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Inleiding 
 
 
Dieren of planten actief verplaatsen (translocatie) blijft een heikel thema in het natuurbehoud. Door 
de sterk verdeelde meningen wordt het debat hierrond nauwelijks ten gronde gevoerd en blijft het 
onduidelijk wat er in de praktijk gebeurt. 
 
Vanuit  de  vaststelling  dat  veel  soorten  die  verdwenen  ten  gevolge  van  verlies  van  leefgebied  of 
milieukwaliteit  ook  na  grondig  natuurherstel  niet  uit  zichzelf  terugkeren,  leeft  er  bij 
natuurbeschermers vaak een wens om soorten terug te brengen. De reden kan zijn het veilig stellen 
van het  lokaal, nationaal of zelfs  internationaal overleven van een soort, het herstellen van  lokale 
populaties of de  genetische diversiteit, het  terugbrengen  van  sleutelsoorten of  –functies  in  een 
ecosysteem,  het  verhogen  van  de  landschappelijke  structuurdiversiteit,  het  sturen  van 
prioriteitseffecten (gewenste soorten voorsprong geven op ongewenste) ... Er bestaan verschillende 
types van verplaatsen: translocatie om een bedreigde populatie te redden, herintroductie, bijplaatsen 
... Ook het planten van bomen en struiken, akkerbeheer of het inzaaien van zaadmengsels zijn vormen 
van  actief  verplaatsen  en worden  hier mee  besproken. We  gaan  hier  niet  in  op  het  accidenteel 
‘meeliften’ van zaden via vee of machines,  tenzij dit een bewuste werkwijze  is om zaden naar een 
bepaald gebied te krijgen. 
 
 
 

 
Ingezameld zaad van wilde rozen (© Kevin Lambeets) 
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Ingrijpen  in de natuurlijke verspreiding van soorten dient weldoordacht te gebeuren, omdat er ook 
risico’s  aan  verbonden  zijn.  Deze  risico’s,  zoals  het  verstoren  van  lang  samenlevende 
gemeenschappen, het creëren van onnatuurlijke gemeenschappen, ongewilde genetische effecten op 
aanwezige  relictpopulaties,  het  bemoeilijken  van  het  vaststellen  van  natuurlijke 
verspreidingspatronen,  kans  op  beschadiging  van  bronpopulaties,  het  inbrengen  van  ongewenste 
soorten … zijn echter niet voor alle vormen van actief verplaatsen gelijkaardig, wat de discussie extra 
bemoeilijkt. Daarnaast  speelt ook  de  perceptie  rond  deze maatregelen.  Zo  kan  de  indruk  gewekt 
worden dat natuur overal maakbaar is, dat natuurlijke processen geen kans krijgen ... 
 
Door het ontbreken van een duidelijk kader gebeuren er soms private en ongecontroleerde initiatieven 
(die vaak niet goed worden uitgevoerd, opgevolgd of gedocumenteerd). In andere gevallen is er op het 
terrein een noodzaak maar gebeurt er momenteel niets, waardoor er kansen gemist worden op herstel 
of behoud van soorten of gemeenschappen. 
 
Natuurpunt wil via deze richtlijnen een standpunt formuleren en een kader bieden waarmee een wens 
tot actief verplaatsen in onze natuurgebieden kan worden afgetoetst. Verder verduidelijkt deze nota 
welke stappen te ondernemen bij een eventuele praktische uitvoering en welke instanties daarbij te 
betrekken.  Tot  slot  wensen  we  ook  zoveel  mogelijk  oudere  verplaatsingen  te  beschrijven  en 
archiveren.  Voor  verschillende  soorten  bestaat  er  immers  al  niet‐gedocumenteerde  ervaring met 
betrekking tot translocatie – al dan niet succesvol. Hieruit kan veel nuttige info afgeleid worden om 
het succes bij toekomstige pogingen te maximaliseren.  
 
Ook bij onze collega’s van Natuurmonumenten leeft dit thema. Zij publiceerden in 2014 een document 
‘Richtlijn herintroductie planten’ (Vereniging Natuurmonumenten, 2014) waarin een werkwijze wordt 
voorgesteld rond volgende onderwerpen: 
 

 Herintroductie en bijplaatsen van zeldzame en bedreigde plantensoorten 

 Opbrengen van maaisel, plagsel of grond bij natuurontwikkelings‐ of herstelprojecten 

 Gebruik van ongeschoond zaaigoed, maaisel of grond op akkers 

 Inbrengen van een sleutelsoort voor herstel van een ecosysteem 

 Ontwikkeling van bosecosysteem door aanplant bomen en struiken 

 Inzaaien van algemene grassoorten 

 Inbrengen  van  een  plantensoort  met  cultuurhistorisch  doel  (stinsenplanten, 
landgoedbeplanting, inboeten landschapselementen) 

 Inbrengen  van  algemene  plantensoort(en)  met  als  doel  natuurbeleving  (plukweide, 
bloemenrijkdom) 

 

Het rapport van Natuurmonumenten gaat enkel over plantensoorten, maar is daarin wel zeer volledig. 
Zo wordt bv. ook het aanplanten van bomen en struiken besproken wat  in Vlaanderen, eigenaardig 
genoeg, vaak buiten de discussie over herintroductie valt. Gezien de verschillen in wetgeving én cultuur 
is de Nederlandse nota niet integraal van toepassing op Vlaanderen, maar biedt ze zeker inspiratie.  
 
De  voorliggende nota  is een eerste aanzet  tot een duidelijk  kader met  concrete  richtlijnen. Naast 
criteria voor flora wil Natuurpunt ook de principes en voorwaarden voor het actief verplaatsen van 
fauna helder  stellen. De nota behandelt  inheemse  soorten. Voor vaatplanten volgen we de  status 
inheems/niet‐inheems zoals beschreven door Verloove (2006). Het  inzetten van grazers binnen een 
afgesloten omgeving valt buiten de beschouwing van deze nota. 
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Kennislacunes 
 
Niettegenstaande er heel wat onderzoek werd verricht rond mobiliteit en verplaatsen van dieren of 
planten bestaan er nog heel wat kennislacunes. Zo zit het onderzoek naar genetische effecten nog 
volop in de lift. Er is onder meer nog maar weinig bekend over de afstand waarbinnen verschillende 
soorten/soortengroepen  veilig  kunnen  uitgewisseld  worden  zonder  risico’s  op  genetische 
uitteeltdepressie, een fenomeen waarbij het samenbrengen van gescheiden populaties leidt tot een 
onaangepaste mengvorm, die een lager fitness heeft dan de originele populaties. Tot zolang kan dus 
best  het  voorzorgsprincipe worden  gehanteerd  en  gebeurt  het  actief  verplaatsen  van  dieren  en 
planten over zo kort mogelijke afstanden en uit zo gelijkaardig mogelijke biotopen of bronpopulaties. 
 
De toenemende klimaatverandering, waardoor sommige soorten hun optimale temperatuurzone niet 
kunnen volgen (Devictor et al. 2012), maakt onderzoek naar het over grotere afstanden verspreiden 
van  dieren  en  planten  als  beheeroptie wenselijk  (zgn.  geassisteerde migratie).  Dit  is  echter  een 
beleidskeuze die best op ruimere geografische schaal wordt overwogen en komt daarom verder niet 
aan bod in deze nota. 
 
 
Standpunt Natuurpunt over het actief verplaatsen van organismen 
 
Natuurpunt  vindt  dat  voorzichtig  moet  omgesprongen  worden  met  het  actief  verplaatsen  van 
organismen.  Het  behoud  en  uitbreiding  van  bestaande  populaties  binnen  een  (semi)natuurlijke 
situatie geniet de voorkeur. Natuurbehoud moet dan ook in de eerste plaats inzetten op het herstel 
en  uitbreiding  van bestaande habitats mét de daarin  aanwezige  soorten,  en op het  creëren  voor 
kansen voor spontane (her)kolonisatie. De hieronder beschreven maatregelen bieden immers slechts 
een  directe  oplossing  voor  enkele  soorten  of  soortengroepen.  Enkele  maatregelen,  zoals  het 
opbrengen van maaisel, kunnen gebruikt worden om in de buurt van bestaande relicten extra geschikt 
leefgebied  te  creëren  voor  flora en  fauna. Natuurpunt draagt natuurlijkheid hoog  in het  vaandel. 
Indien na lokaal uitsterven herkolonisatie met voldoende individuen op een redelijke termijn mogelijk 
is via natuurlijke processen, moet dit steeds voorrang krijgen. De  inschatting van wat een redelijke 
termijn is, kan verschillen tussen soorten en moet o.a. gemaakt worden door soortendeskundigen. 
 
Maar  tevens  is  Natuurpunt  van  mening  dat  actief  verplaatsen  een  belangrijke 
natuurbehoudsmaatregel is die voor sommige soorten en situaties het enige redmiddel is en dus moet 
kunnen worden ingezet in duidelijk omschreven gevallen en binnen het geldende beleidskader. 
 
Het  doel  van  een  actieve  verplaatsing moet  steeds  helder  zijn. Doelen  kunnen  zijn:  1)  het  laten 
overleven van een bedreigde (meta)populatie, 2) het herstellen van een verdwenen populatie, 3) het 
helpen overleven van een (regionaal) bedreigde soort, 4) het herstellen van een ecosysteem door het 
inbrengen van een sleutelsoort of –gemeenschap. 
 

De belangrijkste principes zijn dat indien overwogen wordt om dieren of planten actief te verplaatsen, 
dit steeds moet gebeuren met een duidelijk omschreven doel, in het kader van de beheervisie, binnen 
de wetgeving, op een wetenschappelijk onderbouwde manier met aansluitende monitoring, in alle 
openheid, en pas na voorafgaand overleg met en toestemming van de betrokken terreinbeheerders 
en soortendeskundigen. 

 
Deze richtlijnen gelden voor de terreinen in beheer bij Natuurpunt. Natuurpunt hoopt dat de nota ook 
een basis kan vormen om actief verplaatsen buiten onze gebieden op een snellere en meer coherente 
wijze te kunnen beoordelen.  
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De  voorgestelde  procedure  is  bruikbaar  voor  zowel  vrijwillige  als  professionele medewerkers  van 
Natuurpunt. Voor elk van de 13 verschillende types van actief verplaatsen bestaat deze uit volgende 
elementen:  

 Voor elk van de verschillende types actief verplaatsen worden toetsingscriteria opgesomd.  

 Voor de gevallen waarin deze toetsing positief  is, worden concrete stappen voorgesteld en 
formulieren voor de verdere opvolging. We onderscheiden  types die nergens wenselijk zijn 
(‘Nee’),  types met  een meer  uitgebreide  procedure  (  ‘Nee,  tenzij’)  en  types waarvoor  de 
procedure eenvoudiger is (‘Ja, mits’).  

 De Commissie actief verplaatsen van Natuurpunt houdt een overzicht bij van de aangevraagde 
en uitgevoerde maatregelen en zal bij een aantal types een advies of oordeel formuleren. 

 
 
 
 

 
Het inzamelen van rozenbottels (© Annelies Jacobs) 
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1 Algemeen stappenplan actief verplaatsen 
flora/fauna 

 
 
Wanneer  het  actief  verplaatsen  van  soorten  wenselijk  of  noodzakelijk  lijkt,  moet  onderstaand 
stappenplan gevolgd worden. 
 

1. Definieer heel duidelijk het doel en bepaal aan de hand van de sleutel op pagina 11 het type 
van de maatregel. 

2. Toets de noodzaak en wenselijkheid van de maatregel af aan de criteria vermeld bij dit type 
verderop in de nota. Indien niet aan de criteria voldaan is, motiveer dan ook duidelijk aan alle 
betrokkenen waarom het geen goed plan is om met de introductieplannen door te gaan. 

3. Leg  bij  positieve  aftoetsing  de  wens  tot  actief  verplaatsen  voor  aan  beheerteam(s)  en 
Consulent  Natuur  van  het  betrokken  gebied.  De  Consulent  staat  in  voor  verdere 
terugkoppeling met de Commissie actief verplaatsen van Natuurpunt. 

4. Bij  positief  advies  kan  in  een  aantal  gevallen  de  maatregel  uitgevoerd  worden  na  een 
eenvoudige melding. Bij andere types start een vooronderzoek waarvan de procedure bij elk 
type beschreven wordt. 

5. Bij  positief  vooronderzoek  kan  de  beslissing  tot  uitvoering  genomen  worden  door  de 
vermelde bevoegde personen of instanties.  

6. In veel gevallen moet een gemotiveerde afwijking op het Soortenbesluit worden aangevraagd. 
7. De maatregel wordt door de uitvoerders nauwkeurig beschreven in een verslag toe te voegen 

aan het jaarrapport en opgenomen in de databank van de Commissie actief verplaatsen. Ook 
(vooral!) een mislukte verplaatsing kan waardevolle informatie opleveren. 

8. Het  succes  of  falen  van  de  maatregel  wordt  opgevolgd  en  gerapporteerd  via 
www.waarnemingen.be of met gerichte monitoringmethoden. 

 
 
 

 
In het kader van een urgentieplan werden onder wetenschappelijke begeleiding zaden  

uitgezaaid van de met uitsterven bedreigde Beemdkroon. (© Kevin Lambeets)' 
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1.1 Wettelijke bepalingen omtrent het actief verplaatsen van soorten 
 

Vooraleer wordt overgegaan  tot het effectief verplaatsen van  soorten moet de maatregel worden 
afgetoetst  met  de  geldende  wetgeving.  Deze  staat  in  hoofdzaak  beschreven  in  de  Habitat‐  en 
Vogelrichtlijn, het Natuurdecreet en het Soortenbesluit. 
Contacteer daarom bij elke wens  tot actief verplaatsen  je Consulent Natuur om na  te gaan of een 
ontheffingsaanvraag al dan niet noodzakelijk is. 

 

1.2 Sleutel voor het bepalen van het type actief verplaatsen 
 
We onderscheiden verschillende types van actief verplaatsen. Types 1, 2, 3, 4, 10 en 11 behandelen 
individuele soorten. De overige types betreffen een gemeenschap van soorten. Aanplanten van bomen 
en struiken wordt apart besproken. Hieronder volgt een sleutel om je tot het juiste type maatregel te 
leiden: 
 
A.  Verplaatsing buiten oorspronkelijk areaal?  Type 1 

Verplaatsing binnen oorspronkelijk areaal?  B 
 
B.  Reden van verplaatsing acute bedreiging van populatie Type 2 

Reden van verplaatsing herstel van populatie of vegetatie?  C 
 
C.   Betreft het een dier  D 
  Betreft het een plant of vegetaties.  E 
 
D.  Is de soort nog aanwezig op de doellocatie?  Type 4 

Is de soort niet meer aanwezig op de doellocatie?  D2 
D2  Is het doel systeemherstel?  Type 11 

Is het doel de soort op zich helpen?  Type 3 
 

E.  Gaat het over de aanplant van bos of houtkant  Type 6 
  Andere gevallen  F 
 
F.  Gaat het over één soort?  G 

Gaat het over het herstel van een volledige vegetatie of het gebruik van zaadmengsels?  H 
 

G.  Is de soort nog aanwezig op de doellocatie?  Type 4 
Is de soort niet meer aanwezig op de doellocatie?  G2 
G2  Is het doel de soort op zich helpen?  Type 3 

Is het doel systeemherstel?  Type 10 
Is het doel een andere soort helpen?  Type 11 
Is het doel natuurbeleving rond bezoekerscentra?  Type 13 

 
H.  Beoog je het herstel van natuurlijke vegetaties door inbreng van maaisel of plagsel?  Type 5 

Wens je fosfaat uit te mijnen?  Type 7 
Wens je op korte termijn een sluitende grasmat te ontwikkelen om erosie of disteluitbraken 
te voorkomen?  Type 8 
Is het doel het behoud van oude akkerflora of het herstel van kleine akkers (voedselaanbod 
zaadeters)  Type 9 
Wens je het nectaraanbod te verhogen via (commerciële) zaadmengsels?  Type 12 
Is het doel natuurbeleving rond bezoekerscentra?  Type 13   
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1.3 Overzicht types actief verplaatsen 
 

1.3.1 Introductie buiten het oorspronkelijk areaal (p. 15) 
Het inbrengen van soorten buiten het historische areaal. Buiten zeer grote uitzonderingen (zoals een 
gecontroleerd experiment  in het kader van een  internationaal wetenschappelijk onderzoek) wordt 
deze vorm van verplaatsen van dieren of planten altijd afgeraden door Natuurpunt. Ook soorten die 
ergens al langer dan 150 jaar niet meer aanwezig zijn, worden beschouwd als van buiten het areaal. 
 

1.3.2 Actief verplaatsen om acute redenen (p. 15) 
Het actief verplaatsen van dieren of planten over beperkte afstanden, binnen het historisch areaal van 
de soort, naar plaatsen waar de soort mogelijk ook op natuurlijke wijze kan geraken. Deze maatregel 
is een optie wanneer een lokale populatie of een deel ervan bedreigd wordt in haar voortbestaan door 
bv. grondwerken, vervuiling of andere vormen van verstoring met een sterk negatieve impact op het 
leefgebied én die niet op andere manieren gemitigeerd kunnen worden. 
 

1.3.3 Herintroductie (p. 17) 
Het actief verplaatsen van dieren of planten naar plaatsen waar de  soort  in het  recente verleden 
aanwezig was maar uitstierf, en de oorzaken van het uitsterven opgelost zijn, maar waar de soort niet 
of met zeer lage waarschijnlijkheid van nature kan geraken met voldoende individuen (cf. voldoende 
genetische diversiteit in de stichtende populatie). Het doel kan hierbij zowel het behoud van de soort 
als een gebiedsgericht doel zijn.  
 

1.3.4 Bijplaatsen (p. 19) 
Het aanvullen van een bestaande populatie met individuen, zaden of pollen uit een andere populatie, 
al dan niet na een  kweekprogramma, met het oog op het  vergroten  van de populatie en/of haar 
genetische diversiteit. Deze maatregel kan nodig zijn om de genetische diversiteit van een populatie 
te verhogen met het oog op een meer duurzaam overleven. Ook het uitwisselen van individuen van 
vroeger verbonden (naburige) populaties valt hieronder.  
 

1.3.5 Enten met bodemmateriaal of opbrengen maaisel (p. 21) 
Het opbrengen van maaisel en/of bodemmateriaal om de vegetatieontwikkeling van een perceel na 
natuurinrichtingswerken te versnellen of  in een bepaalde richting te sturen.  In het geval dat  in het 
maaisel of bodemmateriaal van het brongebied ook soorten uit de rode lijst categorieën “Bedreigd” of 
“Met uitsterven bedreigd” voorkomen, kan het hier ook gaan om herintroductie of zelfs introductie. 
 

1.3.6 Aanplanten van bomen of struiken (p. 25) 
Het aanplanten van houtige gewassen met als doel bv. het inbrengen van structuur in het landschap. 
Dit  is de meest uitgevoerde vorm van actief verplaatsen, en  in het verleden werd weinig aandacht 
besteed aan de bron van het materiaal. Natuurpunt wil ook voor aanplanten van bomen en struiken 
een richtlijn opstellen waarbij gebruik van autochtoon plantmateriaal een minimale voorwaarde is. 
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1.3.7 Inzaaien van gras/klavermengsels of andere gewassen voor uitmijning van fosfaat 

(p. 25) 
Het  gericht  inzaaien  van  gras/klavermengsels of  andere  gewassen met  het  oog op het  efficiënter 
verwijderen van voedingsstoffen (vnl. fosfaten) uit de bodem. 
 

1.3.8 Ontwikkelen grasland door inzaai algemene grassoorten (p.28) 
Om technische redenen kan het soms nodig zijn om braakliggende grond in te zaaien met grassen, bv. 
om distelhaarden onder controle te houden, een snelle vorming van een grasmat te stimuleren en 
erosie tegen te gaan, … 
 

1.3.9 Herstel kruidenrijke akkers met ongeschoond zaaigoed, maaisel of grond (p. 29)  
Het  inzaaien  van  akkers met  cultuurgewassen.  In  het  natuurbeheer  gebeurt  dit  om  verschillende 
redenen: verhogen van het aanbod aan granen of zaden voor vogels, cultuurhistorische redenen of het 
behoud/herstel van kruidenrijke akkers. 
 

1.3.10 (Her)introductie van sleutelsoorten voor systeemherstel (p. 30) 
Bepaalde soorten vervullen een sleutelfunctie binnen een ecosysteem. Bij natuurherstel kan het nodig 
zijn om deze zgn. sleutelsoorten doelgericht in te brengen. Voorbeelden zijn de aanplant van Helm of 
Biestarwegras  bij  duinherstel  of  het  uitzetten  van  specifieke  inheemse  roofvissoorten  om  de 
populaties van niet‐gewenste vissoorten te verminderen. 
 

1.3.11 Herintroductie van plantensoorten voor faunaherstel (p. 32) 
Het inbrengen van planten kan gemotiveerd zijn door faunistische redenen, zoals het inbrengen van 
een (zeldzame) waard‐ of voedselplant of het vergroten van de bloemrijkdom. 
 

1.3.12 Inzaaien van zaadmengsels (p. 34) 
Het inzaaien van mengsels van zaden van kruidachtige een‐ of meerjarigen, met het oog op het snel 
en meestal tijdelijk verhogen van het aanbod aan bloemen. 
 

1.3.13 Inbrengen plantensoorten met als doel natuurbeleving (p. 35) 
Inzaaien van planten waarbij educatieve redenen of natuurbelevingsdoelen een belangrijkere reden 
zijn dan natuurherstel. 
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2 Werkwijze bij de verschillende types van 
actief verplaatsen 

 

2.1 Algemeen 
	
Bij  elk  type  van  actief  verplaatsen  wordt  telkens  een  korte  beschrijving  gegeven,  gevolgd  door 
toetsingscriteria en vooronderzoek. Het idee hierachter is dat men aan de hand van de toetsingscriteria 
eerst zelf het idee tot actieve verplaatsing evalueert. Hieruit kan al blijken dat de wens niet realistisch 
of niet zinvol is.  
 
Indien alle vragen van deze toetsingscriteria positief beantwoord worden, kan het voorstel worden 
voorgelegd  aan  de  personen  of  instanties  vermeld  bij  elke maatregel. Wanneer  zij  zich  akkoord 
verklaren, kan het vooronderzoek starten. Hierbij wordt steeds de Consulent Natuur betrokken. Indien 
mogelijk wordt dit al uitgewerkt tot een uitvoeringsplan, zoveel mogelijk in samenwerking met derden, 
zoals medewerkers  van  Natuurpunt  Studie,  soortspecialisten,  etc.  Hierbij  dient  altijd  te  worden 
afgestemd met lopende initiatieven, zoals beheerplannen en soortbeschermingsprogramma’s. 
 
Binnen Natuurpunt bewaart de Commissie actief verplaatsen het overzicht, fungeert als vraagbaak en 
bewaakt de opvolging van de nota. Het vooronderzoek vormt de praktische basis voor een eventuele 
uitvoering. Dat  een  vooronderzoek  gevoerd wordt, betekent niet dat  een maatregel ook  effectief 
uitgevoerd  kan  worden.  Per  maatregel  wordt  een  opsomming  gegeven  van  de  elementen  die 
besproken moeten worden in het vooronderzoek, en wie de beslissing tot uitvoering neemt. 
 
Indien ook dit vooronderzoek positief beantwoord wordt, kan er overgegaan worden tot aanvraag van 
noodzakelijke vergunningen en daarna tot het uitvoeren van de maatregel, steeds in overleg met de 
vermelde personen/instanties. Elke maatregel dient goed gedocumenteerd en opgevolgd te worden. 
 
 

 
Detailbeheer voor de Harlekijnorchis in Achter Schoonhoven (© Kevin Lambeets) 
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2.2 Introductie buiten het oorspronkelijk areaal ‐ Nee 
 
Hieronder  verstaan  we  het  inbrengen  van  een  soort  in  functie  van  natuurbehoud  buiten  zijn 
oorspronkelijk areaal maar binnen een geschikt habitat. Behoudens bepaalde uitzonderingen voor 
wetenschappelijk  onderzoek  raadt  Natuurpunt  af  om  soorten  buiten  hun  areaal  te  verplaatsen. 
Daarom wordt dit thema hier niet verder besproken. 
 

2.3 Actief verplaatsen om acute redenen – Nee, tenzij 
 
Deze rubriek gaat over acute situaties in bronlocaties, bv. wanneer een (belangrijk deel van een) lokale 
populatie of haar leefgebied bedreigd wordt in haar voortbestaan en er snel een locatie moet worden 
gezocht om deze exemplaren naartoe te brengen. Voor zeer zeldzame soorten waarvoor het behoud 
van het genetisch materiaal van de betrokken populatie belangrijk is, kan ook een uitzichtloze situatie 
een aanleiding zijn om een verplaatsing te organiseren. 
Bij deze maatregel dienen steeds ook de principes van Type 3 (Herintroductie) of Type 4 (Bijplaatsen) 
gevolgd te worden. De keuze van de doellocatie dient dus, ook in acute situaties, goed afgewogen te 
worden om niet in conflict te komen met gebiedsdoelen of de daar nog aanwezige populaties. 
 

2.3.1 Toetsingscriteria 
 Is  de  betrokken  populatie  belangrijk  voor  het  natuurbehoud  omwille  van  genetische 

diversiteit, regionaal voorkomen, meta‐populatie, …? 

 Is de oorspronkelijke  (deel)populatie of het  leefgebied  in direct  gevaar  en  kan  ze niet  ter 
plaatse worden behouden mits het nemen van passende maatregelen in of vlakbij de huidige 
locatie? Of is de situatie dermate uitzichtloos dat belangrijk genetisch materiaal dreigt verloren 
te gaan? 

 Is er een geschikte doellocatie in de nabijheid waar de soort in de beheervisie past? 

 Is  de  kwaliteit  van  het  leefgebied  in  de  doellocatie  voldoende,  en  zijn  de  minimaal 
noodzakelijke voorwaarden voor een duurzame populatie aanwezig  (oppervlakte, abiotiek, 
bescherming, …) of draagt de  translocatie bij  tot het  versterken  van de metapopulatie op 
landschapsschaal? 

 
Kan  je  alle  vragen met  ja  beantwoorden?  Zo  ja, maak  dan  een  nauwkeurige  beschrijving  van  de 
problematiek van de bronpopulatie en de noodzaak voor translocatie. Als de soort nog aanwezig is op 
de doellocatie, dan volg je verder de toetsingscriteria en het vooronderzoek van Type 4. Bijplaatsen. 
Indien de soort afwezig is, maar er wel historische bronnen zijn van het voorkomen, ga dan naar Type 
3. Herintroductie. 
Leg de wens tot translocatie voor aan het Beheerteam en je Consulent Natuur. Indien zij akkoord gaan, 
kan het vooronderzoek worden opgestart. 
 

2.3.2 Vooronderzoek 
 Beschrijving van de problematiek van de bronpopulatie en de noodzaak tot translocatie 

 Voorstel van doellocatie 

 Bepalen van aanpassingen/bijstellingen van het beheer op de doellocatie 

 Inschatting van eventuele genetische effecten op de populatie op de doellocatie 

 Inschatting van de duurzaamheid van de maatregel 

 Bepalen van de noodzaak van gericht beschermen, inrichten of aankopen van terreinen 

 Aftoetsing bij soortendeskundigen (wetenschappers, werkgroepen, ervaringsdeskundigen, …) 

 Aftoetsing bij beheerteam 
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 Keuze van de methode, o.a. of de uitvoering in 1 keer gebeurt, of in fasen. En of al dan niet 
een tussenstap (bv. kweekproces) wordt voorzien. 

 Omschrijving van de praktische uitvoering 

 Omschrijving van de opvolging van de maatregel 
 
Indien het vooronderzoek positief is, kan de keuze worden gemaakt om de maatregel uit te voeren. 
Na toetsing met de geldende wetgeving ligt de beslissing tot uitvoering bij de Consulent Natuur & de 
Commissie actief verplaatsen van Natuurpunt. 
 

2.3.3 Monitoring 
Meld de datum van de uitvoer van de maatregel via actiefverplaatsen@natuurpunt.be. 
 
Voer  de  laatste  aanwezigheid  op  de  bronlocatie  in  op waarnemingen.be met  vermelding  van  de 
maatregel in het opmerkingenveld. 
Voer de precieze locatie van de ingebrachte exemplaren in op waarnemingen.be met aanduiding van 
‘aangeplant’ of ‘ingezaaid’ of het vakje ESC. 
Noteer in jaarrapport en monitoringrapport minimaal volgende zaken: 

 Beschrijving  van  de  bronpopulatie  (aantal  exemplaren,  habitatomschrijving,  soortenlijst 
perceel voor planten, …) en de reden van de bedreiging 

 Beschrijving  van de  gebruikte werkwijze  (bv.  kweekproces,  aantal  verplaatste exemplaren, 
welke levensstadia, ...) 

 Beschrijving van de methode van opvolging 

 Evolutie van de populatiegrootte en verspreiding van de populatie(s) op de doellocatie 
 

2.3.4 Voorbeelden 
 Een  populatie  van  de  Lentevuurspin  in  een  gebied  te  Lommel  (Li)  is  bedreigd  door 

uitbreidingsplannen van de industriezone. Na overleg en in samenwerking met het Agentschap 
voor Natuur en Bos bleken echter mogelijkheden om tijdelijk stukken leefgebied te bewaren 
en een aangepast beheer te voeren en elders zones in te richten naar de noden van de soort, 
en  een deel  van de populatie naar daar  te  verplaatsen. De bronpopulatie  kon  ter plaatse 
overleven. Echter, het habitatgeschikt maken van andere zones in combinatie met translocatie 
bleek minder succesvol. Het was dus verstandig niet de gehele bronpopulatie trachten weg te 
vangen en te verplaatsen, maar tevens in te zetten op (tijdelijk) behoud van de bestaande site. 

 

 Op de Wijngaardberg  (Vl‐Br)  zijn de afgelopen  jaren verschillende plantensoorten  (blauwe 
knoop, grasklokje, kruip‐ en stekelbrem, zaagblad) uit de directe omgeving getransloceerd. Het 
betrof telkens soorten die nog op één of enkele locaties (berm, voortuin, bouwperceel, ...) met 
telkens maar één of een klein aantal planten voorkwamen én die op korte termijn gedoemd 
waren te verdwijnen door het bouwrijp maken van percelen, onaangepast bermbeheer, … De 
translocaties  werden  uitgevoerd  op  korte  afstand  op  éénzelfde  of  aanliggende 
Diestiaanheuvel. Afhankelijk van de hoogdringendheid werden zaden of zelfs hele zoden met 
planten  verzameld.  Blauwe  knoop  en  zaagblad werden  als  zaad  overgebracht.  De  eerste 
kiemplanten zijn intussen zichtbaar. 
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Lentevuurspin (© Wikimedia/Viridiflavus) 

 
 

2.4 Herintroductie – Nee, tenzij 
 
Onder herintroductie verstaan we het actief verplaatsen van dieren of planten naar plaatsen waar de 
soort in het verleden aanwezig was maar werd uitgeroeid of uitstierf. Het doel kan hierbij zowel het 
behoud  van  de  soort  als  een  gebiedsgericht doel  zijn. Met  herintroductie  dient weloverwogen  te 
worden omgegaan, maar er zijn wel gevallen waarin het een te verantwoorden of zelfs noodzakelijke 
maatregel is. 
 

2.4.1 Toetsingscriteria 
 Is de soort met zekerheid afwezig in het doelgebied? Zo nee, ga naar Type 4. Bijplaatsen. 

 Is natuurlijke kolonisatie met voldoende  individuen op korte  tot middellange  termijn quasi 
uitgesloten? 

 Ligt het doelgebied binnen het voormalig verspreidingsgebied van de soort en zijn er goede 
aanwijzingen dat ze er historisch voorkwam? 

 Past de soort binnen de beheervisie van het gebied? 

 Zijn de redenen van verdwijnen gekend én opgeheven? 

 Is de  kwaliteit  van het  leefgebied  voldoende en  is de minimaal noodzakelijke oppervlakte 
aanwezig voor een duurzame populatie (volgens de best beschikbare kennis)? 

 Is er een duurzame vorm van bescherming en beheer van het gebied? 

 Is een geschikte bronpopulatie gekend die voldoende aansluit bij de oorspronkelijk aanwezige 
populatie en heeft het wegnemen van individuen uit die populatie geen negatieve effecten op 
het voortbestaan van de bronpopulatie? 

 Zijn  er  geen  negatieve  effecten  op  omwonenden,  andere  soorten,  natuurdoelstellingen, 
beschermde gebieden in de omgeving, … 

 
Kan je alle vragen met ja beantwoorden? Dan kan je de wens tot herintroductie voorleggen aan het 
beheerteam en je Consulent Natuur. Indien zij akkoord gaan kan het vooronderzoek worden opgestart. 
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2.4.2 Vooronderzoek 
 Motivatie waarom herintroductie wenselijk of nodig is 

 Inschatting van de kans op/tijd die het zou duren tot een succesvolle vestiging zou kunnen 
plaatsvinden via natuurlijke kolonisatie op basis van best beschikbare kennis 

 Selecteren van geschikte bronpopulatie(s) die geen negatieve effecten zullen ondervind(en) 
van het wegnemen van het benodigde aantal exemplaren 

 Inschatten duurzaamheid van de maatregel 

 Inschatting van de effecten op de omgeving 

 Inschatting van de effecten op andere soorten 

 Inschatting van genetische effecten op de populatie of omgeving 

 Keuze  van  de  levensstadia  (eieren,  larven,  volwassen  exemplaren,  zaden,  kiemplanten, 
volwassen planten, …) 

 Bepalen  of  in  gevangenschap  vermeerderen  nodig  is  (opkweken  van 
larven/jongen/eieren/planten) 

 Bepalen van aanpassingen/bijstellingen van het beheer 

 Bepalen van noodzaak van gericht beschermen, inrichten of aankopen van terreinen 

 Aftoetsing bij soortendeskundigen (wetenschappers, werkgroepen, ervaringsdeskundigen, …) 

 Aftoetsing bij beheerteam 

 Omschrijving van de praktische uitvoering 

 Omschrijving van de opvolging 
 

 
Indien het vooronderzoek positief is, kan de keuze worden gemaakt om de maatregel uit te voeren. 
Na toetsing met de geldende wetgeving ligt de beslissing tot uitvoering bij de Consulent Natuur & de 
Commissie actief verplaatsen van Natuurpunt. 
 

2.4.3 Monitoring 
Meld de datum van de uitvoer van de maatregel via actiefverplaatsen@natuurpunt.be. 
 
Voer de precieze locatie van de ingebrachte exemplaren in op waarnemingen.be met aanduiding van 
‘aangeplant’ of ‘ingezaaid’ of het vakje ESC. 
Noteer in jaarrapport en monitoringrapport minimaal volgende zaken: 

 Beschrijving  van  de  bronpopulatie  (aantal  exemplaren,  habitatomschrijving,  soortenlijst 
perceel voor planten, …) en de reden van de bedreiging 

 Beschrijving  van  de  gebruikte werkwijze  (bv.  kweekproces,  verplaatst  aantal  exemplaren, 
welke levensstadia, ...) 

 Beschrijving van de methode van opvolging 

 Evolutie van de populatiegrootte en verspreiding van de doelpopulatie(s) 
 

2.4.4 Voorbeeld 
 In Averbode Bos en Heide (Ant, Li, Vl‐Br) is er grootschalig herstel in uitvoering van bijna 100 

hectare heide, heischraal grasland en  landduinen vanuit Corsicaanse dennenbos. Door een 
lange geschiedenis  van  intensief plantagebeheer  zijn een groot aantal  van de doelsoorten 
verdwenen, en slechts een deel ervan kon terugkeren vanuit de zaadbank. Rondom het gebied 
(<  500  meter)  zijn  wel  nog  soortenrijke  typische  vegetaties  aanwezig  in  wegbermen, 
overhoekjes en voortuinen. Bij het herverkavelen van een woonhuis met voortuin op een oude 
landduin werd  beslist  om  een  deel  van  de  aanwezige  vegetatie met  veel  buntgras,  klein 
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tasjeskruid en zandblauwtje over te brengen naar een herstelde landduin in het gebied. Alle 
drie  bovenvernoemde  soorten  waren  na  een  paar  jaar  nog  niet  spontaan  in  het  gebied 
teruggekeerd, hoewel zij kenmerkend zijn voor het habitattype. De translocatie werd nadien 
gemonitord door  inmeting van de groeiplaatsen met hand GPS. Voor buntgras bijvoorbeeld 
werd  zo  een  exponentiële  groeicurve  aangetoond  voor  de  populatiegrootte  en  een 
zuidwestelijke  uitbreiding  van  de  populatie  met  ca.  30  meter  over  drie  jaar  bleek.  De 
exponentiële groeicurve geeft aan dat de habitat geschikt  is, dat er geen groei‐limiterende 
factoren zijn, en dat de soort dus dispersie‐gelimiteerd was. Ondertussen is het woonperceel 
afgegraven en aangevuld met teelaarde waarbij de bronpopulatie volledig verdween. 

 
 

 
Averbode Bos en Heide (© Staf De Roover) 

 
 

2.5 Bijplaatsen – Nee, tenzij 
 
Onder  bijplaatsen  of  restocking  verstaan  we  het  aanvullen  van  een  bestaande  populatie  met 
individuen uit een andere populatie met het oog op het versterken van de populatie. Deze maatregel 
kan  bv.  nodig  zijn  om  de  genetische  diversiteit  van  een  populatie  te  verhogen.  Bijplaatsen  van 
individuen  dient  echter weloverwogen  te  gebeuren  aangezien  het  ook  ongewenste  effecten  kan 
hebben. Of het bronmateriaal geschikt is en wat het minimum aantal exemplaren is dat nodig is voor 
een duurzame populatie dient correct te worden ingeschat. Wetenschappelijke begeleiding van deze 
maatregel is dan ook zeer belangrijk.  

Bij  planten  kan  in  sommige  gevallen  het  verzamelen  en  transporteren  van  pollen  of  het 
opkweken  van  zaden  uit  de  populatie  zelf,  en  deze  na  vermeerdering  terugplaatsen, 
voldoende zijn om de problemen met te lage aantallen exemplaren te overbruggen. 
Uitwisseling van genen heeft doorgaans een neutraal tot voordelig effect op lokale populaties, omdat 
het toelaat om nadelige effecten van kleine populaties (inteelt, laag adaptief potentieel) te mitigeren. 
Onder natuurlijke omstandigheden  gebeurt  zulke  uitwisseling meest met naburige  populaties, die 
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veelal  ook  gelijkaardige  biotische  en  abiotische  condities  kennen,  en  slechts  occasioneel  met 
populaties die ver verwijderd zijn.  
 
In het huidige sterk versnipperde landschap is de natuurlijke uitwisseling tussen populaties van zeer 
veel bedreigde soorten veel lager dan vroeger. Dit leidt ertoe dat kleine populaties zeer snel ten onder 
kunnen gaan door een gebrek aan genetische diversiteit, die onder normale condities door genetische 
uitwisseling  op  peil  gehouden  wordt.  Bijplaatsing  is  dan  ook  vaak  een  valabel  surrogaat  voor 
genetische uitwisseling, zeker wanneer het gebeurt met genetisch materiaal van naburige populaties.  
 
Het  belangrijkste  risico  van  bijplaatsingen  is  uitteeltdepressie.  Dit  is  het  fenomeen  waarbij 
nakomelingen van ouders afkomstig zijn uit populaties die aan sterk verschillende omgevingen zijn 
aangepast  (of  waarbij  de  ouderpopulaties  sterk  verschillende  evolutionaire  trajecten  hebben 
ondergaan), en waarbij de nakomelingen slechter presteren onder de omgevingscondities van elk van 
de ouders.  
 
In veel gevallen is er weinig info over het evolutionaire traject van de ouderpopulaties. Daarom zijn 
bijplaatsingen  best  zodanig  geconcipieerd  dat  natuurlijke  selectie  optimaal  kan  inwerken  op  de 
toegevoegde  genetische  variatie,  in positieve  zowel  als negatieve  zin. Dit  kan door de  natuurlijke 
historische hoeveelheid genmigratie niet  te overschrijden. Zolang een klein aantal  individuen  (<2% 
individuen bijgeplaatst bij de residente populatie per generatie) bijgeplaatst wordt, zijn er nagenoeg 
geen risico’s aan verbonden, zelfs al leidt de bijplaatsing tot uitteeltdepressie. Natuurlijke selectie kan 
immers zowel leiden tot de eliminatie van nadelige effecten (individuen met allel‐combinaties die een 
fitnessnadeel geven verdwijnen; doordat dit slechts een kleine proportie van de populatie is heeft dit 
een verwaarloosbaar effect), als tot een versterking van positieve effecten (adaptieve nieuwe allelen 
die ingekruiste individuen een fitnessvoordeel geven kunnen zich door natuurlijke selectie verspreiden 
binnen de populatie en de populatie doen groeien). 
 

2.5.1 Toetsingscriteria 
 Vormt een  te  laag aantal exemplaren  (cf. genetische diversiteit) een belangrijke en directe 

bedreiging voor de lokale populatie? 

 Kunnen alternatieve methoden, zoals het uitkweken van exemplaren uit de eigen populatie en 
terug plaatsen, het probleem van te lage populatiegrootte oplossen? 

 Is de  kwaliteit  van het  leefgebied  voldoende en  is de minimaal noodzakelijke oppervlakte 
aanwezig voor een duurzame populatie (volgens de best beschikbare kennis)? 

 Is er een duurzame vorm van bescherming en beheer van het gebied? 

 Is een geschikte bronpopulatie gekend die voldoende verwant is aan de doelpopulatie en heeft 
het  wegnemen  van  individuen  uit  die  populatie  geen  grote  negatieve  effecten  op  het 
voortbestaan van de bronpopulatie? 

 Zijn er geen verwachte negatieve effecten op de nog aanwezige exemplaren op de doellocatie? 
 
Kan  je alle  vragen met  ja beantwoorden? Dan  kan  je de wens  tot bijplaatsen  voorleggen aan het 
beheerteam  en  je Consulent Natuur.  Zij dienen  contact op  te  nemen met  soortendeskundigen of 
genetici met  ervaring  rond  deze  soort.  Indien  zij  akkoord  gaan,  kan  een  vooronderzoek worden 
opgestart. 
 
NOOT:  
Het bijplaatsen van exemplaren uit een ander gebied kan onverwachte effecten hebben en gebeurt 
daarom  best  niet  lichtzinnig.  Indien  de  populaties  genetisch  verschillend  zijn,  kan  er  namelijk 
zogenaamde ‘outbreeding depression’ optreden. De nakomelingen van gemengde populaties zijn dan 
minder sterk dan de originele bronpopulaties. De inschatting of bijplaatsen al dan niet zal leiden tot 



    21
 

outbreeding depression is specialistenwerk en moet dan ook in samenspraak met de Commissie actief 
verplaatsen  gebeuren.  Bij  twijfel  dient  het  voorzichtigheidsprincipe  te  worden  toegepast  en  de 
maatregel niet uitgevoerd. 
 

2.5.2 Vooronderzoek 
 Beschrijving van de redenen van de noodzaak tot bijplaatsen 

 Selecteren van een geschikte bronpopulatie die geen negatieve effecten ondervindt van het 
wegnemen van het benodigde aantal exemplaren 

 Inschatting van genetische effecten op de populatie op de doellocatie 

 Inschatting van de duurzaamheid van de maatregel 

 Bepalen van aanpassingen/bijstellingen van het beheer op de doellocatie 

 Bepalen van de noodzaak van gericht beschermen, inrichten of aankopen van terreinen 

 Aftoetsing bij soortendeskundigen (wetenschappers, werkgroepen, ervaringsdeskundigen, …) 

 Aftoetsing aan de beheervisie 

 Omschrijving van de praktische uitvoering 

 Omschrijving van de opvolging 
 
Indien het vooronderzoek positief is, kan de keuze worden gemaakt om de maatregel uit te voeren. 
Na toetsing met de geldende wetgeving ligt de beslissing tot uitvoering bij de Consulent Natuur & de 
Commissie actief verplaatsen van Natuurpunt. 
 

2.5.3 Monitoring 
Meld de datum van de uitvoer van de maatregel via actiefverplaatsen@natuurpunt.be 
 
Voer de precieze locatie van de ingebrachte exemplaren in op waarnemingen.be met aanduiding van 
‘aangeplant’ of ‘ingezaaid’ of het vakje ESC. 
Noteer in jaarrapport en monitoringrapport minimaal volgende zaken: 

 Beschrijving  van  de  bronpopulatie  (aantal  exemplaren,  habitatomschrijving,  soortenlijst 
perceel voor planten, …) en de reden van de bedreiging 

 Beschrijving  van de  gebruikte werkwijze  (bv.  kweekproces,  aantal  verplaatste exemplaren, 
welke levensstadia, ...) 

 Beschrijving van de methode van opvolging 

 Evolutie van de populatiegrootte en verspreiding van de doelpopulatie(s) 
 

2.6 Enten met bodemmateriaal of opbrengen maaisel – Ja, mits 
 
Het opbrengen van maaisel of plagsel wordt bij grootschalige natuurherstelprojecten al ruim toegepast 
in  Nederland  en  in  mindere  mate  in  Vlaanderen.  Na  jaren  van  intensief  landbouwgebruik  met 
veelvuldig  scheuren  en  herinzaaien  is  de  zaadbank  vaak  volledig  uitgeput.  Veel  bijzondere 
plantensoorten kunnen de recent ingerichte zones niet bereiken hoewel die abiotisch wel geschikt zijn. 
Met name soorten die zich verspreiden via water of grote grazers hebben hieronder, in tegenstelling 
tot  windverspreiders,  onder  te  lijden.  Daarnaast  zijn  er  ook  heel  wat  soorten  die  slechts  een 
kortlevende of zelfs geen zaadbank vormen. Door maaisel of plagsel uit de omgeving op te brengen 
kan  op  een  herstelde  zone  op  veel  kortere  termijn  de  doelgemeenschap  ontwikkelen,  en wordt 
vermeden door successie niet‐doelsoorten vegetatiedekkend worden en kolonisatie van doelsoorten 
remmen of onmogelijk maken. Na ontgronden is de kale bodem vaak ongeschikt voor soorten die in 
symbiose leven met schimmels of een ontwikkelde bodem nodig hebben. Het tegelijk opbrengen van 
bodemmateriaal kan hier een antwoord op bieden. Om te vermijden dat soorten worden ingebracht 
die niet tot de lokale flora of fauna behoren, is de keuze van de bronpopulatie uitermate belangrijk en 
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dient  dit  over  zo  kort  mogelijk  afstanden  en  enkel  uit  zones  met  gelijkaardige  abiotische 
omstandigheden te gebeuren. 
 

2.6.1 Toetsingscriteria 
 Draagt het enten van bodemmateriaal of maaisel bij tot het halen van de doelstellingen uit de 

beheervisie? 

 Past de doelvegetatie in de beheervisie? 

 Kwam de te ontwikkelen vegetatie vroeger voor in het gebied? 

 Was de uitgangssituatie zeer ongunstig en zijn er nauwelijks of geen zaadbanken aanwezig? 
Bij voorkeur wordt immers de lokale zaadbank gebruikt voor herstel i.p.v. extern materiaal. 

 Wordt  verwacht  dat  spontane  kolonisatie  van  de  doelvegetaties  slecht  of  traag  of  zeer 
onvolledig zal gebeuren? 

 Is de kwaliteit en oppervlakte van het geschikt biotoop voldoende gewaarborgd om een grote 
kans te hebben op succes van de maatregel? 

 Kan het eindbeheer gegarandeerd worden? 

 Eisen bronmateriaal (Natuurmonumenten 2014) 
o Materiaal  (maaisel,  plagsel,  grond)  uit  een  nabijgelegen  gebied  met  dezelfde 

ecologische  condities.  In  elk  geval  uit  hetzelfde  plantengeografisch  district.  Bij 
voorkeur  binnen  dezelfde  landschapsecologische  eenheid  (bv.  hetzelfde 
stroomgebied). 

o Materiaal van een goede kwaliteit: kenmerkende plantensoorten van de doelvegetatie 
zijn aanwezig. 

o Geen materiaal van een gebied met een andere soortensamenstelling. 
o Voorkom schade aan de bronpopulatie. 
o Indien  soorten  aanwezig  zijn  met  een  mogelijk  te  kleine  bronpopulatie  dient 

overwogen te worden of geen bronmateriaal van verschillende locaties kan gemengd 
worden. 

o Let  op  dat  geen  invasieve  exoten  aanwezig  in  het  maaisel  zijn  (bijv.  Japanse 
duizendknoop, Reuzenbalsemien, …). 

o Hou rekening met eventuele overlast voor derden. 
 

NOOT: Soms zijn er in het maaisel of plagsel ook bedreigde soorten aanwezig.  
In dit geval dient per soort bekeken te worden of die historisch in het doelgebied voorkwamen, en op 
zich bijdraagt tot de duurzaamheid van de populatie op landschapsschaal. Voor soorten die op de Rode 
Lijst  staan  in  de  categorie  ‘Bedreigd’  of  ‘Met  Uitsterven  Bedreigd’,  raden  we  aan  om  de 
toetsingscriteria van Type 3. Herintroductie te volgen. 
 
Als alle vragen positief worden beantwoord, kan het inzaaien worden uitgevoerd na bespreking met 
het Beheerteam en de Consulent Natuur. 
 
Voor  de  praktische  uitvoering  wordt  verwezen  naar  www.salvereproject.eu.  Deze  info  kan  in 
boekvorm  worden  besteld  op  dezelfde  site  (Practical  handbook  for  seed  harvest  and  ecological 
restoration of species‐rich grasslands, edited by: Michele Scotton, Anita Kirmer and Bernhard Krautzer, 
124 pages, ISBN: 978‐88‐6129‐800‐2). 
 

2.6.2 Monitoring 
Meld de datum van de uitvoer van de maatregel via actiefverplaatsen@natuurpunt.be 
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 Noteer in jaarrapport en monitoringrapport minimaal volgende zaken: Beschrijf de bron van 
het maaisel/bodemmateriaal en de precieze percelen, inclusief een volledige soortenlijst met 
bedekkingsgraden 

 Vegetatieopname van behandelde en onbehandelde zones 

 Beschrijving succes‐ en falingsfactoren 

 Opvolgen populatiegroottes bron‐ en doelpopulaties 
 
Indien soorten opduiken die duidelijk afkomstig zijn uit het aangevoerde plagsel of maaisel, meldt deze 
dan maximaal op waarnemingen.be met aanduiding van ‘aangevoerd’ of het vakje ESC. 
 

2.6.3 Voorbeelden 
 In  het  Turnhouts  Vennengebied  hebben  sommige  landbouwgronden  een  vrij  ongestoord 

verleden en zijn, na de ontginning, nooit meer geploegd. Dit kan je nagaan aan de hand van 
proefboringen. In dergelijke gevallen  loont het na ontgronden de moeite eerst de spontane 
evolutie een tweetal jaar haar gang te laten gaan. Als er nog een zaadbank is, ontkiemt in die 
periode bijna alles. 

 

 
Turnhouts Vennengebied (© Marc Smets) 

 

 Andere graslanden zijn echter te lang beakkerd waardoor de zaadbanken grotendeels uitgeput 
is, moesten  te diep ontgraven worden om overtollig  fosfor  te verwijderen,  ....  In dergelijke 
gevallen  kan maaisel  opbrengen  soelaas  bieden.  Hierdoor  worden  niet  enkel  zaden  van 
doelsoorten toegevoegd, wordt de bodem ook beter gebufferd tegen uitdroging en groeit deze 
niet volledig dicht met haarmossen of pitrus voor doelsoorten zich kunnen vestigen. 

 Tot slot zijn er heel wat soorten die niet opnieuw spontaan ontkiemen (bv geen langlevende 
zaadbanken, …). Ook op percelen met een goede vestiging vanuit de zaadbank kan het, na de 
eerste spontane evolutie, de moeite lonen om zaad of maaisel toe te voegen.  
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 In de Visbeekvallei zijn er hoge potenties voor blauwgrasland herstel door de aanwezigheid 
van  kalk‐  en  ijzerrijke  kwel.  Ter  voorbereiding  van  blauwgraslandherstel  tijdens  het  LIFE+ 
project  is onderzocht waar de meest kansrijke  locaties zijn en welke herstelmaatregelen er 
moeten uitgevoerd worden. Uit dit onderzoek bleek dat er 1,2 ha witbolgrasland geschikt was 
mits  verwijderen  van  20  cm  voedselrijke  bouwvoor.  In  het  voorjaar  van  2014  werd  de 
bouwvoor  afgegraven  tot  op  de  schrale  bodemlaag.  Vervolgens  is  er  in  september  2014 
maaisel  opgebracht  van  het  Vrieselhof  in  Oelegem.  Het  maaisel  werd  na  het  maaien 
onmiddellijk opgeraapt, vervoerd naar de Visbeekvallei en daar  ter plekke uitgespreid. Het 
Vrieselhof ligt in vogelvlucht 14 km van de Visbeekvallei. In het gebied komt een blauwgrasland 
voor  met  de  kensoorten  Klokjesgentiaan,  Bevertjes,  Gevlekte  orchis,  Blauwe  knoop, 
Karwijselie, Vlozegge en Geel  schorpioenmos.  In 2015 waren de eerste  resultaten van het 
blauwgraslandherstel  zichtbaar.  Tientallen  kiemplanten  van  Karwijselie  en  Blauwe  knoop 
staken de kop op en een twintigtal Klokjesgentianen kwamen in bloei. Verder zijn er ook nog 
enkele kiemplanten van Heidekartelblad waargenomen. Verrassend was ook de vondst van 
tientallen Klimopklokjes die uit de zaadbank gekiemd zijn. De soort komt niet in het Vrieselhof 
voor  en  tot  2010  waren  er  nog  waarnemingen  in  de  Visbeekvallei  van  een  handvol 
wegkwijnende  planten.  Ondanks  dat  op  de  standplaats  van  de  Klimopklokjes  maaisel 
uitgespreid  is, heeft deze  soort  zich goed gevestigd. De  rol van maaisel als humusbron en 
bijgevolg vochtbuffer in droge perioden mag hierbij niet onderschat worden. Omdat de eerste 
resultaten  van  het  blauwgraslandherstel  in  de  Visbeekvallei  veelbelovend  zijn,  zijn  in  het 
voorjaar van 2015 op dezelfde gradiënt 2 ha percelen ontgrond en  in september 2015  is er 
maaisel opgebracht. Na het éénmalig herstel is het regulier maaibeheer opgestart zodat het 
grasland zich verder kan ontwikkelen. 

 

 
Visbeekvallei (© Frederik Naedts) 
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2.7 Aanplanten van bomen of struiken – Ja, mits 
 
Bomen en struiken worden al  jaar en dag aangeplant. Frappant hierbij  is het verschil  in benadering 
tussen  hout‐  en  kruidachtigen.  Aanplant  van  bomen  en  struiken  wordt  immers  zelden  als 
herintroductie  beschouwd.  Nochtans  dient  hier  ook  de  nodige  aandacht  besteed  te worden  aan 
genetische oorsprong, standplaatsfactoren, … Zo wordt er de laatste jaren gelukkig al vaker gekozen 
voor autochtoon plantmateriaal (bv. Plant van Hier‐label; http://www.plantvanhier.be/), maar dit kan 
nog verbeteren. Ook wordt er nogal snel geoordeeld dat aanplant noodzakelijk is. In natuurgebieden 
moeten spontane processen voorrang krijgen, ook bij bosontwikkeling OF moet altijd eerst onderzocht 
worden of spontane processen niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden. 
 

2.7.1 Toetsingscriteria 
 Geeft natuurlijke opslag hier niet het gewenste resultaat? 

 Past de maatregel in de beheervisie? 

 Zijn de gewenste soorten typisch voor de streek? 

 Is autochtoon bronmateriaal zoals spontane verjonging uit het gebied zelf beschikbaar? Indien 
niet, gebruik autochtoon plantgoed met bv. het ‘Plant van Hier’‐label (zie hoger) of kweek zelf 
zaden op. 

 
Kan je alle vragen positief beantwoorden? Dan kan de aanplant worden uitgevoerd na bespreking met 
het Beheerteam, de Consulent Natuur en de Bosconsulent. 
De beslissing over het uitvoeren van de maatregel ligt bij het beheerteam. 
 
NOOT: De aanplant van bomen en struiken in bestaande bossen als sleutelsoort i.k.v. bosontwikkeling 
of bosomvorming (bv. Winterlinde) valt onder Type 10. Herstel ecosysteem met sleutelsoort. 
De aanplant van zeldzame soorten  (Rode  lijst categorie  ‘Bedreigd’ of  ‘Met Uitsterven Bedreigd’)  in 
bestaande of nieuwe bossen valt onder Type 3. Herintroductie. 
 

2.7.2 Monitoring 
Meld de datum van de uitvoer van de maatregel via actiefverplaatsen@natuurpunt.be 
 
Beschrijf herkomst, aantal en  soort van de aangeplante bomen en  struiken en noteer de precieze 
locaties  in  waarnemingen.be met  het  label  ‘aangeplant’  bij  gedrag.  Voeg  deze  info  toe  aan  het 
jaarrapport en het monitoringrapport. 
 

2.8 Inzaaien van gras/klavermengsels of andere gewassen voor uitmijning 
van fosfaat – Ja, mits 

 
Bij  percelen  met  een  landbouwgeschiedenis  is  het  erg  waarschijnlijk  dat  verhoogde  bodem‐
fosforconcentraties door bemesting het herstel van soortenrijke vegetatietypes bemoeilijken. Zowel 
bij  omvorming  naar  bos met  een  soortenrijke  kruidlaag  als  naar  soortenrijke  graslanden  is  een 
verhoogde fosforconcentratie nefast. Verschraling is het afvoeren van overtollige voedingsstoffen uit 
de  bodem  door  afvoer  van  bovengrondse  biomassa. Via maaien worden  voornamelijk  stikstof  en 
kalium afgevoerd maar  in  slechts  zeer beperkte mate  fosfor. Om de  fosfaatlast  in een  voedselrijk 
perceel  sneller  te  doen  dalen  dan met  uitsluitend maaibeheer  kan  uitmijnen  soms  een  uitkomst 
bieden. Uitmijnen is een aangepaste landbouwtechniek waarbij fosfor uit de bodem wordt afgevoerd 
via geteelde gewassen. Deze tijdelijke teelt van bijvoorbeeld gras/klaver, boekweit of zelfs mais samen 
met selectieve bemesting van stikstof en kalium om de productie op peil te houden, kan meer fosfor 
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afvoeren dan via  louter maaibeheer. Uitmijnen kan gezien worden als een overgangsbeheer tussen 
conventionele  landbouw en natuurbeheer.  In de meeste gevallen gaat uitmijnen gepaard met een 
grondbewerking, gevolgd door actief inzaaien van gewassen. Daarom wordt deze maatregel ook hier 
besproken. Uitmijnen kan in principe ook worden uitgevoerd zonder de graszode te scheuren wanneer 
enkel met stikstof en kalium bemest wordt. Dergelijk hooi heeft dan echter een lagere voederwaarde 
waardoor landbouwers minder geïnteresseerd zijn in het geproduceerde gewas. 
 

2.8.1 Vooronderzoek  
Het  heeft  geen  zin  om  blindelings  percelen  te  gaan  uitmijnen.  In  heel  wat  gevallen  is  de 
bemestingsgeschiedenis  in  die  grootteorde  dat  zelfs  via  uitmijnen meer  dan  50  jaar  nodig  is  om 
enigszins interessante vegetatietypes te bekomen.  
Daarom wordt ten stelligste aangeraden om een bodemstaal van het betreffende perceel voorafgaand 
te laten analyseren op biobeschikbaar fosfor (via Olsen‐P analyse), actief fosfor (via Oxalaat‐P analyse) 
en pH‐KCl. Met deze waarden kan een  inschatting gemaakt worden van de afstand tot het doel (bv 
vergelijken met  referentiewaarden voor glanshavergrasland) en vervolgens een  inschatting van de 
tijdsduur om dit doel te bereiken via maai‐ en uitmijnbeheer. Op basis hiervan kan evalueren of deze 
tijdsduur aanvaardbaar is. Aansluitend kan men een bijkomende analyse laten doen op het bodemstaal 
naar kalium, magnesium en calcium (in ammoniumlactaat) om een geschikte bemestingsaanbeveling 
te verkrijgen.  
 

2.8.2 Toetsingscriteria 
• Zijn alle alternatieven voor uitmijning bestudeerd?  
• Is de tijdsduur van benodigd uitmijnbeheer voor dit perceel aanvaardbaar? Zo nee, wijzig het 

doel (bv structuurherstel) of overweeg een andere maatregel (ontgronden) 
• Werd  de  laatste  10  jaar  de  bodem  nog  actief  bewerkt?  Zo  nee,  wordt  uitmijnen  met 

bodembewerking best niet toegepast gezien het permanent karakter van de vegetatie en de 
bodemstructuur. Uitmijnen met de bestaande vegetatie kan wel overwogen worden indien er 
nog geen waardevolle soorten voorkomen. 

• Is er een landbouwer bereid het uitmijnbeheer uit te voeren en het geproduceerde gewas te 
verwerken? Met welke gewassen wil die landbouwer werken? 

• Zitten er geen invasieve of woekerende soorten in de mengsels die op het terrein aanwezig 
kunnen blijven of dreigen uit te breiden naar aangrenzend natuurgebied? 

 
Indien het antwoord op alle vragen ja is, kan de maatregel uitgevoerd worden na bespreking met het 
beheerteam en de Consulent Natuur. De beslissing over het uitvoeren van de maatregel  ligt bij het 
beheerteam. Indien het vegetaties betreft die langer dan 5 jaar niet bewerkt werden, ligt de beslissing 
over het uitvoeren van de maatregel bij de Consulent Natuur. 
 
Laat  deze maatregel  zoveel mogelijk  wetenschappelijk  begeleiden,  omdat  uitmijnen  een  relatief 
nieuwe omvormingsmaatregel is waarvan nog niet alles geweten is. De Commissie actief verplaatsen 
kan je doorverwijzen naar de juiste contactpersonen. 
 
Beschrijf  de  maatregelen  en  de  percelen  waarop  het  gebeurt  in  de  monitoringrapportage. 
Documenteer na uitvoering ook het succes of het falen van deze maatregel. 
 

2.8.3 Monitoring 
Een evaluatie van de bodem fosforconcentratie is nodig vooraleer de overgang gemaakt wordt naar 
regulier natuurbeheer. Dit kan door opnieuw het perceel te bemonsteren en te laten analyseren op 
biobeschikbaar en actief fosfor. 
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2.8.4 Voorbeelden 
• In Landschap De Liereman wordt reeds enkele  jaren onderzoek gedaan naar de effectiviteit 

van uitmijnbeheer door het ForNaLab van de Universiteit Gent. De eerste resultaten geven aan 
dat herstel van heischrale graslanden via uitmijnen op extreem bemeste  landbouwgronden 
niet haalbaar is gezien de lange benodigde tijdsduur. Ook is gebleken dat de afvoer van fosfor 
doorheen de tijd afneemt met de daling van fosfor in de bodem (Schelfhout et al 2015). Met 
andere woorden, effectiviteit van uitmijnbeheer neemt af met de tijd. Met deze vertraging 
moet  rekening  worden  gehouden  bij  het  inschatten  van  de  benodigde  uitmijnduur.  Of 
uitmijnen  al  dan niet  een  geschikte  techniek  is  voor  een perceel hangt  af  van de  huidige 
fosforconcentratie  in  de  bodem,  bodemfactoren  die  fosforafvoer  bemoeilijken  (bv.  hoge 
ijzerconcentratie)  en  de  gewenste  fosforconcentratie  (afhankelijk  van  het  gewenste 
vegetatietype).  Slechts  in  enkele  percelen  met  een  matige  bemestingsgeschiedenis,  is 
uitmijnen de geschikte maatregel. Op percelen met een erg hoge  fosforconcentratie moet 
overwogen worden om af te graven, een ander natuurdoel gekozen worden (bv structuurrijk 
ipv  soortenrijk),  of  deze moeten  in  landbouwbeheer  blijven  zodat  inspanningen  gefocust 
kunnen worden op realistische doelen (Schelfhout et al submitted). In Landschap de Liereman 
wordt momenteel ook een veldexperiment uitgevoerd waarbij de P‐afvoer van verschillende 
uitmijngewassen wordt vergeleken (mais, grasklaver, boekweit, triticale…).  

 

 
Landschap De Liereman (© Bart Slabbinck) 

 
• In het Land van Reyen bleek na de bodemanalyse van een voormalige akker dat uitmijnbeheer 

een zeer haalbare techniek was (Schelfhout et al. 2016). Het overtollige fosfor  in de bodem 
kan op ca. vijf jaar uitmijnen worden afgevoerd met een gras/klavermengsel en aangepaste 
bemesting. Daarna kan worden gestopt met de bemesting van stikstof en kalium en worden 
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overgegaan  op  een  verschralend maaibeheer.  Eventueel  tesamen met  het  opvoeren  van 
doelsoorten wanneer de productie voldoende laag is. 

• In  Bos  van  Aa  bleek  dat  in  veel  gevallen  meer  dan  30  en  zelfs  tot  meer  dan  50  jaar 
uitmijnbeheer  nodig  was  om  soortenrijke  glanshavergraslanden  met  grote  pimpernel  te 
herstellen  (De Schrijver et al 2013). Blindelings uitmijnbeheer starten op extreem bemeste 
bodems heeft geen zin,  inspanningen  ter herstel van dergelijke soortenrijke vegetatietypes 
moeten gefocust worden op percelen waar dit haalbaar is binnen een aanvaardbare termijn. 
Het bijstellen van het doel volgens een minder streng criterium (een hogere fosforconcentratie 
als doel), waarbij minder  soortenrijke  glanshaver graslanden worden bekomen, maakt dat 
uitmijnen als hersteltechniek in veel gevallen wel een haalbare tijdsspanne kent.  

 

2.9 Ontwikkelen grasland door inzaai algemene grassoorten – Ja, mits 
 
Braakliggende grond kan om verschillende redenen ingezaaid worden. Zo kan een snelle vorming van 
een grasmat noodzakelijk zijn om erosie tegen te gaan, distelhaarden onder controle te houden of vlot 
met  omvormingbeheer  te  kunnen  starten.  Waar  mogelijk  heeft  een  spontane  ontwikkeling  de 
voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan inzaaien een betere oplossing zijn. 
 

2.9.1 Toetsingscriteria 
• Is een gunstige ontwikkeling van grasland onmogelijk zonder inzaai? 
• Hinderen de ingezaaide grassoorten de realisering van de doelstelling voor het grasland niet 

(zie maatregelen; cf. prioriteitseffecten – Mergeay & De Meester 2010 )? 
• Zitten er geen invasieve soorten in de mengsels?  
• Komen de soorten voor in de omgeving (dus binnen huidige verspreidingsgebied)?  
• Zijn de standplaatscondities geschikt voor de in te zaaien grassoorten? 

 

2.9.2 Maatregelen 
• Gebruik soorten die snel weer verdwijnen, zoals Italiaans raaigras. Dit eenjarige gras maakt, 

mits gemaaid op het correcte tijdstip, snel ruimte voor spontaan verschijnende soorten. 
• Of kies grassoorten die zo goed mogelijk aansluiten op de gewenste soortensamenstelling van 

het grasland. Gebruik hierbij lokaal gewonnen zaad. 
• Gebruik geen soorten zoals Gestreepte witbol die snel dominant worden en weinig  ruimte 

laten voor vestiging van andere plantensoorten. 
• Zaai de grassoorten dun uit om andere (doel)soorten ruimte te geven. Vuistregel: 25% van de 

landbouwkundig gebruikte dichtheden. 
 
Indien het antwoord op alle vragen ja is, kan het inzaaien worden uitgevoerd na bespreking met het 
Beheerteam en de Consulent Natuur. De uiteindelijke beslissing over het uitvoeren van de maatregel 
ligt bij het lokale Beheerteam. 
 

2.9.3 Monitoring 
Beschrijf  de  maatregelen  en  de  percelen  waarop  het  gebeurt  in  het  jaarrapport  en  in  het 
monitoringrapport. Documenteer na enkele jaren ook het succes of het falen van deze maatregel. 

 

2.9.4 Voorbeelden 
• Voor  het  natuurgebied  Rosdel  (Vl‐Br)  was  2001  een  omslagjaar.  In  de  ruilverkaveling 

Hoegaarden werd 60 ha landbouwgrond overgedragen aan Natuurpunt. Op de oevers en steile 
flanken  van  de  Schoorbroekbeek  werden  verschillende  akkers  omgezet  naar  natuur.  De 
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overgedragen akkergronden situeren zich op geërodeerde leemgronden, waar kalkrijke lagen 
dagzomen, typisch voor de regio. 

• Om het herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen, werden de goed gebufferde hellingen 
eenmalig  ingezaaid  met  Italiaans  raaigras  die  geen  permanente,  dichte  grasmat  vormt. 
Zodoende kregen allerlei kruidachtige planten de kans om tussen de grashalmen te kiemen en 
kon  zich een bloemrijk hooiland ontwikkelen. Aangrenzend  liet Natuurpunt enkele  stroken 
braak liggen, die niet werden ingezaaid. Nadien werd hooilandbeheer opgestart. 

• De resultaten lieten niet lang op zich wachten. In 2006 verschenen de eerste Bijenorchissen 
en  het  zeldzame  Bleek  bosvogeltje.  Ook  andere  typische  soorten  van  kalkrijke  droge 
graslanden  zoals Wilde marjolein, Graslathyrus, Borstelkrans, Donderkruid  en  Klavervreter 
staken al snel de kop op. Maar de natuur bleef zich verder ontwikkelen en overtrof de stoutste 
dromen van de natuurbeheerders. Na Grote keverorchis en Brede wespenorchis, dook in 2009 
ook het  zeldzame Hondskruid op  in het  gebied. 2013 bleek een echt hoogtepunt  voor de 
orchideeënweelde in het Rosdel. Het Hondskruid breidde uit tot intussen acht exemplaren, de 
Bokkenorchis, die al enkele jaren vegetatief aanwezig was, kwam eindelijk tot bloei en twee 
nieuwe  soorten  werden  toegevoegd  aan  de  indrukwekkende  orchideeënlijst,  nl.  de 
Bergnachtorchis  en  het  Soldaatje. Ook  de  Bosorchis  kwam  tot  bloei. Daarnaast werd  een 
verspreiding  van  verschillende  andere  orchideeënsoorten  over  verscheidene  percelen 
vastgesteld. Vooral de uitbreiding van Bijenorchis is fenomenaal. 

 

2.10 Herstel kruidenrijke akkers met ongeschoond zaaigoed, maaisel of grond 
– Ja, mits 

 
Akkerbeheer kan zowel een botanisch doel (bv. herstel akkerkruidengemeenschap) als een faunistisch 

doel (bv. graan voor gorzen) hebben. Beide doelen vergen een verschillende uitvoering. Daarom 
wordt hier enkel het botanisch doel besproken. Het stappenplan voor inzaaien in functie van 
akkervogels  kan  je  terugvinden  onder  Type  13.  Introductie  van  plantensoorten  voor 
faunaherstel. 
Ondanks  een  geschikte  locatie  en  een  gunstig  beheer  blijken  bij  akkerbeheer  gericht  op 
akkerkruidengemeenschappen  vaak  weinig  of  geen  bijzondere  soorten  voor  te  komen.  De 
oorspronkelijke akkerflora kan dan alleen nog hersteld worden door zaden actief in te brengen. 
Akkerkruidengemeenschappen zijn  in het verleden mede ontstaan en verspreid doordat de boeren 
ongeschoond zaaizaad van percelen  in dezelfde regio gebruikten. Het past  in het cultuurhistorische 
karakter van het akkerbeheer om dat nu ook te doen. 
Er wordt dan ook aangeraden om ongeschoond zaaigoed te gebruiken voor herstel van soortenrijke 
akkergemeenschappen. 
 

2.10.1 Toetsingscriteria 
• Passen de soorten binnen de doelstelling van het perceel? 
• Kwamen de kruiden in het zaaigoed in het verleden in de regio voor?  
• Is de akker voldoende groot voor een duurzaam behoud van de akkerkruidengemeenschap? 
• Is de abiotiek van de akker in orde (niet te voedselrijk)? 
• Is een goed vervolgbeheer gewaarborgd? 
• Herkomst zaaigoed: 

o Uit dezelfde regio/landschappelijke eenheid en hetzelfde plantengeografisch district. 
o Van een akker met vergelijkbare ecologische condities. 

 
Indien het antwoord op alle vragen ja is, kan het akkerbeheer na bespreking met het beheerteam en 
de Consulent Natuur worden opgestart. 
De beslissing over de uitvoering ligt bij het Beheerteam 
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2.10.2 Maatregelen 
• Gebruik ongeschoond zaaigoed (enkel hoger opgaande soorten) 
• Opbrengen grond met  zaden en bodemfauna van een  soortenrijke akker uit de  regio  (ook 

laagblijvende soorten) 
• Opbrengen maaisel van een soortenrijke akker 

 
Meer lezen? Zie ‘Ecologie en beheer kruidenrijke akkers op zandgrond’ (Eichhorn, 2011) en ‘Ecologie 
en beheer kruidenrijke akkers op de zware en basische grondsoorten’ (Eichhorn, 2013) 
 
NOOT: Zeldzame of bedreigde akkerkruiden. Soms zijn er in het materiaal ook bedreigde of zeldzame 
soorten aanwezig terwijl dit niet specifiek het doel is. Als dit akkeronkruiden zijn, wordt dit gezien als 
‘bijvangst’ en de bovenstaande eisen voldoen hier. 
 
Als er zeldzame of bedreigde soorten in zitten (op de Rode Lijst ‘Bedreigd’ of ‘Met Uitsterven Bedreigd’) 
die geen akkeronkruiden zijn, dient aan de criteria voor Type 3. Herintroductie of Type 4. Bijplaatsen 
voldaan te worden. 
 

2.10.3 Monitoring 
• Meld de datum van de uitvoer van de maatregel via actiefverplaatsen@natuurpunt.be 
• Beschrijf de zaadbron (soortenlijst perceel), de maatregelen (graansoort, dichtheid, …), succes 

(soortkartering doelpercelen) en de percelen waarop het gebeurt  in het  jaarrapport en het 
monitoringrapport. 

• Documenteer  bijzondere  soorten  in  waarnemingen.be,  met  aanduiding  van  het  label 
‘ingezaaid’. 

• Volg de evolutie van de populatiegroottes van bron‐ en doelpopulaties zo goed mogelijk op. 
 
 

2.11 (Her)introductie van sleutelsoorten voor systeemherstel – Ja, mits 
 
Met sleutelsoorten worden plant‐ en/of diersoorten bedoeld die een cruciale rol spelen in het herstel 
van  een  ecosysteem.  Voorbeelden  zijn  de  inbreng  van  linde  voor  bosontwikkeling,  Grote 
ratelaar/Moeraskartelblad voor herstel graslandstructuur, … 
 
Als een sleutelsoort tevens een bedreigde of zeldzame soort is, gebruik dan de toetsingscriteria voor 
Type 3. Herintroductie.  
 

2.11.1 Toetsingscriteria 
• De gewenste ontwikkeling/successie verloopt zonder de sleutelsoort niet goed of niet binnen 

een redelijke termijn. 
• De soort en ontwikkeling past binnen de doelstelling voor het gebied. 
• De kans is klein dat de soort het gebied tijdig en in voldoende mate op eigen kracht bereikt. 
• De vestiging van de soort kan niet op een andere manier gerealiseerd worden  (bv. herstel 

overstroming). 
• De soort was vroeger in het gebied of omgeving aanwezig. 
• De ecologische condities zijn voldoende voor het duurzaam voortbestaan van de sleutelsoort 

en het te herstellen ecosysteem. 
• De  oppervlakte  geschikt  biotoop  is  voldoende  groot  voor  duurzaam  voorkomen  van  de 

sleutelsoort. 
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• Een goed vervolgbeheer is gewaarborgd. 
• Is er geschikt bronmateriaal: 

o Uit een gebied met dezelfde ecologische condities. 
o Zo dichtbij mogelijk, in elk geval hetzelfde plantengeografisch district. 
o Bronpopulatie voldoende groot (schade voorkomen). 

• Zijn er geen bedreigde soorten aanwezig die mogelijk te lijden hebben? 
 
Indien het vooronderzoek positief is, kan de keuze worden gemaakt om de maatregel uit te voeren. 
Na toetsing met de geldende wetgeving ligt de beslissing tot uitvoering bij de Consulent Natuur & de 
Commissie actief verplaatsen van Natuurpunt. 
 

2.11.2 Monitoring 
Meld de datum van de uitvoer van de maatregel via actiefverplaatsen@natuurpunt.be 
 
Beschrijf de maatregelen  (soort, dichtheid, …), succes  (bv. populatiegrootte) per beheerblok  in het 
jaarrapport en het monitoringrapport.  
 
Voer de precieze locatie van de ingebrachte exemplaren in op waarnemingen.be met aanduiding van 
‘aangeplant’ of ‘ingezaaid’ of het vakje ESC. 
Noteer in jaarrapport en monitoringrapport minimaal volgende zaken: 

• Beschrijving  van  de  bronpopulatie  (aantal  exemplaren,  habitatomschrijving,  soortenlijst 
perceel voor planten, …)  

• Beschrijving  van  de  gebruikte werkwijze  (bv.  kweekproces,  verplaatst  aantal  exemplaren, 
welke levensstadia, ...) 

• Beschrijving van de methode van opvolging 
• Evolutie van de populatiegrootte en verspreiding van de doelpopulatie(s) 

 

2.11.3 Voorbeelden 
• In  het  verleden  zijn  er,  zonder  overleg,  bevers  uitgezet  in  België.  In  meer  natuurlijke 

landschappen kan deze soort haar rol als  landschapsbouwer volop waarmaken.  In het sterk 
versnipperde  Vlaanderen  leidde  de  niet‐gecontroleerde  uitzetting  gevolgd  door  spontane 
verspreiding niet alleen tot een slecht imago voor deze soort en de natuursector, maar leidde 
ze  lokaal  ook  tot  conflicten.  Opstuwen  van  dammen  leidde  bv  tot  overstromen  van 
landbouwpercelen of kwetsbare dotterbloemgraslanden. Een gecontroleerde uitzetting met 
alle betrokken overheden gepaard met een duidelijk communicatietraject had veel van deze 
problemen en de negatieve perceptie kunnen voorkomen. 

• In de Kleine Netevallei (Ant)  ligt  in het deelgebied Het Goor een voormalige blusput, die bij 
hoge waterstand  in verbinding komt met waterlopen  in het aanpalende broekbos.  In deze 
blusput komen er grote aantallen zonnebaars voor. Deze uitheemse soort  is, na  import als 
siervis, helaas ook in natuurlijke wateren terecht gekomen. De zonnebaars is een alleseter die 
hier uitstekend gedijt en zeer hoge dichtheden bereikt. Uit onderzoek blijkt dat de effecten op 
ongewervelden  als  libellen,  waterkevers,  …  zeer  groot  zijn.  Aangezien  de  vijver  tijdelijk 
verbonden is met andere wateren, was leegpompen en afvangen geen optie. Daarom werd er, 
op basis van Nederlands onderzoek, gekozen om jonge snoeken uit te zetten. Aangezien snoek 
voornamelijk vis op zijn menu heeft staan, wordt er verwacht dat, wanneer de zonnebaarzen 
opraken, de snoek eerder zijn eigen jongen zal opeten, dan zich te laven met ongewervelden 
en amfibieën. 
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Bever (© Eric Malfait) 

 
 

2.12 (Her)introductie van plantensoorten voor faunaherstel – Ja, mits 
 
De  herintroductie  van  planten  heeft  soms  een  faunistisch  doel. Denk  aan  het  inbrengen  van  een 
(zeldzame) waard‐ of voedselplant, het vergroten van de bloemenrijkdom, graan voor gorzen, … 
Wanneer de fauna verdwenen  is, baat het vaak niet meer om enkel de voedselplant  in te brengen. 
Vaak heeft een diersoort een voldoende grote populatie nodig van zijn waardplant, en verdwijnt dus 
de  fauna  lang  voor  de  flora.  In  die  geest  is  het  belangrijk  om  aandacht  te  hebben  voor  “interne 
translocatie”, waarbij binnen of aanpalend aan het  leefgebied van een soort de voedselplant en/of 
gunstig habitat verspreid en voldoende abundant maakt. 
Hierbij  hanteren we  dezelfde  afspraken  (uit  de  voorgaande  hoofdstukken)  om  te  voorkomen  dat 
plantensoorten ingebracht worden die ergens niet thuis horen (cf. Type 9. Herstel kruidenrijke akkers 
met ongeschoond zaaigoed, maaisel of grond). 
 
De gebruikte maatregelen kunnen daarbij divers zijn: 

• opbrengen maaisel om een bloemrijke vegetatie voor  insecten  te ontwikkelen  (zie Type 5. 
Enten met bodemmateriaal of opbrengen maaisel). 

• inbrengen  van de waard‐ of  voedselplant. Volg, afhankelijk  van de precieze maatregel, de 
stappen  van  respectievelijk  Type 3. Herintroductie,  Type 5. Enten met bodemmateriaal of 
opbrengen maaisel of  Type 10. (Her)introductie van sleutelsoorten voor systeemherstel. 

 
Indien het vooronderzoek positief is, kan de keuze worden gemaakt om de maatregel uit te voeren. 
Na toetsing met de geldende wetgeving ligt de beslissing tot uitvoering bij de Consulent Natuur & de 
Commissie actief verplaatsen van Natuurpunt. 
 



    33
 

2.12.1 Monitoring  
Beschrijf de maatregelen en volg ze op zoals omschreven bij het juiste Type. 
Bespreek zowel de plantensoort als de doelsoort. 
 

2.12.2 Voorbeelden 
• In de regio rond Hoegaarden (Vl‐Br) werd op meerdere locaties Beemdkroon ingezaaid voor 

de  erop  gespecialiseerde  zeldzame  Knautiabij,  na  een  uitgebreide  inventarisatie  van  het 
voorkomen en de knelpunten voor de Knautiabij in de provincie (Vanormelingen & D’Haeseleer 

2015,  Natuur.Focus  14(2):  64‐72).  Beemdkroon  is  er  bijna  volledig  teruggedrongen  tot 
wegbermen en taluds en vestigt zich moeilijk op nieuwe locaties door de zware zaden. Gezien 
de kritieke toestand van de Knautiabij in de regio door het lage aantal kleine populaties, wordt 
op geschikte goed beheerde locaties (schrale taluds en bloemrijke graslanden in natuurbeheer 
komende van akkers op kalkrijke leem) Beemdkroonzaad van lokale oorsprong ingezaaid, met 
goede eerste resultaten op de meeste locaties (vestiging van de eerste bloeiende planten). Dit 
past in een bredere aanpak die op korte termijn vooral gericht is op een geschikt (maai)beheer 
en vergroting van bestaande locaties met Beemdkroon en Knautiabij. De uitzaai heeft dan tot 
doel op middellange termijn het aantal en de dichtheid aan Beemdkroon populaties in de regio 
gevoelig te verhogen zodat grotere metapopulaties Knautiabij kunnen ontstaan.  

 

 
Massavegetatie van Wondklaver op de hst-berm te Hoksem (Hoegaarden) op 27 mei 2012, bronpopulatie van 

Wondklaver en Dwergblauwtje in de streek (© Pieter Vanormelingen) 
 

• Op de HST‐berm te Hoksem  (Vl‐Bra) werd  in 2012 op een grote groeiplaats Wondklaver op 
onverweerde  kalkrijke  leem  een  grote  populatie  Dwergblauwtje  ontdekt.  Dit  is  een  in 
Vlaanderen uiterst zeldzame dagvlinder die enkel duurzamere populaties heeft  in Zuidoost‐
Limburg.  Gezien  de  Hoksemse  populatie  op  termijn  bedreigd wordt  door  een  ongeschikt 
beheer  (klepelen  zonder  afvoer,  soms  zelfs  midden  in  de  vliegtijd),  werd  besloten  om 
Wondklaver uit te zaaien op twee schrale taluds en een Natuurpuntperceel (bloemrijk grasland 
in ontwikkeling op kalkrijke  leem vanuit akker)  in de directe omgeving  (in 2012‐2013), met 
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vestiging en vervolgens spontane uitbreiding van Wondklaver tot gevolg. Verderaf werd ook 
in Rosdel, Hoegaarden, waar gelijkaardige (of zelfs betere) potenties voor de soort aanwezig 
zijn, op twee percelen Wondklaver  ingezaaid, met vestiging en spectaculaire uitbreiding tot 
gevolg. En sneller dan verwacht ook met succes voor het Dwergblauwtje. In 2016 werd telkens 
een mannetje gezien op een van de taluds in de directe omgeving en in Rosdel. In 2017 werden 
op beide taluds in Hoksem meerdere keren Dwergblauwtjes gezien, met op één talud tot drie 
vlinders  tegelijk en ei‐afzet. Ook  in Rosdel waren er meerdere waarnemingen,  inclusief ei‐
afzet. 

 

2.13 Inzaaien van zaadmengsels – Nee 
Natuurpunt raadt het inzaaien met commerciële zaadmengsels in de eigen gebieden ten sterkste af.  
Vegetaties met vaste beheerregimes bieden de beste garantie op stabiele levensgemeenschappen. De 
meerwaarde van het inzaaien van zaadmengsels is beperkt omwille van o.a. 

• het creëren van een onnatuurlijke situatie 
• het  creëren  van  een  vaak  tijdelijke  situatie  (en  de  daaruit  resulterende  kans  op  zgn. 

‘ecologische vallen’) 
• het genereren van floravervalsing (en dus weinig zicht op spontane vestiging vanuit naburige 

populaties)  
• … 

 
Natuurpunt raadt aan om te kiezen voor het laten ontwikkelen van spontane vegetaties gevolgd door 
goed en consequent beheer. In situaties waar de lokale diversiteit of zaadbank sterk is uitgeput maar 
de bodemcondities wel geschikt zijn gemaakt, is het opbrengen van maaisel van bloemrijke naburige 
percelen een betere manier om de successie naar soortenrijk grasland te versnellen (zie Type 5. Enten 
met bodemmateriaal of opbrengen maaisel). 
Omdat  zaadmengsels  op  steeds meer  plaatsen worden  toegepast  of  verdeeld, worden  hieronder 
enkele algemene richtlijnen opgesomd rond gebruik van zaadmengels buiten onze natuurgebieden. 
Hierbij is de belangrijkste regel dat we het gebruik in permanente vegetaties of in onze natuurgebieden 
steeds afraden.  
 

2.13.1 Toetsingscriteria voor gebruik zaadmengsels buiten natuurgebieden 
 

• Gaat het over een niet‐permanente vegetatie? 
• Is  er  geen  kans  op  natuurlijke  ontwikkeling  door  spontane  vegetatie  (bv.  meerjarige 

akkerranden op voedselarme bodems naast een soortenrijke wegberm)? 
• Is  het  niet mogelijk  om  via  volgehouden maaien  en  afvoeren  zonder  bemesting  tot meer 

bloemrijke vegetaties te komen? 
• Gaat het om een kunstmatige  situatie  (bv. akker) waar men  tijdelijk het nectaraanbod wil 

verhogen  (bv.  faunastroken  in  akkers)  of  gaat het  om plaatsen met  een  zeer  voedselrijke 
bodem  zonder kansen op herstel van een natuurlijke voedselarme vegetatie of natuurlijke 
ruigte? 

• Kan je op de locatie of in de nabijheid ook op langere termijn vergelijkbare bloemenrijkdom 
voorzien, en zo een, ecologische val vermijden? (We spreken van een ecologische val wanneer 
organismen zoals bestuivers uit de omgeving eerst worden aangetrokken, maar er nadien niets 
meer vinden wanneer bv. het jaar nadien de vegetatie (opnieuw) wordt omgeploegd.) 

	
Indien het antwoord op al deze vragen positief is, kan je eventueel overwegen om zaadmengsels in te 
zetten. Hanteer in dat geval volgende principes: 



    35
 

• Gebruik soorten die naast mooi ook nuttig zijn voor  insecten, vermijd cultivars en dubbele 
bloemen aangezien zij meestal steriel zijn. Natuurpunt heeft een  lijst met geschikte soorten 
samengesteld, opvraagbaar via actiefverplaatsen@natuurpunt.be 

• Kies uitsluitend inheemse soorten. Gebruik dus geen soorten die in het wild kunnen woekeren, 
geen invasieve exoten of soorten met een potentieel invasief karakter. Het inheems karakter 
van vaatplanten kan je nagaan in De Langhe 1998 of Verloove F. 2006 

• Gebruik  geen  zeldzame  soorten.  De  kans  dat  een  zaadleverancier  inheems  autochtoon 
materiaal kan leveren is enerzijds klein, anderzijds zijn de natuurlijke populaties zo klein dat 
moedwillig oogsten deze populaties kan verzwakken. Bovendien kan  je ongewild bestaande 
populaties beïnvloeden of de soort introduceren buiten haar natuurlijk verspreidingsgebied. 

• Gebruik geen mengsels van onduidelijke herkomst en geen variëteiten van inheemse soorten, 
maar werk met wilde zaden uit de omgeving of met  streekeigen  zaaigoed van ecologische 
kwekers.  In  Mergeay  2013  is  een  lijst  te  vinden  van  kwekerijen  die  inheems  zaaigoed 
aanbieden.  Echter  ook  hier  is  de  samenstelling  van mengsels  veelal  niet  aangepast  aan 
ecoregio’s. 

 

2.14 Inbrengen plantensoorten met als doel natuurbeleving – Nee, tenzij 
 

Verhogen van de belevingswaarden door bv. de bloemenrijkdom te vergroten is enkel een optie in een 
cultuuromgeving, zoals rond de ontvangstpunten voor bezoekers, en mits aan de onderstaande criteria 
en afspraken wordt voldaan. Bij voorkeur wordt hierbij gewerkt met het opbrengen van maaisel uit 
het aangrenzende natuurgebied of eventueel uit een nabij gelegen gebied met dezelfde ecologische 
condities. 
 

2.14.1 Toetsingscriteria 
• Is er een duidelijk educatief of natuurbelevingsdoel? 
• Bronmateriaal: 

o Gebruik maaisel uit een nabij gelegen zone met dezelfde ecologische condities. 
o Het  gebruik  van  zaadmengsels  is  alleen  toegestaan  op  kleine  schaal  nabij 

bezoekerscentra  of  andere  ontvangstpunten  en  indien  voldaan  is  aan  de 
toetsingscriteria van Type 12 Inzaaien van zaadmengsels  
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3 Begrippen 
 
Areaal: de buitengrenzen van het verspreidingsgebied waar een soort van nature voorkomt. Binnen 
zijn areaal is een soort niet noodzakelijk overal aanwezig. 
 
Bronlocatie: de plaats of het gebied waar exemplaren van de soort worden weggehaald 
 
Doellocatie: de plaats of het gebied waar exemplaren van de soort worden bij geplaatst 
Herintroductie:  Het  actief  verplaatsen  van  dieren  of  planten  naar  plaatsen waar  de  soort  in  het 
verleden aanwezig was maar uitstierf, en waar de soort niet of met zeer lage waarschijnlijkheid van 
nature kan geraken. 
 
Enten: het inbrengen van maaisel en/of bodemmateriaal om de vegetatie‐ en bodemontwikkeling van 
een perceel na natuurinrichtingswerken te versnellen of in een bepaalde richting te sturen. 
 
Herintroductie: Een  translocatie van een  inheemse  soort naar een gebied waar  ze  in het verleden 
voorkwam, maar waar ze inmiddels door omstandigheden is verdwenen. 
 
Introductie  buiten  het  oorspronkelijk  areaal:  een  poging  een  soort  te  vestigen  ten  bate  van  het 
natuurbeheer buiten zijn oorspronkelijk areaal maar binnen een geschikt habitat.  
 
Uitteeltdepressie: Uitteeltdepressie is een genetisch verschijnsel waarbij individuen gekruist uit twee 
populaties die verschillend aangepast zijn aan hun omgeving (dezelfde of een andere omgeving) een 
lagere fitness hebben (overleving, aantal nakomelingen, ...) dan de ouderpopulaties. Het omgekeerde 
is ook mogelijk: heterosis is het gegeven waarbij ingekruiste individuen een grotere overleving hebben 
dan  ‘ingeteelde’  individuen.  In  een  fel  gefragmenteerd  landschap  zoals het  onze, met  zeer  kleine 
populaties,  is  uitteeltdepressie  een  veel  kleiner  risico  dan  inteeltdepressie.  Zo  lang  de  artificiële 
genmigratie laag wordt gehouden (m<0,02) is het effect van een eventuele uitteeltdepressie op niveau 
van de populatie zeer laag. 
 
Translocatie: Dit  is de overkoepelende term voor alle actieve verplaatsingen van dieren of planten, 
zowel binnen als buiten het areaal van een soort. 
 
Bijplaatsen:  Dit wordt  ook  versterken  of  restocking  genoemd.  Het  aanvullen  van  een  bestaande 
populatie met individuen uit een andere populatie met het oog op het vergroten van de populatie en 
haar genetische diversiteit. 
 
Voorzorgsprincipe: Dit is een moreel principe dat stelt dat als een ingreep of een maatregel ernstige of 
onomkeerbare schade kan veroorzaken de natuur, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep 
of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de potentiële schade. 
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