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Herrijzenis van natte heide
in de Vallei van de Bosbeek  

in Opglabbeek
Resultaten van een LIFE+ project onder de loep

Pieter Hendrickx

LIFE is het natuurherstelprogramma van de Europese commissie voor projecten die duurzaam herstel of 

instandhouding beogen van leefgebieden aangemeld onder de Europese Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn. De 

projecten omvatten naast een concreet natuurherstel ook een voorstudie in functie van het herstel, een hele 

reeks communicatie- en bewustwordingsacties en een monitoring van resultaten. Projectdeelnemers kunnen 

rekenen op een cofinanciering vanuit Europa van 50% of meer, onder specifieke voorwaarden. Het LIFE 

programma bestaat sinds 1992 en sinds die tijd was Natuurpunt trekker in 25 LIFE-projecten en nog eens 

partner in zes andere projecten. In dit artikel zoomen we in op het LIFE+ project Itter en Oeter (2011-2016), als 

voorbeeld van wat een natuurherstelproject inhoudt en vooral om te tonen welke spectaculaire resultaten 

kunnen worden behaald.

Figuur 1. De vallei van de Bosbeek loopt in noordoostelijke richting. In het rood is het habitatrichtlijngebied aangeduid, dat slechts een klein deel van de valleibreedte 

bestrijkt. Rechts de scherpe overgang tussen het Kempens Plateau en de Maasvlakte. (bron: Verbaarschot et.al. 2012)
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LIFE+ Itter en Oeter loopt over twee Habitatrichtlijngebieden: 
‘Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven’ 
en ‘Vallei van de Bosbeek en aangrenzende bos- en heidege-
bieden te As-Opglabbeek-Maaseik’. Deze beschermingszones 
hebben een totale oppervlakte van respectievelijk 1.869 en 
573 ha. De in het LIFE-project betrokken percelen in beheer bij 
Natuurpunt Beheer beslaan voor Itterbeek en Vallei van de 
Bosbeek telkens ca. 100 ha. Omdat versnippering een van de 
knelpunten is in de weg naar duurzaam habitatherstel, worden 
binnen dit LIFE-project ook percelen aangekocht om ze in te 
richten in functie van Europese natuurdoelen.

De brede vallei in de middenstroom van de Itterbeek, gelegen 
in Neeroeteren, Kinrooi en Tongerlo-Bree, bestaat uit een sterk 
door de mens beïnvloed maar evenwel kleinschalig gebleven 
landbouwlandschap van weiden en houtkanten. De vallei van 
de Bosbeek (of Oeter) ziet er helemaal anders uit. Deze vallei is 
immers een relatief smalle, tot 30 meter diepe inkerving in het 
Kempens Plateau (Figuur 1) en de huidige vegetatie bestaat er 
voor een groot deel uit wilgenstruweel en broekbos.

Ecohydrologische kenmerken van de vallei en 
aanleiding tot habitatherstel

De Vallei van de Bosbeek heeft een naar Vlaamse normen vrij 
intacte waterhuishouding. De grondwaterstanden in de vallei 
blijven op vele plaatsen hoog tijdens de zomer en kennen 
een beperkte invloed van drainage. Deze permanent natte 
omstandigheden worden voornamelijk aangetroffen in de 
onmiddellijke omgeving van de beek en stroomafwaarts van 
Niel-bij-As. Hier zijn de condities voor veengroei optimaal en 
recente veenkartering door Verbaarschot et al. (2012) in het 
kader van een ecohydrologische studie bevestigt dat er veel 
meer veen aanwezig is dan aangegeven op de Bodemkaart 
van België. Goed ontwikkelde voorbeelden van veenhabitats 
7140 (Zuur laagveen, overgangsveen en trilveen) en vooral 91E0 
(Alluviale bossen, subtype mesotroof broekbos) zijn dus belang-
rijke habitats in het gebied. De actuele oppervlakten voor deze 
habitats worden naar aanleiding van de s-IHD rapportage, 
waarin de doelen voor Europese natuur binnen de afzonderlijke 

habitatrichtlijngebieden zijn vastgelegd, geschat op 2 ha voor 
habitat 7140 en 96 ha voor 91E0. De jaarrond hoge kweldruk is 
goed afleesbaar in de vegetatie in de randen van deze natste 
zones. Gezien de uitgangssituatie lijken de kansen voor natte 
natuurtypes erg gunstig. Verdroging en ook eutrofiëring resulte-
ren lokaal echter in gedegradeerde natuur, zij het vaak minder 
frappant dan in vergelijkbare Vlaamse beekvalleien. Door de 
hoge kweldruk en zomerwaterstanden was de Vallei van de 
Bosbeek moeilijk ontginbaar en bleven grote delen gespaard 
van intensief landbouwgebruik.

Toch zijn met name de open natuurtypes (natte hooilanden, 
kleine zeggenvegetaties, natte heide) sterk bedreigd. Dit blijkt 
vooral te wijten aan verstruweling en verbossing ten gevolge 
van het wegvallen van historisch kleinschalige landgebruik. 
Dit speelde zich natuurlijk niet alleen af in de Vallei van de 
Bosbeek: Kempense beekvalleien in het algemeen ondergingen 
zonder uitzondering enorme veranderingen in landgebruik in 
de laatste honderd jaar (Burny 1999). Vroeger waren ze econo-
misch zeer interessant in een grotendeels door droge, boomloze 
heide gedomineerd landschap. Er was opbrengst van veevoeder 
in de vorm van hooi en van brandstof in de vorm van turf. Het 
nadeel van de natte valleigronden was de bewerkbaarheid voor 
de boeren; met man en macht werd gestreden tegen het water 
door aanleg en onderhoud van een uitgestrekt stelsel van drai-
nagegrachten. Met de komst van de moderne landbouw werd 
het oude beheer verlaten en grote oppervlakten natte natuur 
gingen in successie van open hooiland of veenweide over naar 
struweel en bos. Deze evolutie is momenteel nog in volle gang 
in de Vallei van de Bosbeek, en vergelijking van relatief recente 
historische luchtfoto’s (uit 1986 en 2012, Figuur 2) met de actu-
ele situatie illustreert deze seccessie.. 

Wanneer een toename van planten- en diersoorten wordt 
beoogd, behoort het terug openmaken en beheren van recent 
verlaten percelen daarom tot de maatregelen met de grootste 
kans op slagen. Veelal zijn relicten aanwezig van waaruit een 
duurzaam herstel mogelijk is.

Figuur 2. a) Omgeving van het projectgebied in 1986: de volle zwarte lijn is het projectgebied. De gele lijnen omkaderen de stukken open natuur in de onmiddellijke omgeving 

die sindsdien verbost zijn (enkel op percelen die in huidige situatie in beheer zijn bij Natuurpunt Beheer vzw). (bron: Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 

1979-1990, Vlaanderen). b) Omgeving van het projectgebied anno 2012. (bron: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Limburg, opname 2012 GDI-Vlaanderen)
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Kansrijke locaties voor herstel van natte heide

Waar het water ’s zomers wat dieper wegzakt en er een meer 
minerale bodem aanwezig is, moet vroeger natte heide 
(Europees habitat 4010) geweest zijn. Dit vermoeden wordt 
bevestigd door historische floragegevens (bron: www.flora.
inbo.be en www.waarnemingen.be) van een hele rist planten-
soorten typisch voor natte heide, die in recente tijden volledig 
verdwenen zijn uit het gebied. De ecohydrologische studie 
(Verbaarschot et al. 2012), uitgevoerd naar aanleiding van het 
LIFE+ project, schetst een beeld van de standplaatsen die abio-
tisch geschikt zijn voor het voorkomen van natte heide in de 
Vallei van de Bosbeek. Dit kan door de meetwaarden van grond-
waterpeilen en –kwaliteit gemeten in het peilbuizennetwerk 
te vergelijken met gekende referentiewaarden voor dit habitat. 
Verder worden middels staalnames en laboanalyse waardes 
bekomen voor biochemie van bodem en grondwater. Met deze 
gegevens als bagage weten we op welke plekken herstel van een 
bepaald habitattype theoretisch mogelijk is.

Belangrijk om te weten is dat natte heide ook in het verleden 
waarschijnlijk niet over grote oppervlakten voorkwam in het 
gebied. De omstandigheden van natte zandgrond met enige 
fluctuaties in waterstand zijn immers beperkt tot enkele zones 
in de randen en de grote oppervlakten aan veenpakketten 
duiden op te natte omstandigheden voor natte heide in grote 
delen van het habitatrichtlijngebied. Toch is het heel moeilijk 
in te schatten wat het belang van natte heide geweest is in de 
Vallei van de Bosbeek. We mogen immers aannemen dat er 
veel meer lokale drainagegreppels aanwezig waren zodat het 
gebied kon worden bewerkt. Mogelijk maakte deze drainage 
meer oppervlakte geschikt voor natte heide. Verder is het aanne-
melijk dat de aanwezige natte heidevegetaties op meerdere 
plaatsen overgangssituaties waren naar vegetaties van eerder 
organische grond, sterker door grondwater gebufferde situaties 
of nattere standplaatsen, zoals kleine zeggenvegetaties, schraal 
grasland en mesotrofe vennen. Dit blijkt uit de goede historische 
vertegenwoordiging van kensoorten van deze andere natte 
vegetatietypes en zal ook terugkomen in de resultaten van de 
hier beschreven plagwerken. Ook blijkt uit de 40 bodemprofiel-
beschrijvingen die anno 2012 verspreid in de vallei werden uitge-
voerd dat locaties waar de bodemtoplaag uit zand bestaat, altijd 

een sterke organische component omvatten en in sommige 
gevallen ook leem (Verbaarschot et al. 2012).

Door de relatief beperkte mogelijkheden voor natte heide in 
strikte zin kan worden gesteld dat de Vallei van de Bosbeek in 
termen van oppervlakte van beperkt belang is op Vlaams en 
zeker op Europees niveau. Zoals de zogenaamde LSVI-tabellen 
aangeven is de beperkte oppervlakte vooral voor fauna als een 
handicap te beschouwen (De Saeger et al. 2009). De diversiteit 
aan sleutelsoorten binnen de vaatplanten en de (nog verder te 
onderzoeken) veenmosflora maken de natte heidevegetaties in 
de Vallei van de Bosbeek echter uniek, zoals ook verder zal blijken 
uit de resultaten van de uitgevoerde werken. Bovendien kunnen 
dergelijke habitatvlekken potentieel fungeren als stapstenen 
tussen grotere gebieden zoals het militair domein in Houthalen-
Helchteren en het Nationaal Park Hoge Kempen.

Vooraleer de keuze te maken welke locaties geschikt of het 
meest kansrijk zijn voor herstel van het doelhabitat natte heide, 
worden verschillende afwegingen gemaakt.

• Waar situeren zich (flora)relicten van het habitat of waar 
zijn er mooie voorbeelden van successiestadia die volgen op 
natte heide na wegvallen van het beheer? Voorbeelden zijn 
gagelstruwelen of oligotrafente jonge broekbossen. 

• Hier min of meer mee samenhangend: kan er op basis van 
ouder kaartmateriaal worden achterhaald hoe lang het ha-
bitat hier al verdwenen is? Recente verruigde zones geven 
natuurlijk meer kansen voor de terugkeer van doelsoorten 
dan plaatsen waar het habitat al 100 jaar geleden verdween.

• Praktische aspecten: is de locatie bereikbaar voor de beno-
digde machines om het natuurherstel uit te voeren, en dit 
zonder (andere) waardevolle natuur te zeer te verstoren?

• Wat is de beheerbaarheid op korte en langere termijn? Be-
staat er risico voor snelle uitzaai van bijvoorbeeld berken 
vanuit de omgeving, en wat is een oplossing om dit aan te 
pakken?

• Blijkt uit getuigenissen van plaatselijke mensen dat het doel-
habitat hier effectief aanwezig was, of althans relicten ervan, 
in het recente verleden?

Figuur 3. a) Het te herstellen biotoop vóór de werken (het betreft het bos achter de weide), 26 september 2013.  

b) Zicht vanop dezelfde plek, na de werken, 15 oktober 2015. © Pieter Hendrickx
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Dit laatste werd uiteindelijk de meest beslissende factor in de 
plaatskeuze voor het herstel van natte heide in het Dorperbroek, 
een deelgebied van de Vallei van de Bosbeek gelegen tussen 

het centrum van Opglabbeek en de Bosbeek. De beheerder van 
het gebied, Gilbert Hilkens, geboren en getogen in Opglabbeek, 
wist van het voorkomen van Beenbreek Narthecium ossifragum 
op het bewuste perceel in het einde van het vorige millennium. 
De abiotische condities zijn ook hier onderzocht en geven een 
indicatie voor de kansrijkheid op herstel van natte heide. Maar er 
waren ook minpunten: zo werd er zinkvervuiling gedetecteerd, 
bleken de nitraatwaarden bedenkelijk hoog en de waterschom-
melingen toonden laagste peilen tot 85 cm onder het maaiveld, 
wat een mindere geschiktheid voor het doelhabitat indiceert. 
De verhoogde zinkwaarden zouden eerder een zeer plaatselijke 
storing betreffen. Door het perceel liep immers een pad dat zoals 
vele wegen in dit deel van Limburg verhard werd met zinkas uit 
de voormalige zinkfrabriek van Rotem (Dilsen-Stokkem; verschil-
lende mondelinge getuigenissen). Dit vermoeden werd kracht 
bijgezet doordat het genomen bodemstaal met zinkvervuiling 
in de onmiddellijke omgeving van dit pad werd genomen. Ook 
de lage zomerwaterstanden leken minstens gedeeltelijk over-
brugbaar gezien de mogelijkheid om een centrale afwaterings-
gracht te dempen. De ecohydrologische studie duidde ook op de 
plaatselijke aanwezigheid van ondiepe kleilensjes in de Vallei 
van de Bosbeek. Het feit dat het perceel tot voor kort nat genoeg 
was voor een vegetatie met Beenbreek doet vermoeden dat dit 
ook in het Dorperbroek nog het geval was. Ook zien we dat in 
een zomer met relatief lage grondwaterstanden, zoals in 2015, 
vochtige zones bleven bestaan waar het water dus niet (diep) in 
de grond kon trekken. Behalve het sterke aanknopingspunt van 
de recent verdwenen Beenbreek was ook het voorkomen van een 
rijk microreliëf een factor die belangrijk werd bevonden bij de 
keuze van het terrein. In een zone van 3,5 ha werd dus natuur-
herstel aangevat, met als doelen natte heide in geleidelijke over-
gang naar droge heide en zelfs landduin.

Inrichtingswerken

Na de voorbereidende administratie werden de werken aange-
vat in november 2013. Het terrein bestond uit boomopslag, 
meestal jonge berken, in een vrij dense structuur en met een 
strooiselpakket van een vijftal cm op de bodem. De werken 
waren erop gericht een open, strooiselvrij bodemoppervlak te 
verkrijgen zodat de doelhabitats kunnen regenereren vanuit 
de zaadbank. De inrichtingswerken zijn grofweg op te delen in 
volgende stappen (Figuren 3 en 4):

• verwijderen van boom- en struweelopslag

• frezen van de stronken

• afplaggen en uit het terrein afvoeren van de strooisellaag

• afgraven en afvoeren van bestaande weg

• dempen van centrale afwateringsgracht

Herstel van natte heide, de verwachtingen 
overtroffen

Op de kale vlakte die in de winter 2013-2014 werd bekomen, 
verschenen in de lente van 2014 de eerste kiemplanten in de 
plagzone. Een eerste grondige screening van de pionierflora 
en fauna werd uitgevoerd in juli 2014 en hieruit bleek meteen 

Figuur 4. a) Zicht op de plagzone vóór de werken, op 26 september 2013. Niemand 

vermoedt welke schat aan zaden van zeldzame planten hier onder de grond zit 

te wachten op het juiste moment om te kiemen. De vegetatie bestaat uit jonge 

boompjes van vooral Zachte berk Betula pubescens met een vrij banale ondergroei 

met o.a. Pijpenstrootje Molinia caerulea en Braam Rubus fruticosus s.l. b) Vlak na de 

kapwerken, 29 december 2013. Enkele bomen blijven staan in functie van doelsoort 

Boomleeuwerik Lullula arborea. c) Zelfde locatie als a) bijna twee jaar na de werken, 

15 oktober 2015. Let op de vernatting, veroorzaakt door het ongedaan maken van 

een kleine drainagegracht.

(foto’s 4a en c: © Pieter Hendrickx, foto 4b: © Gilbert Hilkens)

a

b

c
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dat een zaadbank van een bijzonder waardevolle vegetatie 
werd aangesneden. Hierbij viel op dat de soorten die versche-
nen, niet de meest typische kensoorten voor doelhabitat 
4010 waren (Figuur 5). Zo verschenen planten als Geelgroene 
zegge Carex demissa, Schildereprijs Veronica scutellata, 
Duizendknoopfonteinkruid Potamogeton polygonifolius, 
Borstelbies Isolepis setacea, Veelstengelige waterbies Eleocharis 
multicaulis, Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum en 
Moerashertshooi H. elodes. Deze soorten duiden op een meer 
gebufferde uitgangssituatie en verwijzen naar andere planten-
gemeenschappen zoals o.a. het Hydrocotylo-Baldellion, kenmer-
kend voor droogvallende vennen. In het tweede vegetatiejaar 
(2015) verschenen echter meer typische soorten van natte heide, 
zoals Witte en Bruine snavelbies Rhynchospora alba en R. fusca. 
Door het jarenlang ontbreken van genoemde vegetatietypes, 
grotendeels door gebrek aan beheer, resulteerde dit in een spec-
taculaire terugkeer van verloren gewaande plantensoorten in de 
Vallei van de Bosbeek (Tabel 1).

Deze floristisch interessante resultaten blijven niet beperkt tot 
de in de tabel genoemde plantensoorten, die in de hele Vallei 
van de Bosbeek verdwenen waren. Zo werden in de noordoos-
telijke hoek, waar het grondwater heel de zomer aan het maai-
veld blijft, combinaties opgemerkt met Zompzegge Carex curta, 

Sterzegge C.  echinata, Zwarte zegge C. nigra, Gewone waterna-
vel Hydrocotyle vulgaris, Schildereprijs Veronica scutellata en 
Zomprus Juncus articulatus, die verwijzen naar kleine zeggen-
vegetaties van het Caricion nigrae. Het in de nabije toekomst 
verschijnen van nieuwe plantensoorten in deze doorgaans 
soortenrijke vegetaties is mogelijk. Soorten als Wateraardbei 
Comarum palustre, Waterdrieblad Menyanthes trifoliata en 
Moerasviooltje Viola palustris zijn immers binnen een straal van 
500 meter aanwezig. 

Nog meldenswaardig op de vochtige delen van de plagzone zijn 
het opduiken van Bleekgele droogbloem Gnaphalium luteo-al-
bum, Borstelbies Isolepis setacea, Trekrus Juncus squarrosus en 
Knolrus J. bulbosus, die kiemt op open substraat maar ook in 
enkele permanente plasjes groeit en zich daar vergezeld ziet door 
o.a. Haaksterrenkroos Callitriche hamulata, Veelwortelig kroos 
Spirodela polyrhiza en Duizendknoopfonteinkruid Potamogeton 
polygonifolius. In de wat rijkere oeverzones van deze plassen 
ontwikkelt zich een gevarieerde begroeiing met onder meer 
Zompvergeet-mij-nietje Myosotis caespitosa, Blauw glidkruid 
Scutellaria galericulata en Gevleugeld hertshooi Hypericum 
tetrapterum. Deze laatste soort, die we toch ook kennen van 
Dotterbloemhooilanden (Calthion palustris) en allerlei verwante 
vegetaties, komt frequent voor in heel de projectzone.

Figuur 5. De plagzone op 15 oktober 2015: nog steeds vrij open substraat, de oranje kleurende plant is Veelstengelige waterbies Eleocharis multicaulis. © Pieter Hendrickx
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Zoals vermeld gaat het natte gedeelte mooi over naar droge 
heide en landduin, helaas deels uitgegraven in het verleden 
maar toch nog met een fraaie vegetatie die haar soortenrijkdom 
ook stevig zag toenemen na het verwijderen van de bomen en 
struiken. Struikhei Calluna vulgaris kiemt er frequent en de vrij 
beperkte oppervlakte herbergt een soortenpallet met onder 
meer Zandstruisgras Agrostis vinealis, Buntgras Corynephorus 
canescens, Heidespurrie Spergula morisonii, Zandblauwtje 
Jasione montana, Muizenoor Hieracium pilosella, Veelbloemige 
en Gewone veldbies Luzula multiflora en L. campestris, Rode 
schijnspurrie Spergularia rubra, Klein warkruid Cuscuta epithy-
mum en in de rand van het natte deel ook Rode bosbes Vaccinium 
vitis-ideae.

Het onderzoek naar de reactie van fauna op de beheerwerken 
blijft voorlopig beperkt tot het noteren van de aanwezige soorten 

bij frequente bezoeken door de vrijwilligers en professionele 
medewerkers van Natuurpunt (bron: www.waarnemingen.be). 
Dit levert in eerste instantie een snel groeiende lijst van aanwe-
zige libellensoorten op. Het terrein is immers erg aantrekkelijk 
voor deze insectengroep, door de afwisseling van onbegroeid en 
in verschillende hoogtes begroeid substraat, veenmoskussens, 
stromend en stilstaand water met waterplanten. Algemene 
soorten van vennen en natte heide zoals Watersnuffel Enallagma 
cyathigerum, Koraaljuffer Ceriagrion tenellum, Viervlek Libellula 
quadrimaculata en Zwarte heidelibel Sympetrum danae zijn 
aanwezig. Op een van de kwelplasjes werd zowel in 2014 als 
2015 Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum waargenomen. 
Op dezelfde plek zijn ook de twee andere inheemse Orthetrum 
soorten aanwezig: Beekoeverlibel O. coerulescens en Gewone 
oeverlibel O. cancellatum. Deze twee waren al bekend uit de 
omgeving en zien hun leefgebied uitgebreid. De doelsoort 

Tabel 1. Overzicht van uit de Vallei van de Bosbeek verdwenen soorten die in 2014-2015 terugkeerden op de plagzone in het Dorperbroek te Opglabbeek. De soorten linken aan 

de twee meest relevante Europese habitattypes, namelijk 3130 (Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de 

Isoeto-Nanojuncetea) en 4010 (Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix). De standplaatsinfo in de laatste kolom is een vereenvoudigde algemene beschrijving en 

dus niet specifiek voor de situatie in de Vallei van de Bosbeek.

Historiek

Soort Aanwezigheid plagplek 
Dorperbroek

Laatst 
waargenomen

Plaats laatste 
waarneming

Standplaatsinfo

SOORTEN GELINKT AAN HABITAT 3130

Vlottende bies 
Isolepis fluitans

verspreid ontkiemd op het 
terrein

1979-1981 brongebied Bosbeek ? mesotrofe vennen en waters

Moerashertshooi 
Hypericum elodes

2014: in één zone; 2015: 
massaal toegenomen

- nooit eerder waargenomen mesotrofe, fosfaatarme 
vennen en waters

Pilvaren 
Pilularia globulifera

2014: één zone van enkele m² 
centraal in plagzone, 2015: 
uitbreiding maar beperkt tot 
zelfde natte zone

- nooit eerder waargeno-
men in vallei zelf, wel net 
erbuiten in Dorne, hier nog 
in 2003

droogvallend fosfaatarm 
water

Veelstengelige 
waterbies 
Eleocharis multicaulis

algemeen ontkiemd op heel 
de plagplek

- nooit eerder waargenomen voedselarme waters, vennen

SOORTEN GELINKT AAN HABITAT 4010

Blauwe zegge 
Carex panicea

op twee afzonderlijke plaatsen 
vanaf 2015, niet bloeiend

2001 Hellingveen Sint Ool, andere 
kant Bosbeek (Dorne)

vochtig heischraal grasland, 
blauwgrasland, gebufferde 
plekken in natte heide

Kleine zonnedauw 
Drosera intermedia

massaal vanaf eerste seizoen 1980 Dorperbroek, mogelijk op 
zelfde locatie

pionierplekken in natte 
heide

Klein glidkruid 
Scutellaria minor

op twee afzonderlijke 
plaatsen, niet bloeiend, lichte 
toename 2015 t.o.v 2014

- nooit eerder waargenomen moerassige heide, ook 
paadjes in broekbos

Gewone dophei 
Erica tetralix

geleidelijke kieming van 
enkele planten, toename in 
2015

1991 Dorperbroek, waarschijnlijk 
op zelfde locatie

natte en vochtige heide

Bruine snavelbies 
Rhynchospora fusca

in 2015 opgedoken en meteen 
veel aanwezig

1952 veengebieden in As pionierplekken in natte 
heide

Witte snavelbies 
Rhynchospora alba

één pol in 2015 1940-1972 omgeving Opoeteren venoevers, veenmos-tapij-
ten, hoogveenslenken

OVERIGE

Kleine egelskop 
Sparganium emersum

in droogvallend poeltje in 
plagzone

1940-1971 omgeving Opoeteren matig voedselrijk water, met 
kwelinvloed
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Artikels

Boomleeuwerik Lullula arborea, tevens een soort aangemeld via 
de Habitatrichtlijn, laat voorlopig op zich wachten. Kolonisatie in 
de komende jaren is niet denkbeeldig gezien de geschiktheid van 
het biotoop en het reeds terugkeren van de soort op een andere 
plagzone, 200 meter hiervan verwijderd en op de andere oever 
van de Bosbeek. Met Boompieper Anthus trivialis en Geelgors 
Emberiza citrinella werden wel al zangposten van vogels van 
(half)open biotoop opgetekend.

Blik in de toekomst

De wisselende waterstanden waarbij een groot deel van de plag-
zone ’s winters inundeert, en het voorlopig traag sluiten van de 
vegetatie waarbij sterke dominantie van één of enkele soort(en) 

ontbreekt, doen hopen dat de soortenrijke situatie die we nu 
kennen mits een afgestemd beheer nog vele jaren kan standhou-
den. De successie zal hoe dan ook leiden tot een meer gesloten 
vegetatie, die er vermoedelijk zal uitzien als een soortenrijke 
natte heide. Het voorziene eindbeheer, momenteel nog niet 
in uitvoer, is begrazing door schapen. Bij voorkeur zal worden 
gewerkt met een korte begrazingsduur van enkele weken (zoge-
naamde ‘stootbegrazing’) waarbij gericht kan worden beheerd 
tegen soorten die het biotoop gaan inpalmen. Voorbeelden zijn 
berken en wilgen die kunnen kiemen via aangewaaide zaden 
uit de naburige bossen. Hierbij kan aanvullend manueel beheer 
door uittrekken van zaailingen nodig zijn om verstruweling 
tegen te gaan. Dit is werkbaar gezien de relatief kleine opper-
vlakte van de projectzone.

SUMMARY

Hendrickx P. 2016. Nature restoration through a LIFE project. The 
resurrection of wet heaths in the valley of the Bosbeek. Natuur.focus 
15(1): 4-10 [in Dutch]

The LIFE project Itter en Oeter (2011-2016) covers the parcels managed 
by Natuurpunt Beheer in two Natura 2000 sites: ‘Itterbeek met Brand, 
Jagersborg en Schootsheide en Bergerven’ and ‘Vallei van de Bosbeek en 
aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik’. The 
habitat restoration described here was performed in the Bosbeek val-
ley. Though wet habitats 7140 ‘transition mires and quaking bogs’ en 
specially 91E0 ‘Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus ex-
celsior’ still occur in good condition here, these and other habitats suffer 
from detrimental influences such as drainage, eutrophication and, in 
case of the non-forested habitats, the lack of traditional management. 
Another habitat type (4010 ‘Northern Atlantic wet heaths with Erica 
tetralix’) has already disappeared completely in the area due to these 
abiotic changes. Based on evidence for the presence of this habitat in 
the recent past, an appropriate location has been selected for wet heath 
restoration. The restoration management included the removal of trees 
and shrubs, milling, sod cutting and the removal of a drainage ditch and 
a paved track. From 2014 onwards spectacular results arose, with several 
key species of the targeted habitats starting to germinate. Eleven plant 
species previously gone extinct in the entire Bosbeek valley resurrec-
ted, including elements of habitat 3130 (‘Oligotrophic to meso trophic 
base poor standing waters’) that were never recorded before in the area. 
Moreover, dry heath and land dune vegetation is recovering and the 
first colonisation of a variety of fauna species looks very promising. To 
preserve these invaluable nature values, the follow-up management will 
include a grazing management. 
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