hier verdwenen
en beplant met dennenbossen.

De Schobbejakshoogte is een landduin
vlakbij domein Rijckevelde. Een deel ervan
werd in 1950 afgegraven voor zandwinning.
Dat kwam enkele soorten van natte heidevegetaties ten goede. Begin jaren 60 testte
het leger tanks op het terrein, wat het grondig
ondersteboven keerde. Landduinen zijn in
Vlaanderen een echte zeldzaamheid geworden. Bijzondere vegetaties van dwergplantjes
zijn hier nog goed ontwikkeld. Zeldzame
soorten als klein tasjeskruid en dwergviltkruid
reageren positief op het begrazingsbeheer.
Driehoornmestkever, bruine eikenpage en
enkele bijzondere sprinkhaansoorten koloniseerden het gebied.
Zevenkerken en het Rode Dopheidereservaat maakten deel uit van het his-

De heideplanten kregen nieuwe kiemingskansen door pijpenstrootjesgraslanden af te
plaggen (de bovenste grondlaag afschrapen)
en verboste delen op te knappen. Sinds kort
groeien op de nieuwe kapvlaktes enkele
kritische plantensoorten zoals liggende
vleugeltjesbloem, tweenervige zegge en rode
dopheide. Daarnaast steken ook gewone
dopheide en struikheide opnieuw de kop op.
Het vennetje in Zevenkerken is nu al rijk aan
libellen en waterjuffers. Zo vind je er enkele
toppers als metaalglanslibel en zwervende
pantserjuffer.
Het Rode Dopheidereservaat ligt iets
noordelijker dan Zevenkerken, boven een waterwinningsgebied. Hierdoor ligt het grondwaterpeil vrij laag en groeien er vooral typische
plantensoorten van droge vegetaties. Zowel
in Zevenkerken als in het Rode Dopheidereservaat komt nog een grote populatie rode
dopheide voor.

Heideveld-Bornebeek,
Gulke Putten en Vorte
Bossen

V

erder naar het zuidoosten vind je drie
gebieden die vroeger deel uitmaakten
van het uitgestrekte Bulskampveld.
De Gulke Putten herbergen belangrijke restanten van natte en droge heidevegetaties,
heischrale graslanden en verschillende hakhoutbosjes. De naam verwijst naar de talrijke
visvijvers die hier 250 jaar geleden voorkwamen. Aan het zendstation groeien opvallende
planten als beenbreek, zonnedauw, liggende
vleugeltjesbloem en tormentil. In de Predikherenbossen en het Disveld bepalen bossen
met heideresten en ‘veldvijvers’ het uitzicht.
De boompieper broedt nog in het gebied.
Iets ten oosten van de Gulke Putten liggen
de Vorte Bossen. Natuurpunt beheert die in
samenwerking met De Torenvalk, de regionale
natuur- en milieuvereniging. De Vorte Bossen
vormen een complex van bosaanplantingen
en beekbegeleidende bossen. In het zuidelijke
gedeelte vind je waardevolle elzen-essenbossen met heel wat voorjaarsbloeiers. In het
noorden komen vooral naaldhout- en loof-

houtaanplanten voor op oude heideterreinen. Er groeien nog restanten van heischrale
vegetaties langs de paden.
Het gebied Heideveld-Bornebeek ligt
ten noordwesten van de Gulke Putten. Het
maakt deel uit van het provinciaal domein
‘Lippensgoed-Bulskampveld’. Voedselarm
elzenbos met veenmossen en dubbelloof

wisselen af met overblijfselen van droge en
natte heide. Typisch zijn ook de moerassen:
egelboterbloem en moerashertshooi zijn daar
de belangrijkste plantensoorten. Zowel de
poelkikker als de boommarter leven nog in de
streek.
Maldegemveld

H

et Maldegemveld ligt ten zuidwesten
van Eeklo en maakt deel uit van het
grotere Drongengoedbos. In de late
middeleeuwen was het Maldegemveld nog
zo’n 2000 hectare groot. De bodem in het
gebied bestaat uit matig natte gronden. Een
ondiepe kleilaag zorgt ervoor dat er in de
winter en lente tijdelijk grondwater aan de oppervlakte staat. Typisch voor het landschap
is de scherpe afwisseling tussen bossen en
landbouwpercelen. Ook hier vind je een dambordpatroon van dreven. Dat is ontstaan in
de 18de eeuw, toen het gebied ontgind werd.
Naast naaldhoutaanplanten komen er ook
eiken-berkenbossen voor. In de beboste
delen zijn belangrijke natuurwaarden in
de kruidlaag verdrongen naar de paden.
Koningsvaren, stekelbrem, gagel en kleine

ijsvogelvlinder zijn blikvangers in het gebied.
Er groeien ‘tredvegetaties’: planten die
typisch zijn voor plaatsen waar vaak op
gelopen wordt. Onder andere waterpostelein
en liggend hertshooi komen frequent voor. In
enkele poelen leeft de vinpootsalamander.
De zwarte specht en de levendbarende hagedis verkiezen dan weer een mozaïek van bos
en heide. Het recent herstelde ven behoort
bovendien tot een van de hotspots voor
libellen in Oost- en West-Vlaanderen.

Heidebos

T

en noordoosten van Gent ligt het
Heidebos. Eind 18de eeuw was dat nog
een uitgestrekt bos, maar ontginningen
in de eeuwen erna doorbraken de gesloten
bosstructuur. Recent evolueerde het gebied
opnieuw naar een meer gesloten bos. Het
is vrij droog, waardoor er enkel soorten van
droge heide en schraal, zandig grasland
voorkomen: struikheide, pijpenstrootje, liggende vleugeltjesbloem, brem enz.

Verder zijn er heel wat naaldboomaanplanten. Amerikaanse vogelkers is een pestsoort
die in het hele gebied verwijderd wordt. Ook
de adelaarsvaren wordt veelvuldig gemaaid.
Door open plekken in het bos te creëren,
ontstaat er een mozaïek van bos en heide.
Zandige open plekken trekken warmteminnende insecten aan. Die zijn op hun beurt erg
belangrijk voor de nachtzwaluw. Gallowayrunderen brengen dan weer meer natuurlijke
structuur in het bos.

Bijzondere habitats in het
Vlaams Veldgebied

taan naar eiken-berkenbossen. Het biotoop
van de diersoorten die er leven, komt dan in
gevaar.

Droge heide…

V

roeger was het vooral struikopslag
(ontstaan door begrazing) of wastine
(mozaïek van heide, brem en boom)
dat het landschap binnen de Vlaamse Zandstreek bepaalde. Vandaag is daar nog weinig
van te merken. Gelukkig vind je nog heideresten in dreven en open stukken van verschillende natuurgebieden. Heide kan variëren
van zeer droge tot zeer natte vegetatie, elk
met eigen typische soorten.
Droge heide bestaat uit lage vegetaties,
vooral struikhei. Onder de struiken groeit een
grote variatie aan mossen en korstmossen.
Plaatselijk is er ook boom- of struikopslag
van zomereik, grove den, sporkehout en
ruwe berk. Levendbarende hagedissen en
hazelwormen voelen zich hier optimaal
thuis. Typisch voor dat vegetatietype is het
grote aantal warmteminnende insecten,
zoals vlinders, bijen en kevers. Die gebruiken
struikhei als nectarplant of waardplant, de
plant waarmee de larven zich voeden. Zonder
actief beheer evolueren droge heiden spon-

Geratel in de nacht
Nachtzwaluwen zijn nachtactieve
vogels die even groot zijn als een
kleine valk. Overdag verschuilen ze
zich tussen de vegetatie en vallen ze
nauwelijks op dankzij hun perfecte
camouflagekleuren. De snorrende en
ratelende zang van baltsende mannetjes hoor je al van ver. Wat ook
op hun aanwezigheid wijst, is het
klappende geluid dat ze maken door
hun vleugels boven hun rug tegen
elkaar te slaan.
Nachtzwaluwen leven op en rond
heidevelden en jonge bosaanplantingen. Op hun dagelijkse menu staan
muggen, kevers en nachtvlinders.

…natte heide

V

ochtige heide wordt getypeerd door
een hoge grondwatertafel en een hoge
zuurtegraad. Vaak zorgt een ondiepe leem- of kleilaag ervoor dat het water
stagneert. Weinig plantensoorten houden
het hier vol. Bijzonderheden als moeraswolfsklauw en zonnedauw komen in verschillende
gebieden binnen het Vlaams Veldgebied voor.
Op de vochtigere delen domineert gewone
dopheide, de kensoort.
In het Vlaams Veldgebied groeit een bijzonder
type heide. De ‘intermediair Atlantische
heide’ leunt aan bij de Atlantische heide van
Zuidwest-Engeland en Bretagne en vormt
een overgangstype naar de Noord-Atlantische heide uit Nederland en de Belgische

Kempen. Atlantische soorten zijn onder meer
rode dophei en tweenervige zegge. Gewone
dopheide en struikheide zijn dan weer
soorten met een eerder Noord-Atlantische
verspreiding. De combinatie van soorten uit
beide subtypes maakt het gebied uniek op
Europese schaal.

Vliegenvangers op de hei
Zonnedauw is een klein, roodbruin
plantje dat vooral terug te vinden
is in vochtige heide. De rand en de
bovenkant van de bladeren zijn
bezet met rode tentakeltjes die een
druppel kleverig vocht uitscheiden.
Met die tentakeltjes vangt zonnedauw muggen en andere kleine
insecten. Vervolgens wikkelt de plant
de prooien langzaam in het blad en
verteert ze.
Zonnedauw groeit op extreem voedselarme bodems. Die extra voedingsstoffen zijn dus meer dan welkom. In
het Vlaams Veldgebied komen twee
soorten voor: de kleine en de ronde
zonnedauw.

Landduinen

L

andduinen zijn een extreem milieu waar
wind en zon vrij spel hebben. De meeste
landduinen in Vlaanderen zijn gestabiliseerd en hebben dus niet meer de stuifzanddynamiek die ze zo kenmerkt. Gelukkig blijft
soms nog een deel open zandbodem behouden door begrazing of door het gewroet van
konijnen.
Specifieke plantensoorten zijn meestal klein
en goed aangepast aan extreme temperatuurschommelingen en verstuiving. Zonder
verstoring ontwikkelt de vegetatie zich naar
aaneengesloten heide en later naar bos.
Extensieve jaarrond begrazing biedt dan
soelaas: de grazers houden de vegetatie heel

kort en maken zo ruimte voor korstmossen
en kleine eenjarige planten. De diersoortenrijkdom is groot met opvallend veel warmteminnende soorten. Niet alleen levendbarende
hagedissen zijn hier actief, maar ook veel
ongewervelden.
Zandloopkevers rennen over het zand op
zoek naar prooien, terwijl talrijke solitaire
bijen en wespen in het warme zand hun
nestgangen graven. Solitaire eikjes vormen
dan weer een mogelijk leefgebied voor de
zeldzame bruine eikenpage.

Vinpoot, draadstaart
of zwemvoet?
De vinpootsalamander wordt ook
wel draadstaart- of zwemvoetsalamander genoemd. De mannetjes zijn
in de late lente herkenbaar aan de
zwemvliezen tussen de achtertenen
en aan het draadje aan het uiteinde
van de staart. De vinpootsalamander houdt vooral van waterpartijen
aan bosranden en wordt in Vlaanderen als zeldzaam beschouwd.

‘Veldvijvers’

T

ot het einde van de 18de eeuw waren er
nog heel wat restanten van visvijvers in
het Vlaams Veldgebied. Die kregen toen
de benaming ‘veldvijvers’, maar eigenlijk ging
het om venachtige biotopen. De waterpartijen deden dienst als viskweekvijvers. Desondanks herbergden ze heel wat planten- en
diersoorten die intussen zeldzaam zijn.

Enkele soorten overleven nog in sloten en
greppeltjes. Typische plantensoorten van die
‘venachtige’ biotopen zijn knolrus, duizendknoopfonteinkruid en moerashertshooi.
De vinpootsalamander gedijt in de meeste
gebieden nog goed en ook bijzondere libellensoorten zoals geelvlekheidelibel en bruine
winterjuffer maken graag gebruik van de
waterpartijen.

Heischrale graslanden

N

et als heide kunnen heischrale
graslanden variëren van vochtige tot
droge vegetaties, elk met hun typische
soorten. In het Vlaams Veldgebied vinden we
ze allemaal terug. Liggende vleugeltjesbloem,
tormentil en gevlekte orchis zijn vertegenwoordigers van het vochtige type. In enkele
gebieden komt een bijzondere vorm van het
droge type voor: de ‘borstelgraslanden’. Met
soorten als tandjesgras, stijve ogentroost
en de kensoort borstelgras behoren die tot
de best ontwikkelde borstelgraslanden in
Vlaanderen. Bij het beheer van die gebieden
is het absoluut prioritair om die vegetaties
te behouden en verder te laten ontwikkelen.
Heischrale graslanden zijn zowel in Vlaanderen als in Europa heel zeldzaam geworden. De
aardbeivlinder, een bijzondere vlindersoort, is
van die vegetatie afhankelijk.

Bossen

I

n het Vlaams Veldgebied komen
verschillende types bos voor. Op de armste
zandgronden groeien eiken-berkenbossen,
terwijl op de iets rijkere gronden eiken-

beukenbossen voorkomen. In de nattere
valleigebieden vind je dan weer voedselarme
elzen-essenbossen met voorjaarsbloeiers of
veenmossen.
Er zijn niet alleen inheemse loofbossen in het
gebied, maar ook heel wat naaldhoutaanplanten. Natuurpunt wil die soortenarme bossen omvormen tot een waardevolle mozaïek
van heide en eiken-berkenbos.
In diverse bossen wordt aan hakhoutbeheer
gedaan. Dat is een historische beheersvorm die enorme hakhoutstoven (groepen
bomen die ontstaan uit één boomstronk)
en voldoende licht oplevert. Zo kunnen de
heischrale vegetaties langs dreven en paden
zich handhaven. In de elzen-essenbossen
genieten voorjaarsbloeiers van die beheersvorm.
De meeste bossen zijn vrij jong en dateren
van na de grote heideontginningen uit de
19de eeuw.

De grote ommekeer

T

ot halfweg de 20ste eeuw gingen de
bijzondere habitats in het Vlaams Veldgebied sterk achteruit. De heide groeide
langzaamaan dicht of werd bebost, heischrale
graslanden verruigden en veel ‘veldvijvers’
verdwenen. Van de oorspronkelijke 12.000
hectare ‘veldgebieden’ bleef in 1950 minder
dan 1% heideterrein over.

Daar kwam in 1969 verandering in, toen
Natuurpunt in de Gulke Putten een eerste
perceel in beheer kreeg. In de daaropvolgende jaren kwamen daar heel wat gebieden bij,
waardoor Natuurpunt nu zo’n 500 hectare
beschermt.
In 1999 kwam alles in een stroomversnelling terecht. Met de financiële steun van een

Aardbeivlinder
In het Vlaams Veldgebied komen zowat de laatste
populaties van de aardbeivlinder in Vlaanderen voor.
De belangrijkste waardplanten van die bijzondere dagvlinder zijn kruipganzerik
en tormentil. Beide plantensoorten zijn typisch voor heischrale graslanden. Als
grassen of andere kruiden die soorten overgroeien, kan de aardbeivlinder geen
eitjes meer afzetten.
De grootste bedreiging voor de vlindersoort is dus dat
schrale graslanden verruigen. Om de vegetatie kort te
houden, is het belangrijk om extensief te begrazen of
gefaseerd te maaien. Zo kunnen kruipganzerik, tormentil
en bijgevolg ook de aardbeivlinder overleven. Door zijn
specifieke behoeften staat het kleine vlindertje op de
Vlaamse Rode Lijst in de categorie ‘bedreigd’.

eerste LIFE-project van de Europese Unie
kocht Natuurpunt meer dan 100 hectare
interessante gronden in de Gulke Putten en
het Maldegemveld. Door naaldhout te kappen, grootschalig te plaggen en extensief te
begrazen kon de natuur zich herstellen.
In 2009 startte Natuurpunt met een tweede
LIFE-project. De organisatie wil de natuurge-

bieden verder uitbreiden en de waardevolle
bos- en heidehabitats herstellen. Verder wil
Natuurpunt grote stukken extensief laten
begrazen en ‘veldvijvers’ uitdiepen en aanleggen. Ook exotenbeheer is een aandachtspunt.

Meer paars in het landschap

B

ij de grootschalige ontginningen in de
19de eeuw ging heel wat heide verloren:
de heide werd bebost of omgezet tot
akkerland.
Toch zit er nog heel wat potentieel onder de
huidige bossen en akkers. Veel heidesoorten
leggen immers een zaadbank aan. Ze hebben
langlevende zaden die onder de grond verscholen liggen en wachten tot de omstandigheden opnieuw gunstig worden. Door bomen
en struiken te kappen, krijgen de zaden weer
voldoende licht. Plaggen (de hummuslaag
in bossen of de toplaag van landbouwgronden afgraven) zorgt er dan weer voor dat de
grond opnieuw voedselarm wordt en de

zaadbank aan de oppervlakte komt te liggen.
Zo krijgen de typische heidevegetaties alle
kansen om te groeien en te bloeien. Moeraswolfsklauw en zonnedauw komen bijvoorbeeld
massaal tevoorschijn op plagplekken in de
natste delen van het gebied. Op de drogere
stukken kiemt struikheide.
De bedoeling is niet alleen om grote stukken
heide te herstellen, maar ook om de bestaande heide in stand te houden. Heide vormt zich
vanzelf om tot bos doordat er spontaan eiken
en berken groeien.

Regelmatig maaien en kappen
is dus belangrijk om de heide
te behouden.
Delen die vergrast zijn door pijpenstrootje of
bochtige smele worden gemaaid om opnieuw
ruimte te geven aan de heidestruikjes. Het
doel daarvan is om een mozaïek van heide en
bos te bekomen. Die ‘boomheide’ met veel
structuurvariatie is vooral belangrijk voor
insectengroepen en vogels, zoals de nachtzwaluw en de boompieper.

Moeraswolfsklauw
Net als veel andere typische heideplanten, gebruikt moeraswolfsklauw
mycorrhizaschimmels om voedsel
op te nemen. Dat is nodig omdat
de plant op zure, kalkarme zandgronden groeit waar weinig voedsel
aanwezig is. De korte, kruipende
stengel is over zijn hele lengte stevig
in de natte grond verankerd en heeft
op regelmatige afstanden zijstengels
die recht omhoog groeien.

Water brengt leven

I

n de late middeleeuwen waren er nog veel
visvijvers in het Vlaams Veldgebied. De
afgelopen eeuwen hebben mensen echter
veel van die ‘veldvijvers’ drooggelegd en omgezet naar weiland of akker. Hierdoor verdwenen ook heel wat waterbewoners die typisch
waren voor die ‘venachtige’ leefgebieden.
Zo groeide er duizendknoopfonteinkruid en
ondergedoken moerasscherm. Daarnaast
leefden er tal van salamanders en libellen.
De afgelopen jaren worden die waterpartijen
hersteld. Zo werden verschillende ‘veldvijvers’
in de Gulke Putten en het Maldegemveld
heruitgegraven en enkele bomputten uit de
Tweede Wereldoorlog hersteld. In die vennetjes komen ondertussen echte zeldzaamheden voor, zoals de tengere grasjuffer en de
tangpantserjuffer.

Natuurpunt zoekt naar
geschikte locaties om in de
toekomst nog meer vennetjes
te herstellen.
Dit gebeurt op basis van oud kaartmateriaal
en kleine reliëfverschillen in het landschap.

Die zullen snel nieuw leven aantrekken vanuit
naburige waters. Ook sloten en greppels
worden geruimd.

Boompieper
De boompieper rust vooral in boomtoppen. Van daaruit vliegt hij 10 à 20
meter omhoog en zweeft nadien al
zingend naar beneden. Nestelen doet
hij dan weer op de grond. De boompieper heeft een duidelijke voorkeur
voor een halfopen landschap waarin
heide en alleenstaande bomen
elkaar afwisselen.

Libellen &
waterjuffers
Libellen en waterjuffers
hebben het in de waterrijke
gebieden erg naar hun zin. De
vliegende insecten leven als
larve soms meer dan twee jaar
verborgen onder water.
Wanneer de larven volgroeid
zijn, sluipen ze uit het water en
kruipen ze uit hun larvenhuid.
Volwassen libellen en
waterjuffers leven vaak maar
enkele weken tot maanden. In
tegenstelling tot wat veel
mensen denken, steken ze
niet.

Maaien en grazen

I

n verschillende gebieden binnen het Vlaams
Veldgebied starten we met extensieve begrazing: relatief weinig dieren grazen op een
grote oppervlakte. Natuurpunt werkt daarvoor samen met omwonende landbouwers of
zet eigen gallowayrunderen in. Galloways zijn
erg zelfstandig en kunnen daardoor het hele
jaar op het terrein blijven.

Schapen en
driehoornmestkever
De driehoornmestkever vind je in
open, zandige terreinen en op heide.
De kever leeft van konijnen- en
schapenmest. De wijfjes graven een
nestgang met zijgangen. Daarin
maken ze broedkamers en vullen die
met mest. De driehoornmestkever
zet afvalstoffen om en speelt dus
een belangrijke rol in de natuurhuishouding. De kevers zelf dienen dan
weer als voedsel voor verschillende
vleermuizen, bijvoorbeeld de
laatvlieger.

De combinatie van hun hoge aaibaarheid,
hun zachtaardige karakter en hun zelfredzaamheid maakt ze de ideale grazers in grote
natuurgebieden waar wandelaars in begrazingsblokken toegelaten zijn.
Schapen en geiten begrazen een aantal
kleinere deelgebiedjes. De dieren houden
de vegetatie heel kort en zorgen voor open
plekjes. Bovendien beschadigen ze de bodem
minder.

De driehoornmestkever
is een bijzondere
keversoort die
rechtstreeks
afhankelijk is van
schapen.

Heidepercelen die vergrast zijn met pijpenstrootje of bochtige smele worden tijdens
het LIFE-project gemaaid om opnieuw ruimte
te geven aan heidestruikjes. Met de omvormingswerken willen we een mozaïek van heide
en bos creëren en de oorspronkelijke heide
herstellen.

Exotenbestrijding
en bosomvorming

V

anaf de jaren vijftig overwoekerden
Amerikaanse vogelkers, krentenboompje, Amerikaanse eik en in
mindere mate ook grauwe els en appelbes
grote delen van de bossen en heideresten
binnen het Vlaams Veldgebied. Bossen met
een groot aandeel aan dergelijke ‘exoten’

(uitheemse soorten) zijn over het algemeen
zeer soortenarm. Dat komt doordat ze weinig
lichtdoorlatend zijn en doordat sommige
exoten inheemse soorten actief verdringen.
Het exotenbeheer heeft als doel deze soorten te verwijderen uit het volledige Vlaams
Veldgebied. Pas dan zijn de omstandigheden
optimaal om het gebied om te vormen naar
natuurlijkere bossen of een mozaïek van bos
en heide. Door exoten te verwijderen, krijgen
inheemse soorten zoals zachte en ruwe berk
en zomereik opnieuw een kans. Het licht zal
ook beter doordringen tot de bodem, wat
diverse bosplanten en heischrale resten ten
goede komt.
Naast inheemse loofbossen zijn er ook
veel naaldhoutaanplanten in het gebied.
Natuurpunt wil die soortenarme aanplanten
omvormen tot een waardevolle mozaïek van
heide en bos. Ook hier is er weinig natuurlijke
ondergroei. Door selectief te dunnen en open
plekken in het bos te maken, creëren we die
mozaïek. Daar kan een grote diversiteit aan
planten en dieren leven.

NATURA 2000 en LIFE:
Europese natuur op zijn best!

N

ATURA 2000 staat voor een Europees netwerk van beschermde gebieden en vormt de
hoeksteen van het Europese natuurbeleid. Natuur en landschap zijn in Europa erg gevarieerd: van hooggebergten en moerassen tot bossen en uitgestrekte heidelandschappen.
Om al die natuurpracht te behouden en de biodiversiteit in haar lidstaten te beschermen, heeft de
Europese Unie het ‘NATURA 2000-netwerk’ gecreëerd. Ook het Vlaams Veldgebied maakt deel uit
van dat netwerk. De heiden en bossen van het Vlaams Veldgebied behoren tot het ’intermediair
Atlantisch type‘ en nemen een unieke positie in binnen de Europese Unie.
Om de bijzondere leefgebieden en dier- en plantensoorten in het NATURA 2000-netwerk
optimaal te beschermen is er nood aan heel wat financiële middelen. De Europese Unie wil een
financieel duwtje in de rug geven bij de uitvoering van voorbeeldprojecten en richtte hiervoor het
LIFE-natuurfonds op. Het LIFE-fonds stelt Natuurpunt in staat om het unieke gebied te herstellen,
behouden en beschermen. Dat landschapsherstel is niet alleen van belang voor dieren en planten
maar ook voor mensen. Dankzij nieuwe wandelpaden, bewegwijzering en informatieborden kan
iedereen optimaal genieten van de topnatuur in het gebied.

LIFE
Het Vlaams Veldgebied maakt deel
uit van het Natura 2000-netwerk
van Europees belangrijke natuurgebieden en geniet de financiële
steun van het LIFE-fonds van de Europese Unie.
(Meer informatie kan je vinden op www.life-vlaamsveldgebied.be).

Samenwerken
voor meer natuur

Z

onder de nauwe samenwerking met
onze partners zou er geen sprake
zijn van natuurbescherming in het
Vlaams Veldgebied. Dankzij de overeenkomsten met onder andere Defensie,
vzw Sint-Andriesabdij en de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening kan
Natuurpunt verschillende gebieden en
bijzondere natuurwaarden beheren en
herstellen.
Verder geniet het Vlaams Veldgebied de
steun van onder meer de provincies Oost-

en West-Vlaanderen, het Vlaamse gewest
en diverse gemeenten.
We werken ook samen met landbouwers
uit de buurt. Hun runderen en schapen
begrazen een aantal van onze terreinen. Andere percelen worden dan weer
gemaaid. Minderwaardig hooi wordt samen
met houtsnippers kleinschalig gecomposteerd.
De overige houtsnippers, van ‘exoten’
zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers, gebruikt een serreteler in de buurt
voor zijn verwarmingsinstallatie.

Jouw steun voor het Vlaams Veldgebied
Je kan het Vlaams Veldgebied steunen door een gift over te maken op het rekeningnummer
293-0212075-88 (IBAN = BE56 2930 2120 7588 • BIC = GEBABEBB) van Natuurpunt.
Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest.
Vermeld bij je gift het projectnummer van het natuurgebied dat je steunt:
Gulke Putten: 5540 • Heidebos: 6636 • Heideveld-Bornebeek: 5559 • Maldegemveld: 6627 • Rode
Dopheidereservaat: 5513 • Schobbejakshoogte: 5528 • Vorte Bossen: 5521 • Zevenkerken: 5542

Word Lid!
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen en beschermt
al meer dan 50 jaar planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. En dat is
nodig, want onze mooie natuur is bedreigd. Met jouw steun kunnen we
onze natuur verder helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst
meer van genieten.
Als lid
België-Belgique
PB Antwerpen X
3/1485

ontvang je 4x per jaar
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geniet je 10% ledenkorting in de
Natuurpunt Winkel (op boeken,
verrekijkers,
cadeautjes ...)

Big Jump
Spring mee voor
proper water
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•

download je gratis onze cd met
vogelgeluiden en meer dan 100
wandelkaartjes,

•

neem je een voordelig abonnement
op onze magazines Natuur.focus
en Natuur.oriolus,

•

kan je hele gezin gratis deelnemen
aan de geleide wandelingen en
fietstochten,

•

doe je dankzij je lidkaart heel wat
voordelen bij onze partners.

•

ontvang je de nieuwsbrief van je lokale
afdeling over de natuur in je buurt,

Natuurpunt
Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen • 015-29 72 20
ledenadministratie@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be

