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Ontsnipperen aan de grens
Opmaak van een beheervisie voor het Kempen-Broek
krIs Van Looy & eLs LoMMeLen

Keuzen maken in beheer komt al te vaak neer op een poging om een maximum aantal 

natuurdoelen te realiseren. Het resulteert veelal in een versnippering van het betreffende 

natuurgebied door toepassing van te diverse beheervormen. Probleem is enerzijds dat het 

individuele natuurgebied hierbij als een eiland wordt beschouwd, en anderzijds dat de poging om 

de kool en de geit te sparen op termijn toch niet blijkt te lukken. Hier stellen we een aanpak voor 

die enerzijds uitgaat van een bredere landschappelijke insteek en anderzijds de beheerkeuzen meer 

specifiek op het schaalniveau van de landschapseenheden analyseert, argumenteert en inzet.

Figuur 1. Situering van het Kempen-Broek en overzicht van de aanwezige 
natuurgebieden en hun beheerders.

Figuur 2. Het erkend natuurreservaat Stamprooierbroek maakt deel uit van één van 
de grote natuurkernen in het Kempen-Broek. Zicht op de Splenter (droge zandrug 

met heide in het moeras), op de Eendenpoel (laagveenmoers in het 
Stamprooierbroek) en op de vijvers van het bosreservaat Grootbroek en van het 

Mariahof. (foto: Erwin Christis)
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Grensoverschrijdende samen-
werking in Kempen-Broek
het Kempen-Broek is het grensoverschrij-
dende landschap tussen Weert en Bree in de 
Vlakte van Bocholt aan de noordoostrand 
van het Kempens Plateau (Figuur 1). Ver-
schillende beken vloeien hier van het pla-
teau samen in de vlakte waardoor een nat 
en moerassig gebied ontstond. een aantal 
hoger gelegen, droge zandruggen steken 
hier bovenuit. Omwoners van het broek 
ontgonnen de meer toegankelijke randzo-
nes om te voorzien in hun levensonderhoud. 
het resultaat is een gevarieerd landschap 
dat nat afwisselt met droog, open met 
gesloten, natuur met cultuur. Centraal in het 
gebied liggen een aantal grote, min of meer 
aaneengesloten natuurkernen die ruim 
1.000 ha beslaan (Figuur 2).
Rond dit afwisselende gebied wordt grens-
overschrijdend samengewerkt om de natuur 
en de gebruikers van het gebied samen te 
brengen, met de steun van europa (Interreg-
programma ‘People to People’). Met de 
opmaak van een globale beheervisie voor het 
gebied, wordt ernaar gestreefd (1) de grens-
overschrijdende doelen in het natuurbeleid 
op elkaar af te stemmen, (2) de mogelijkhe-

Box 1: Het Edelhert-dispuut: teveel symbool!
Momenteel loopt er een kudde edelherten binnen een afgerasterd deel van het Weerterbos. 
Met deze gefaseerde herintroductie en de aanleg van grote ecoducten over de Autostrade 
Weert-eindhoven, verkeersremmers op secundaire wegen en verwerving en inrichting van 
natuurverbindingen, is een eerste ontsnipperingsproject voor het Kempen-Broek groten-
deels geslaagd in z’n opzet. Toch slaagde het project slechts aan één zijde van de grens. er 
was immers ook aan Vlaamse zijde een herintroductie voorzien in het gebied Stamprooi-
erbroek, maar deze liep in de laatste fase spaak. een aarzeling in het project deed plots 
vanuit verschillende hoeken felle weerstand opwellen: voor de landbouwers was het iets 
te wild, voor de natuurbeschermers te aaibaar, voor de jagers te onzeker en voor de gemeen-
ten te gevaarlijk (ver-
keersveiligheid). Zo bleek 
de symboolsoort voor 
ontsnippering toch 
teveel verschillende 
gevoelens op te wekken 
en werd voor de volgen-
de fase van het ontsnip-
peringsproject met de 
opmaak van een globale 
beheervisie en het uit-
voeren van concrete ont-
snipperingsmaatregelen 
een voorzichtigere en 
pragmatischere aanpak 
gevolgd (zie ook Box 2).

Edelherten (foto: Rudi Petitjean)

Figuur 3. Afbakening van landschappelijke eenheden in het Kempen-Broek op basis 
van de bodemkaart.

Tabel 1. Stappenplan gevolgd voor de opmaak van de globale beheervisie voor het 
Kempen-Broek.

Box 2: Het opmaken van een regionale 
beheervisie
het beheer van de natuur in het Kempen-Broek raakt aan de acti-
viteiten van een groot aantal actoren. Deze actoren werden vanuit 
het Interreg-project maximaal betrokken bij de opmaak van de 
beheervisie, met vertegenwoordigers van provincie, gemeenten en 
de verschillende sectoren (natuurorganisaties, bosbouw, jacht, 
landbouw, recreatie). In een eerste gezamenlijke workshop werden 
de verschillende wensen ten aanzien van de ontwikkeling van de 
regio in kaart gebracht. Deze werden in een tweede workshop ver-
volgens getoetst aan de mogelijkheden en knelpunten die in het 
gebied aanwezig zijn. In de tussenfase werden de beheerders van de 
verschillende natuurgebieden afzonderlijk gecontacteerd om de 
huidige situatie, de mogelijkheden en de knelpunten van hun spe-
cifiek gebied zo volledig mogelijk te inventariseren. De afzonderlijke 
wensen, doelen en knelpunten vormden de bouwstenen voor een 
synthese op een hoger schaalniveau, van waaruit weer richtlijnen 
naar het lokale niveau en de beheerders gegeven kunnen worden.

Regionaal niveau Stap 1 Afbakening landschapseenheden

Stap 2 Inventariseren streefhabitats en richtsoorten

Stap 3
Toekenning gewenste landschapsstructuur vanuit richtwaarden 
habitats en soorten

Lokaal niveau Stap 4 Verfijnen inventarisatie huidige toestand, wensen en knelpunten 

Stap 5 Verfijnen gewenste structuur, aanduiden corridors

Regionaal niveau Stap 6 Prioritering ontsnippering
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den tot een verregaande ontsnippering in 
beeld te brengen, (3) optimaal afgestemde 
natuurdoelen voor de natuurgebieden te for-
muleren die een duurzame instandhouding 
verzekeren en (4) een beeld te geven van wat 
een ambitieus beleid kan opleveren. er zijn 
vele natuurbeheerders (Figuur 1) en een veel-
voud aan natuurdoelen in het Kempen-Broek, 
en de weg naar een gezamenlijk streefbeeld 
– verdedigbaar naar de andere functies in het 
gebied – was zoek (zie ook Box 1).

Opmaak van de globale beheer-
visie voor het Kempen-Broek
De opmaak van een globale beheervisie ver-
liep volgens een weloverworgen stappen-
plan (Tabel 1) en in samenspraak met een 
groot aantal actoren (Box 2). In een eerste 
stap werden landschapseenheden afgeba-
kend op basis van een samengestelde 
bodemkaart. Dit resulteert in een opdeling 
van het gebied in eenheden van droog en 
vochtig tot nat zand of zandleem en veen 
(Figuur 3).

Streefhabitats en richtsoorten
Stap twee omvat de verkenning van de 
streefhabitats en de richtsoorten voor het 
gebied (zie ook Box 3). Om de globale visie 
te ontwikkelen, vertrokken we enerzijds 
van de vastgestelde of ‘gangbare’ streefha-

bitats en richtsoorten voor het gebied of 
kleine deelgebiedjes, en anderzijds van de 
(gekende) actuele toestand van habitats 
en soorten, in beperkte mate aangevuld 
met een terreinkartering van vegetaties. 

Voor de streefhabitats werd vertrokken van 
doelen die vooropgesteld zijn door de ter-
reinbeheerders binnen het Kempen-Broek. 
Deze werden vertaald naar de in het euro-
pese beleid gehanteerde habitattypen 
(habitatrichtlijn, Natura 2000) en aange-
vuld met andere beleidsgebonden habitat-
typen. Dit resulteerde in een lijst met waar-
devolle habitattypen waar we ons op richt-
ten vanwege hun regionale belang en hun 
zeldzaamheid op europese schaal (Tabel 
2). De actuele verspreiding van de onder-
scheiden streefhabitats werd in kaart 
gebracht aan de hand van een vegetatie-
kaart, waarop zo gedetailleerd mogelijk 
alle habitats en landschapsstructuren 
weergegeven zijn (Figuur 4). Als basis voor 
deze kaart is vertrokken van de topografi-
sche kaart, de biologische waarderings-
kaart (Vlaanderen) en de bosstatistiek 
(Nederland).
Voor de richtsoorten werd vertrokken van 
beleidsmatig relevante soorten (Vogel-
richtlijn, habitatrichtlijn en Rode Lijsten) 
die voorkomen in en/of typisch zijn voor 
het Kempen-Broek. Deze selectie werd 
aangevuld met de soorten waar lokale 
beheerders zich op richten voor hun 
beheerkeuzes. Per richtsoort is een fiche 
gemaakt met informatie over de eisen die 
zij stelt aan haar leefgebied (habitattype(s), 
grootte,…), alsook over haar voorkomen 
in het gebied (een selectie is weergegeven 
in Tabel 2).

Box 3: Jargon van de beheerplanner en de ontsnipperaar
Natuurdoelen zijn zowat de eindtermen van een beheervisie. het gaat om doelstellingen 
die meetbaar gemaakt worden in oppervlaktes van specifieke habitats of aantallen (popu-
latiegroottes) van soorten.
– Streefhabitats zijn karakteristieke vegetatietypes of biotopen van soorten, die onder 

specifieke milieuomstandigheden kunnen ontstaan en in stand gehouden worden, en 
waarop het beheer zich richt.

– Richtsoorten zijn soorten waarop het beheer afgestemd kan worden, en waarop de 
beheervisie zich dus kan richten. het gaat om soorten waarover ‘voldoende’ kennis 
bestaat over hun eisen aan het leefgebied, om ze te kunnen betrekken in een beheervi-
sie. Anderzijds moet er natuurlijk voldoende aanleiding zijn om de soorten als doelsoort 
voor het betreffende gebied te weerhouden.

De europese habitatrichtlijn vormt een kader om habitats en soorten te selecteren. Deze 
richtlijn beoogt de bescherming van een reeks habitattypen en soorten van communautair 
belang. Daarnaast zijn er nog beleidskaders voor doelsoorten en -habitats op nationaal 
(Rode Lijsten) of provinciaal (‘Limburgse soorten’ voor Limburg, ‘Actieplan Bedreigde Soor-
ten’ voor Nederland) niveau.
Vanuit het streven naar ecologische netwerken en het ontsnipperen van gefragmenteerde 
landschappen, worden termen gehanteerd uit de conceptuele kaders van de eilandtheorie 
en metapopulatietheorie. enkele essentiële termen duiken hier dan ook op. een kerngebied 
is een aaneengesloten gebied waarbinnen een duurzame instandhouding van een habitat 
of soort mogelijk is.
Binnen zulke kernen kunnen sleutelpopulaties voorkomen: populaties die voldoende sterk 
zijn om duurzaam aanwezig te blijven en die tevens uitwisseling met en herkolonisatie van 
het omliggende gebied toelaten. een corridor is een functionele verbinding tussen leefge-
bieden voor specifieke soorten of soortgroepen. er kan onderscheid gemaakt worden 
tussen natte en droge corridors, open ruimtecorridors of boscorridors.

Tabel 2. Streefhabitats en richtsoorten met bijhorende ruimtecriteria voor de eenheid Stamprooierbroek-
Grootbroek (in vet de streefhabitats van het geselecteerde landschapsstructuurtype). Zie ook legende Figuren 4 

en 7 voor habitattypen.

Habitattype Beschrijving Richtsoort (+ min. oppervlakte) Bodemtype

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met dopheide Spiegeldikkopje: 5ha vochtige zandgrond

6230 soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems Aardbeivlinder: 56 ha
grauwe klauwier: 25 ha
Bont dikkopje
Zompsprinkhaan

vochtige 
leemhoudende 
zandgrond

6430 natte ruigten met moerasspirea Spiegeldikkopje: 5 ha
Blauwborst: 300 ha

natte leemhoudende 
zandgrond

Mc grote zeggenvegetatie Porseleinhoen
gevlekte glanslibel

natte leemhoudende 
zandgrond

Mr rietvegetatie: kwalitatief waardevolle rietvegetatie Bruine kiekendief: 25-100 ha
Roerdomp: 750 ha
Woudaap

natte zandgrond

7140 overgangs- en trilveen gevlekte glanslibel
Vroege glazenmaker

water, veen

91D0 veenbos (broekbos met venige bodem) Minimumareaal: 20 ha
grote weerschijnvlinder: 56 ha
Kleine ijsvogelvlinder: 10 ha
Wespendief: 100 ha
Vliegend hert

veen

91E0 elzen-, essen-, berken- en wilgenbroekbos natte leemhoudende 
zandgrond

3130 oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren (vennen) gevlekte glanslibel
Vroege glazenmaker
Kamsalamander
Waterspitsmuis

water

3260 beken en rivieren met waterplanten Beekoeverlibel
Bosbeekjuffer
Ijsvogel
Bever: 300 ha
Bittervoorn
Beekprik
Otter: 20 km oever

beek
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Figuur 7. Vegetatiekaart (huidige situatie ‘streefhabitats’) voor de eenheid Stamprooierbroek-Grootbroek.

LEGENDE

Stuifduinen

open stuifduin onbegroeide stuifduin of open zand

2310 struikheide op stuifduinen 

2330 mosduinen

Heide

4010 vochtige heide met dopheide

4030 droge heide met struikheide

overige heide

Graslanden

6230 heischrale graslanden

6510 glanshavergraslanden

hooiland

ha struisgrasland

hc dottergrasland

Ruigten

6410 Veldrusruigte

6430 Moerasspirearuigte

Moeras

Sm gagelstruweel

rietland

Mc grote zeggenvegetatie

Mr Soortenrijke rietvegetatie

7140 overgangs- en trilveen

7150 Slenken in veengronden 

7210 galigaanmoeras

Bossen

9160 eiken-haagbeukbossen

9190 zuur eikenbos

91D0 Veenbossen

91e0 Alluviale bossen

populier populierenaanplant

gemengd bos bos met loof- en naaldbomen,

naaldbos

Open water

3110 mineraalarme oligotrofe wateren 

3130 oligotrofe tot mesotrofe wateren met oeverkruidvegetaties

3150 van nature eutrofe meren 

3260 beken en rivieren met waterplanten

Overige

agrarisch landbouwgrond

agrarisch bos sierboomteelt

groeve

bebouwing

wegen

Figuur 4. Vegetatiekaart Kempen-Broek met vertaling van vegetaties naar 
potentiële streefhabitats (Europees beschermde habitattypen).
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Puzzelstukjes inpassen en verbindingen 
creëren
In de derde stap werd de grootte van de in 
Stap 1 afgebakende eenheden afgewogen 
aan de in Stap 2 verzamelde criteria en ver-
eisten van de verschillende streefhabitats 
en richtsoorten. Zo werd de potentie 
bepaald voor de ontwikkeling van specifieke 
landschapsstructuurtypes (open gebied, 
bebost gebied of kleinschalig cultuurland-
schap) per eenheid. Deze ruwe oefening 
werd vervolgens in Stap 4 verfijnd aan de 
hand van de actuele toestand en de doel-
stellingen van de beheerders. hiertoe werd 
de vegetatiekaart in het veld gecontroleerd, 
aangevuld en verfijnd tot het gewenste 
detailniveau (bvb. door het in kaart brengen 
van houtkanten en poelen). De toetsing aan 
de huidige toestand gebeurde om beter de 
potenties van een terrein te kunnen inschat-
ten en tevens om waardevolle habitats en 
richtsoorten te kunnen beschermen.
In de vijfde stap werden verbindingen voor-
gesteld op basis van aangegeven streefha-
bitats en de vastgestelde criteria voor de 
richtsoorten in relatie tot hun habitats. De 
hieruit resulterende visie werd in een laatste 
stap vastgelegd in een set van ontsnippe-

ringsmaatregelen met een fasering. Deze is 
voor het Kempen-Broek gevisualiseerd in 
Figuur 5, waarin de gebieden zijn vervat die 
binnen het Vlaamse ecologische Netwerk 
en de Nederlandse ecologische hoofdstruc-
tuur vallen.

Globale beheervisie voor het 
Kempen-Broek
het Kempen-Broek wordt aan de oost- en 
westrand geflankeerd door bebouwde 
gebieden, waarrond zich landbouwgebie-
den bevinden. hiertussen ligt centraal in het 
gebied een noord-zuidketen van natuurge-
bieden. Om deze natuurkerngebieden te 
ontwikkelen en onderling te verbinden, 
beoogt de beheervisie een optimale inrich-
ting van deze as. De hoofdlijnen van deze 
visie geven we hieronder bondig weer (zie 
ook Figuur 5).
Voor de natte gebieden fungeerde het his-
torische grote laagveenmoeras dat de kern 
van het Kempen-Broek vormde, als referen-
tie bij het uittekenen van het streefbeeld. De 
twee laaggelegen kerngebieden staan dan 
ook in de visie vooraan als kernen voor laag-
veenherstel. Momenteel liggen er in het 
Wijffelterbroek en Stamprooierbroek-

grootbroek kernen van broekbossen. In de 
Luysen zouden open moerasgebieden en 
waterpartijen ontwikkeld kunnen worden, 
met op de overgang naar Stamprooierbroek 
een mozaïek van open en beboste gebieden. 
Voor het Smeetshof en de Kettingdijk kan 
geopteerd worden voor open moerasgebied 
met een mozaïek van broekbos. Dit streef-
beeld kan doorgetrokken worden naar het 
Ringselven, dat momenteel al een hoge 
natuurwaarde heeft als open moeras. In de 
overgangsgebieden tussen nat en droog 
opteren we voor heidevegetaties met de 
overgang van droge naar natte heide. eén 
van de nodige randvoorwaarden voor de 
realisatie van deze grootschalige ‘natte’ 
natuurdoelen is het herstel van de lokale en 
regionale hydrologisch systemen.
Voor de droge gebieden streeft de beheer-
visie enerzijds naar open gebieden met 
heide en stuifduinen en anderzijds naar een 
meer gesloten landschap van droge 
eiken(berken)bossen en naaldbossen. het 
grote aaneengesloten gebied in het noor-
den van het Kempen-Broek (Loozerheide, 
Boshoverheide, Weerter- en Budelerbergen) 
biedt de gelegenheid om een open land-
schap met stuifduinen en heide te ontwik-

Figuur 5 Globale beheervisie voor het Kempen-Broek voor de gebieden binnen het 
Vlaams Ecologisch Netwerk en de Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur.

Figuur 6. Bosrijke verbindingen zorgen voor landschappelijke aaneensluiting tussen 
het Stamprooierbroek en de ruimere omgeving. Linksboven zicht op de vijvers van 

het bosreservaat Grootbroek en van het Mariahof. (foto: Erwin Christis)
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kelen. De kleinere droge zones die verspreid 
aanwezig zijn in de centraal gelegen natuur-
gebieden (de Luysen, Sint-Maartensheide, 
hasselter- en Stamprooierbroek) kunnen 
een mozaïek vormen van kleine, open hei-
deterreinen in een meer beboste cluster. In 
de tussenliggende droge gebieden (Laura-
bossen, Tungelerwallen, Stramproyse hei-
de) kan zich bos ontwikkelen rond een cen-
trale heide-corridor, die de uitwisselings-
mogelijkheden tussen het noordelijke open 
gebied en de heideterreintjes centraal in het 
studiegebied garandeert.
Doelstelling voor de aansluitende valleige-
bieden zijn natuurlijk meanderende beken 
die nauw verbonden zijn met het omlig-
gende landschap. In de valleien van de 
Abeek, de Itterbeek en de Tungelroyse beek 
zijn er kansen om in grote delen het cultuur-
landschap met permanente graslanden, 
hooilanden en kleinschalige landschapsele-
menten als houtkanten en poelen te her-
stellen en te behouden. Dit biedt bijkomen-
de kansen om natuurverbinding via deze 
valleien te stimuleren, terwijl ze ook als buf-
ferzone fungeren tussen de grote natuur-
kernen en de omliggende woonkernen.

Globale beheervisie eenheid 
Stamprooierbroek-Grootbroek
Naast de globale visie werd per deelgebied 
een detailvisie uitgewerkt waarin oplos-
singsrichtingen (zoals bvb. concrete ont-
snipperingsmaatregelen) worden geformu-
leerd gebaseerd op een analyse van de knel-
punten. In deze bijdrage illustreren we deze 
werkwijze voor de eenheid Stamprooier-
broek-grootbroek.
het Stamprooierbroek (Kinrooi, Bree) 
bestaat uit een aaneengesloten complex 

van broekbossen met open plekken en brede 
paden, waarin een aantal zeldzame en/of 
bedreigde insectensoorten zoals grote 
weerschijnvlinder Apatura iris, Vroege gla-
zenmaker Aeshna isosceles, gevlekte glans-
libel Somatochlora flavomaculata, Beek-
oeverlibel Orthetrum coerulescens, Bos-
beekjuffer Calopteryx virgo, Kleine ijsvogel-
vlinder Limenitis camilla en Bont dikkopje 
Carterocephalus palaemon voorkomen 
(Figuren 6 en 7). De globale beheervisie 
streeft voor dit gebied naar een overwegend 
gesloten moerasboslandschapstype. Deze 
‘top-down’ doelstelling strookt goed met de 
actuele toestand en met de ‘bottom-up’ 
visie van de beheerders van het gebied. De 
kern van Stamprooierbroek is met 228 ha 
(rode lijn in Figuur 7) voldoende groot voor 
de instandhouding van de streefhabitats en 
richtsoorten van het halfopen moerasbos 
(Tabel 2).

Natuurdoelen vereisten hydrologisch 
herstel
hoewel de eenheid Stamprooierbroek-
grootbroek zich de laatste decennia op een 
natuurlijke wijze heeft kunnen ontwikkelen 
(Stamprooierbroek als erkend natuurreser-
vaat, grootbroek als bosreservaat van de 
Vlaamse overheid), zijn de natuurwaarden 
achteruitgegaan door geleidelijke verdro-
ging van het gebied. Door verdroging komt 
de venige bodem in het broek periodiek 
droog te liggen, met een groei van eutrofe 
ruigtekruiden (braam, brandnetel, …) als 
gevolg. De aanwezige waterlopen (Abeek en 
Lossing) zouden op een natuurlijker peil in 
contact met het grondwater moeten staan, 
aangezien ze momenteel te sterk draine-
rend werken op de omliggende terreinen. 

het herstellen van de natuurlijke ontwate-
ring is de belangrijkste ontsnipperingsmaat-
regel voor dit gebied. Dit vereist een afge-
stemd beheer en drainage in een groter 
gebied, waarbij ook aangrenzende land-
bouwgronden betrokken dienen te worden. 
het herstel van de natuurlijke hydrologie is 
evenwel essentieel voor het halen van de 
natuurdoelen in het gebied. Daarnaast is de 
omvorming van de rechtgetrokken beken en 
aansluitende drainagekanalen tot natuurlijk 
meanderende beken met veel bochten en 
holle oevers aangewezen voor het realiseren 
van de streefhabitat en van leefgebied voor 
richtsoorten zoals Ijsvogel Alcedo atthis en 
Bosbeekjuffer.

Ontsnipperen voor richtsoorten
het Kempen-Broek herbergt de grootste 
Vlaamse populatie van de grote weer-
schijnvlinder, een in Vlaanderen en in 
Nederland zeldzame en bedreigde dagvlin-
dersoort. Ze komt in het gebied voor van het 
Stamprooierbroek tot het urlobroek en ook 
in de Itterbeekvallei. De twee populaties 
kunnen in contact gebracht worden via 
twee natte bosverbindingen, één via de Los-
sing en de Itterbeek en een andere via het 
urlobroek en de Broekziep (Figuur 5), wat 
tevens een belangrijke verbinding vormt 
voor de Bosbeekjuffer. Deze natte verbin-
dingen kunnen op termijn ook de Boomkik-
ker Hyla arborea de kans geven om vanuit 
de Itterbeekvallei het Stamprooierbroek te 
bereiken. hiertoe dient voldoende aandacht 
uit te gaan naar herstel en behoud van poe-
len en plassen aan de zuidkant van het 
gebied (Figuur 7).
De mogelijkheden voor spontane herkoloni-
satie van de richtsoorten Spiegeldikkopje 

Grote Weerschijnvlinder (foto: Chris Steeman) Spiegeldikkopje (foto: Marc Herremans)
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Heteropterus morpheus en Aardbeivlinder 
Pyrgus malvae geven eveneens een kijk op de 
aansluiting met omliggende natuurgebie-
den. De brede grazige paden en de natte 
grasland- en moerasstukjes van het Stam-
prooierbroek vormen een geschikt habitat 
voor het Bont dikkopje, het Spiegeldikkopje 
en de Aardbeivlinder. Van deze twee laatste 
soorten zijn er enkel nog populaties aanwe-
zig in het Nederlandse deel van het Kempen-
Broek. een spontane herkolonisatie van 
Stamprooierbroek vanuit Weerterbos of 
zelfs Wijffelterbroek is niet evident voor deze 
soorten met beperkte verbreidingscapaci-
teit, ook al omdat de gebieden tussen Weer-
terbos en Stamprooierbroek veelal droog 
zijn. herstel van vennen, poelen en valleibos 
in de brede corridor van Laurabossen – Wijf-
felterbroek – Stramproyse heide kan hier op 
termijn mogelijk soelaas bieden.
Voor de kleine drogere delen aan de rand van 
het Stamprooierbroek en voor de aanslui-
tende gebieden van Luysen, Sint-Maartens-
heide en hasselterbroek opteert de visie 
voor een mozaïek van kleine open heideter-
reinen in de meer beboste natte cluster. 
Deze heide-eilandjes vormen in deze natte 
omgeving stapstenen voor mobiele heide-
soorten. In de omliggende droge gebieden 
(hasselterbroek, Stramproyse heide en 
Laurabossen) kan bos ontwikkelen, met 
hierin een corridor van heide zodat er uit-
wisselingsmogelijkheden ontstaan tussen 
het open heidegebied in het noorden en de 

heideterreintjes centraal in het Kempen-
Broek (Figuur 5). Voornamelijk aan de rand 
van het gebied, alsook in de aansluitende 
gebieden wordt dus meer openheid nage-
streefd en hier is een begrazingsbeheer in 
een aaneengesloten begrazingsblok (has-
selterbroek, Sint-Maartensheide, Stramp-
royse heide) aangewezen.

Knelpunten wegwerken
Om natuurgebieden met elkaar te verbin-
den zodat dieren kunnen migreren en er 
bijgevolg uitwisseling tussen populaties is, 
zijn er dus een reeks knelpunten op te los-
sen. Naast de belangrijke knelpunten (bar-
rières en ontbrekende corridors) buiten de 
natuurgebieden, zijn er ook vanuit het 
beheer binnen de natuurgebieden belang-
rijke ‘ontsnipperingsvoorstellen’ gedaan om 
natuurverbindingen doorheen het gebied te 
maken (Figuur 5), zoals het voorzien van een 
open heidecorridor door de Laurabossen, 
van een combinatie van een open en geslo-
ten corridor langs Stramproyse heide en van 
schakels van kleine heidevlekken doorheen 
gesloten landschapsstructuren (kappen 
naaldbos).

Besluit
Veel meer dan een logisch opgebouwde 
denkoefening is deze aanpak niet. Toch 
resulteert deze analyse in een frisse kijk op 
natuurdoelen voor zowel de gehele regio als 
voor de individuele natuurgebieden in dit 

gebied. De selectie van richtsoorten en 
gehanteerde richtgetallen heeft uiteraard 
zijn beperkingen. Men mag zich niet blind-
staren op de richtsoorten als resultaatver-
bintenissen en de richtgetallen hebben in de 
eerste plaats een indicatieve waarde. Ze 
worden toegepast als maat voor vereisten 
van leef- en verbindingsgebieden. Deze 
maten en de eruit voorgestelde keuzen wor-
den vervolgens immers getoetst aan lokale 
prioriteiten en knelpunten.
essentieel is wel steeds de keuze van habi-
tattypen en soorten waarop ingezet wordt 
voor een individueel natuurgebied. Dat 
maakt deze analyse een interessante oefe-
ning. Vertrekkend vanuit de potenties op het 
niveau van de gehele regio wordt inge-
zoomd op de lokale landschappelijke ken-
merken en mogelijkheden voor habitatty-
pen en soorten.

Meer weten?
Voor een uitvoerig rapport met alle refe-
renties naar studies en cijfers die aan de 
basis liggen van bovenstaande analyse, 
kan u bij de auteurs of op de volgende 
adressen terecht:
Bosgroep Zuid-Nederland, huisvense-
weg 14, 5591 VD heeze, tel (040) 
2066360, www.bosgroepen.nl
Regionaal Landschap Kempen en Maas-
land, info@rlkm.be
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To facilitate the choices in the management of nature reserves, a 
regional analysis of habitat networks, potentials and constraints 
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