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1. Situering van de opdracht 
Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen voert in het kader van haar gebiedsgericht 
natuurbeleid een aantal concrete projecten uit onder de noemer "Gestroomlijnd Landschap". 
Daarin worden de decretale provinciale bevoegdheden inzake natuurverbinding en integraal 
waterbeleid gebundeld. Meer info over de doelstellingen, projectgebieden, werkwijze en 
realisaties is te vinden via www.oost-vlaanderen.be/gestroomlijndlandschap.

Het valleigebied van de Molenbeek-Graadbeek realiseert een natuurverbinding tussen het 
boscomplex Herenbos-Kravaalbos, het Kluisbos en de Dender. Het projectgebied situeert zich 
voornamelijk op grondgebied van Aalst, maar deels ook in de gemeentes Affligem en Asse 
(beiden Vlaams-Brabant).  

Eén van de concrete acties uit het uitvoeringsprogramma handelt over het herstel van kleine 
landschapselementen in het projectgebied zowel langs provinciale waterlopen als daarbuiten. 
Amfibieënpoelen vormen daar een wezenlijk onderdeel van. Hiervoor is nood aan objectieve, 
wetenschappelijke informatie omtrent de inschatting van aanwezigheid van amfibieënsoorten en 
hun aantallen en populatiegrootte. Er dient advies gegeven te worden over aantallen poelen die 
dienen aangelegd te worden, de situering ervan, de inrichting en het nabeheer.  

Figuur 1 Impressie van het projectgebied Stroomgebied Molenbeek – Graadbeek. In 
verschillende valleien in het stroomgebied wordt er een relatief grote oppervlakte 
extensief beheerde weilanden, ruigtes, bosaanplanten, kleine landschapselementen 
zoals hagen en knotwilgenrijen, en trage wegen aangetroffen (foto Iwan Lewylle). 
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2. Doelstellingen - plan van aanpak 

De opdracht houdt acht doelstellingen/onderdelen in (‘plan van aanpak’ zoals in offerte in cursief): 

a) De eerste doelstelling luidt de populaties van de amfibieën (uitgezonderd 
Vuursalamander - conform bestek) in het studiegebied in kaart te brengen.  

Natuurpunt Studie is hier uitermate goed voor geplaatst, aangezien Natuurpunt Studie 
(i.s.m. de Hylawerkgroep) beheerder is van twee relevante databanken, met name de 
HYLA-databank en www.waarnemingen.be. Daarnaast zullen lokale vrijwilligers actief 
worden bevraagd. 

Er worden enkel bestaande gegevens beschreven vermits er expliciet geen 
veldonderzoek werd gevraagd en vermits de vooropgestelde timing dit niet toeliet.  

b) Als tweede doelstelling dienen de huidige knelpunten (isolatiegraad, habitatkwaliteit,…) 
te worden beschreven Bijvoorbeeld bestaande wegen die als migratieknelpunten voor 
amfibieën zijn gekend, zones zonder voortplantingspoelen, geïsoleerde populaties,… 

Vermits er geen veldwerk was voorzien, was het niet mogelijk om gedetailleerde 
informatie over de habitatkwaliteit op niveau van elke poel te verstrekken. In de 
Hyladatabank zitten wel summiere (en mogelijk verouderde) beschrijvingen van 
waterpartijen, en we hebben deze gegevens aangeleverd waar beschikbaar (als digitale 
bijlages). Als maat voor de kwaliteit van de poelen (en bijhorend landhabitat) werd de 
Biologische Waarderingskaart (BWK uitgave 2014) aangewend. Poelen in (hoog) 
kwalitatief landhabitat zijn vaak zelf ecologisch (zeer) waardevol. 

c) Op basis van kaarten die de situering van de huidige, gekende poelen weergeven over 
de BWK én de kaarten per soort die resulteren uit onderdeel a, wordt aangegeven waar 
bijkomende poelen wenselijk zijn.  

Er worden aan de hand van bovenstaande gegevens kern- en zones voor de gehele 
amfibieëngemeenschap en focusgebieden voor elke soort afgebakend.

d) De vierde doelstelling bestaat uit het bepalen van geschikte corridors en stapstenen.  

e) Kaartmateriaal op gebiedsniveau wordt opgemaakt waarbij kernzones werden verbonden 
d.m.v. van (mogelijke/te realiseren) corridors en stapstenen.

f) Poelendensiteit was een ander aspect binnen het project.  

Hier werd vooral gefocust op de gebieden met weinig waterpartijen. In praktijk komt dit 
vooral overeen met het verwezenlijken van functionele corridors (en stapstenen).  

g) Beschrijving van de inrichting van nieuwe poelen is één van de belangrijkste 
projectdoelstellingen.  

Hier wordt een algemene beschrijving van de ‘standaard amfibieënpoel’ en de ‘bospoel’ 
gegeven, dit  gebaseerd op de vereisten van de meest kritische soort(en));

h) Beheer van de waterpartijen. 

Het beheer na inrichting is erg belangrijk en wordt in detail uitgeschreven;  

i) Welke randvoorwaarden inzake omgevingskwaliteit, ruimere omgeving van de poelen 
dient te worden nagestreefd?

De randvoorwaarden inzake omgeving van de poelen werden beschreven; zo is het 
onder meer van groot belang dat poelen niet in akkers worden aangelegd, noch in 
graslanden die zwaar worden bemest. Dit sluit nauw aan op het gebruik van de 
habitattypering en de waardering van de BWK, vermeld in onderdeel b.
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3. Achtergrondinformatie databanken en GIS-
bestanden

In dit luik gaan we dieper in op de precieze opmaak van de projectkaarten, en de GIS- en  
databestanden die zijn aangewend bij de opmaak van deze projectkaarten. Dit is zeer belangrijk 
voor het begrijpen van de algemene context en het interpreteren van de kaarten. Een overzicht 
van de verschillende databanken en GIS-bestanden, en andere belangrijke 
achtergrondinformatie: 

1) Hyladatabank  
De Hyladatabank is één van de oudste, meest gebruikte/geraadpleegde databanken in 
Vlaanderen. De oudste waarnemingen dateren van 1978. De databank bevat zowel data 
van vrijwilligers als van professionelen (= voornamelijk projectdata). Het aantal data is 
sterk afhankelijk van het aantal vrijwilligers en projectmedewerkers die hun data hebben 
aangeleverd aan Hyla. Voor het projectgebied Molenbeek - Graadbeek werden 22 
puntgegevens verzameld. Zie tabel nr. 1 voor overzicht aantal waarnemingen per soort 
binnen het projectgebied.  

Tabel 1: Overzicht data uit de Hyladatabank per soort voor het projectgebied 
‘stroomgebied Molenbeek-Graadbeek’. Het aantal werd ‘gecorrigeerd’ ofwel de 
nulwaarnemingen werden niet in de kaarten verwerkt 

Projectsoort # Hyla # Na correctie
Bruine Kikker 11 7
Gewone Pad 3 1
Meerkikker sl 1 0
Kleine Watersalamander 2 0
Vinpootsalamander 2 0
Alpenwatersalamander 3 1
Totaal 22 9

Naast de verspreidingsgegevens van amfibieën en reptielen in Vlaanderen beheert de 
Hylawerkgroep een ‘poelenlaag’. Dit GIS-bestand (Poelenlaag Vlaanderen 
Hylawerkgroep) is het bestand met het grootste aantal waterpartijen in Vlaanderen. Ook 
dit GIS-bestand is sterk afhankelijk van de aangeleverde data van vrijwilligers en/of 
professionele medewerkers. De waterpartijen van deze poelenlaag binnen het 
projectgebied zijn in één GIS-bestand gegoten (zie verder). 

2) www.waarnemingen.be 
Www.waarnemingen.be is de snelst groeiende en tevens grootste fauna- en 
floradatabank van België. Op ongeveer acht jaar werden ca. 15,5 miljoen data 
ingezameld, waarvan op 24 november 2014 meer dan 95.000 waarnemingen van 
amfibieën en reptielen. Zie tabel nr. 2 voor overzicht aantal waarnemingen per soort 
binnen het projectgebied. Het merendeel van de waarnemingen is minder dan vijf jaar 
oud. 
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Tabel 2: Overzicht data uit www.waarnemingen.be per soort voor het 
projectgebied ‘stroomgebied Molenbeek – Graadbeek’. In 
www.waarnemingen.be werden tot nu geen nulwaarnemingen voor amfibieën 
ingezameld, en dus was een correctie niet aan de orde. 

Projectsoort # www.waarnemingen.be
Bruine Kikker 22
Gewone Pad 12
Meerkikker sl 1
Kleine Watersalamander 1
Vinpootsalamander 6
Alpenwatersalamander 12
Totaal 54

Belangrijke opmerking i.v.m. punt 1) en 2):  
Binnen het projectgebied zijn er geen gerichte en gebiedsspecifieke inventarisaties verricht 
(voor zover ons bekend). Op Kaart nr. 1 – ‘Spreiding data herpetofauna projectgebied’ zijn 
duidelijk concentraties en hiaten zichtbaar. Vooral in één bepaald natuurgebied en enkele 
tuinen werden relatief veel data vergaard, terwijl er voor de landbouwgebieden en het 
merendeel van de particuliere eigendommen amper tot geen gegevens van amfibieën en 
reptielen voorhanden zijn.  

Natuurgebieden tellen in ieder geval vaak een hogere dichtheid aan waterpartijen dan 
particulier domein, en zijn daarnaast voor (meer) inventariseerders toegankelijk. Bovendien 
wordt de dataspreiding sowieso beïnvloed door de aanwezigheid van inventariseerders, hun 
tijdsinvestering en de terreinen waartoe ze toegang verkrijgen! De afwezigheid van 
projectsoorten op bepaalde locaties binnen het projectgebied betekent niet noodzakelijk dat 
de soort(en) op deze locaties effectief afwezig zijn. Deze soort(en) is (zijn) hier dan (nog) 
niet vastgesteld!  

In totaliteit kunnen we concluderen dat er weinig data, slechts 61 puntgegevens, voor het 
projectgebied voorhanden zijn! Voor het rapport ‘Expertadvies amfibieën Stroomgebied 
Maarkedal (Lewylle, 2013) waren er in 2013 maar liefst 2,5 keer (met name 149 
puntgegevens) zoveel data voorhanden.  

3) Biologische Waarderingskaart 
De Biologische Waarderingskaart, afgekort BWK, is een inventaris van het biologisch 
milieu en van het bodemgebruik (op perceelsniveau) van het gehele Vlaamse en 
Brusselse grondgebied. De BWK geeft informatie wat betreft de ecologische typering van 
de aanwezige biotopen. Daarnaast is er een ‘waardering’ aan de habitattypering 
gekoppeld.  

Het projectgebied (= het oostelijke deel van de gemeente Aalst, het noorden van Affligem 
en het noordwesten van Asse) ligt grotendeels in kaartblok 23 van de BWK, en voor een 
beperkt deel in kaartblok 22. Gezien de beperkte oppervlakte projectgebied in kaartblok 
22 wordt deze laatste niet verder besproken. Het is wel zo dat kaartblok 22 actueler en 
gedetailleerder dan kaartblok 23 is. 
De verschillende BWK-kaartblokken in Vlaanderen zijn namelijk niet allen gelijktijdig 
opgemaakt. De oudste kaartblokken zijn in de periode 1997-’98 opgesteld. 
Daaropvolgend werden in de periodes 1999-2004 en 2005-’10 twee reeksen 
kaartblokken afgewerkt. Het (merendeel van het) projectgebied werd in 1997-‘98 
gekarteerd, wat als ‘oud’ wordt omschreven.  

Er is daarnaast een opdeling qua personeelsinzet en detailgraad; voor kaartblok 23 werd 
minder dan 1,5 VTE ingezet wat overeenkomt met de laagste van vier categorieën. De 
detailgraad is sterk afhankelijk van de periode waarin dit blok werd gekarteerd. In de 
periode 1997-1998 lag de focus quasi uitsluitend op zogenaamde ‘groene en geelgroene’ 
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gewestplanbestemmingen, en de vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden. In de praktijk 
betrof het toen vooral de percelen in agrarisch gebruik.  

Voor elk kaartblok werd een weging van de personeelsinzet over het oppervlakteaandeel 
met biologische waarde opgemaakt (d.m.v. de categorieën ‘beperkt – veel minder dan 
gemiddeld – minder dan gemiddeld – gemiddeld – meer dan gemiddeld’. Kaartblok 23 is 
in de categorie ‘veel minder dan gemiddeld’ ondergebracht. Hieruit concluderen we dat 
dit kaartblok met meer omzichtigheid moet worden bekeken. De lage graad van 
personeelsinzet heeft een invloed op de detailgraad en nauwkeurigheid van dit kaartblok 
gehad. Daarnaast wordt vermeld dat dit kaartblok voor een relatief groot aandeel is 
opgemaakt op basis van externe gegevens, literatuur en orthofoto’s, BWK versie 1, etc. 
naast effectief terreinwerk. 

Samenvattend omschrijven de auteurs (Vriens et al., 2011) de bruikbaarheid van 
kaartblok 23 voor toepassingen die nood hebben aan de actuele toestand van het 
terrein als ‘minder dan gemiddelde betrouwbaarheid’! Dit is belangrijke info in functie 
van hoe je de verwerkte kaarten in voorliggend rapport moet interpreteren en naar 
waarde moet schatten. 

Het merendeel van de projectkaarten is voorzien van een thematische kleuring van de 
BWK-kaart bovenop de topografische kaart (in grijstint). Deze kleuring geeft per 
habitattype (bos – bosaanplant – grasland – akker – urbaan gebied) weer welke percelen 
het meest biologisch waardevol zijn. De volle en donkerst gekleurde percelen zijn 
biologisch het meest waardevol, terwijl de geruite en lichter gekleurde percelen 
minder/het minst waardevol zijn.

Tabel 3: Afkortingen van de BWK-kleuringen volgens de Biologische Waarderingskaart zoals gebruikt in 
de legende op de projectkaarten. Elk perceel heeft immers een code ‘Evaluatie’ gekregen die de 
biologische waarde van elk perceel weergeeft.
Legende Waardering volgens BWK

Aanduiding Waardering

m Biologisch minder waardevol

mw Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

mwz Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen

mz Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen

w Biologisch waardevol

wz Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

z Biologisch zeer waardevol

Belangrijke opmerking i.v.m. punt 3:  
Vanwege van het feit dat de BWK-kaart waarbinnen het projectgebied grotendeels ligt al 
relatief oud is, is het waarschijnlijk dat verschillende ecologisch waardevolle percelen sinds de 
opmaak van de BWK-kaart een geheel andere functie dan oorspronkelijk gekarteerd hebben 
gekregen (bv. bouwkavel of akker i.p.v. soortenrijk weiland). Daarnaast kan een waardevol 
grasland ondertussen ook al zijn gedegradeerd door een al maar intensiever beheer (bv. 
hogere maaifrequentie, jarenlange bemesting met drijfmest, enz.…). Bepaalde info in de BWK 
voor deze regio/kaartblok 23 is ondertussen al bijna 20 jaar oud. 

De combinatie van de waardebepaling a.d.h.v. de BWK-kaart met de focusgebieden voor elke 
soort, én de hieruit afgeleide kernzones maakt het mogelijk om een idee te krijgen of een 
perceel (bos of weiland) al dan niet in aanmerking komt voor de aanleg van een waterpartij. 
De kaarten in dit rapport moet men lezen als een blauwdruk waar men de hoogste/beste kans 
heeft om een voldoende kwaliteitsvol perceel of omgeving aan te treffen waar men leefgebied 
voor amfibieën kan aanleggen.  
In ieder geval is het steeds aangewezen om op terrein een ‘check-up’ van de huidige staat 
van het perceel te doen. De algemene kwaliteit van het perceel is enorm bepalend voor de 
manier van aanleg en het verdere beheer van de waterpartij. 



Expertadvies amfibieënpoelen  
stroomgebied Molenbeek - Graadbeek                                                                                         9 

4. Achtergrondinformatie lokale werkgroepen en/of 
(natuurbeherende) organisaties, én resultaat 
terreinbezoek

1) Input Regionaal Landschap Schelde - Durme 
Het projectgebied valt onder het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Schelde 
en Durme (RLSD). Twee medewerkers van het RLSD – Robbert Schepers en Evelyn 
Fiers konden geen nieuwe data (zowel waarnemingen als extra poelenlocaties) 
aanleveren. Men verwees ons door naar de lokale vrijwilligers (zie onder). 

Daarnaast werden het Regionaal Landschap Groene Corridor en Regionaal Landschap 
Pajottenland & Zennevallei bevraagd, maar beide organisatie lieten weten dat hun data al 
in de voorgenoemde databanken was verwerkt. 

2) Raadplegen lokale vrijwilligers/werkgroepen/natuurpuntafdelingen 
Er werd contact opgenomen met de lokale Natuurpuntvrijwilligers/beheerteams van 
Natuurpunt Denderstreek. De volgende natuurpuntafdelingen/contactpersonen werden 
gecontacteerd: 

- Natuurpuntafdeling Aalst – contactpersoon Rik De Baere 
- Natuurpuntafdeling Affligem-Liedekerke – contactpersoon Wim Van Grieken 
- Natuurstudie Werkgroep amfibieën & reptielen - Koen De Maere 
- Lokale vrijwilligers Karl Van Ginderdeuren, Dries Mertens, Frans Roggeman, Walter 

Roggeman en Wim Dhaesseleer. 
- Vuursalamanderspecialist Hyla – Jeroen Speybroek. 

Er werd afgetoetst of andere data dan die uit de Hyladatabank en www.waarnemingen.be
voorhanden waren/zijn. Er bleken echter geen extra gegevens (bv. uit notitieboekjes of 
lokale rapportjes) te bestaan. Om die reden werd er beroep gedaan op de parate kennis 
van een aantal lokale vrijwilligers (fragmentarische gegevens, herinneringen, en hun 
algemene indruk van het projectgebied in functie van de potenties en knelpunten voor de 
amfibieëngemeenschap).  

Zo wist Karl Van Ginderdeuren te melden dat toen hij nog in Meldert woonde en voordat 
www.waarnemingen.be bestond hij in de tuinvijver van zijn moeder meermaals ‘tientallen 
salamanders’ waarnam. Ongeveer de helft van de dieren waren steeds 
Alpenwatersalamanders, de andere helft betrof Vinpootsalamanders. Er was één 
waarneming van een Kleine Watersalamander (werd bevestigd door andere 
natuurkenners). In de kelder van zijn ouderlijke woonst werden soms tot 60 salamanders 
gevonden, opnieuw Alpenwatersalamanders en Vinpootsalamanders. Dergelijke 
aantallen staan in schril contrast met de aantallen die we voor het projectgebied 
terugvonden in de Hyladatabank en www.waarnemingen.be.

Ook de algemene indrukken en terreinkennis doen Koen De Maere besluiten dat de data 
die voorhanden zijn hoogstwaarschijnlijk een zware onderschatting van de werkelijkheid 
weergeven. Hoewel gebaseerd op indrukken, vergaard in de ruime regio van Aalst, 
omschrijft Koen de Vinpootsalamander als een (zeer) algemene soort. Veel minder talrijk 
zijn volgens hem de Kleine Watersalamander en - misschien wel verrassend - de 
Alpenwatersalamander. Hij treedt verder de auteur van het rapport bij door de stellen dat 
de Bruine Kikker en Gewone in de ruime regio waarschijnlijk beiden (zeer) algemeen zijn 
en dat het gebied voldoende potenties heeft om verschillende (meta)populaties te 
huisvesten. 
Zijn ervaringen met en kennis over de ‘Groene Kikkers’ zijn, en ik citeer, ‘eerder beperkt’, 
maar Koen laat wel weten dat hij nog geen Meerkikkers in het ‘Aalsterse’ heeft 
waargenomen. Voor ‘Groene Kikkers’ wordt gesteld dat deze in het algemeen vrij 
zeldzaam zijn in het projectgebied.   
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Daarnaast werd meer informatie i.v.m. kansrijke gebieden voor amfibieën (bv. omwille 
van een  hoge grondwatertafel of geschikte waterkwaliteit) gevraagd. Naast de 
bevestiging dat er voornamelijk in en rondom natuurgebied Kravaalbos waardevol 
leefgebied aanwezig is,  werd het gebied ‘Weimeersbeek - Geerbeek’ door Rik De Baere 
aangebracht als een gebied met veel potentie. Dit gebied komt ook op basis van de 
waardebepaling van de BWK als relatief geschikt naar voor (zie verder).  

3) Terreinbezoek Projectgebied  
Er werd een dagexcursie ingelast op 19 november 2014 om een algemeen beeld van het 
projectgebied te vormen. Deze periode van het jaar is niet ideaal voor het waarnemen van 
fauna en flora, maar geeft wel al een eerste indruk van de lokale staat van het habitat 
(structuur van het aanwezige bos en de vegetatiestructuur in weilanden, de aan- of 
afwezigheid en beheer van afwateringsgreppels en beken, etc.). 

Er wordt algemeen aangenomen dat de watertafel op jaarbasis in de periode augustus t/m 
oktober het laagst staat. Het is dus een beetje gissen of er in oktober – november ‘14 al 
voldoende neerslag was gevallen om de lokale grondwatertafel opnieuw op peil te 
brengen. In ieder geval lijken er op verschillende locaties bronnen en kwelzones aan de 
oppervlakte te komen. Bronnen en kwelzones vertonen meestal niet zo veel 
schommelingen.  

Gedurende het terreinbezoek werden die gebieden bezocht die op basis van de BWK en 
de amfibieëndata in aanmerking kwamen als potentiële kern- en aandachtszones, 
stapstenen en corridors (zie hoofdstuk 7 – Projectkaarten, en o.a. projectkaarten nr.8 t/m 
11). 

In de voormiddag werden de volgende gebieden bezocht:  
- De vallei ter hoogte van kerngebied Weimeersbeek-Geersbeek bezocht (8u45 tot 11u) 

(= kernzone), 
- Aandachtszone Lochteveld (11u10 – 12u00). 

In de namiddag werden onder de loep genomen: 
- Kernzone Kluisbos – Somergembos (12u10 – 12u45) 
- Kernzone Kravaalbos – Herenbos (13u15 – 15u15) 

De indrukken/bevindingen voor elk van deze gebieden luiden: 

1) De vallei ter hoogte kernzone Weimeersbeek-Geersbeek lijkt niet louter op basis 
van de voorstudie d.m.v. de Biologische Waarderingskaart een kernzone te zijn. 
Allereerst is dit gebied als kernzone aangeduid omwille van de relatief grote 
aaneengesloten oppervlakte graslanden, bosaanplanten en bos met elk een relatief 
hoge biologische waarde, en de centrale ligging van dit gebied in het stroomgebied. 
Daarnaast werd er op terrein vastgesteld dat een relatief grote oppervlakte 
graslanden en ruigtes vrij extensief worden beheerd, dat de grondwatertafel lokaal 
zeer hoog staat, bepaalde beken niet bijzonder diep zijn uitgegraven en dat er 
verschillende haagkanten en bomenrijen (voornamelijk knotwilgenrijen) aanwezig 
zijn.
Dit is niet alleen het geval ter hoogte van de samenvloeiing van de Molenbeek, de 
Geerbeek en de Graadbeek. Landschapselementen leggen elders ook de verbinding 
met/tussen andere kern- en aandachtzones (corridors) of maken dat een bepaald 
gebied met een hoge densiteit aan haagkanten en/of bomenrijen als 
aandachtszone(zie bv. orthofoto op Figuur 10) (zie verder). 
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Figuur 2: Heel wat waterpartijen in het projectgebied waren (zijn?) nog onontdekt. Zowel 
op terrein als op de topografische kaarten werden extra waterpartijen – bovenop diegene 
die al in databanken waren ondergebracht - gevonden. Deze waterpartij werd 
aangebracht door Rik De Baere en ligt ter hoogte van de monding van de Geerbeek in de 
Molenbeek. Zo op het eerste zicht lijkt deze waterpartij geschikt als voortplantingshabitat
voor verschillende amfibieënsoorten zoals Gewone Pad en Bruine Kikker, en mogelijk 
ook voor de lokale salamandersoorten (foto Iwan Lewylle). 

2) Het Kravaalbos- Herenbos (en omgeving) werd zowel op basis van de oppervlakte 
zeer waardevol bos en het voorkomen van alle projectsoorten én de Vuursalamander 
als kernzone aangeduid. Bovendien staat het Kravaalbos indirect (via waterlopen en 
in mindere mate door lijnvormige KLE’s) in contact met meerdere nabijgelegen 
satellietbosjes/bosfragmenten. Sommige bospercelen die als biologisch zeer 
waardevol staan ingekleurd, bestaan daarentegen grotendeels uit relatief oude 
Tamme Kastanjes Castanea sativa en Amerikaanse eiken Quercus rubra
(respectievelijk archeofyt en uitheemse boomsoort). Daarnaast is er relatief weinig 
dood hout aanwezig, of toch althans in de percelen die werden bezocht, en 
daarnaast lijken er op het eerste zicht ook geen geschikte waterpartijen voor de 
amfibieënsoorten waar deze studie zich op focust (zie Figuur 3) aanwezig te zijn.  

Lies Heirman, medewerkster van het Regionaal Landschap Groene Corridor, wist te 
vertellen dat er op Vlaams-Brabants grondgebied anno 2014 twee nieuwe poelen werden 
hersteld ter hoogte van deelgebied Herenbos. Dit deelgebied werd die dag niet bezocht. 
Verder zullen eind 2014 – begin 2015 in het Kravaalbos plaatselijk beekjes worden 
verbreed en zullen er houtstapels worden aangelegd. 
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Figuur 3: Het Walleke is een gekende voortplantingsplaats voor Vuursalamander in het 
Kravaalbos. Het lijkt waarschijnlijk dat deze voormalige kwekerij voor waterkers ooit 
een beter voortplantingshabitat voor Vuursalamander, en bij uitbreiding voor andere 
amfibieënsoorten die zich in de bossfeer voortplanten, was. De sluis in de achtergrond  
is niet meer bruikbaar en de vijver houdt geen water meer. Doorheen de vijver loopt 
wel nog een bronbeekje (foto Iwan Lewylle).  

3) Het Kluisbos werd – hoewel dit gebied buiten de perimeter ligt – toch aangeduid als 
kernzone. Dit boscomplex valt net buiten het projectgebied, maar heeft in praktijk 
waarschijnlijk meer potentie als ‘stronghold’ voor verschillende amfibieënsoorten dan 
bepaalde smalle valleizones die wel binnen de afbakening liggen. Het Kluisbos en 
het Somergembos worden alvast als geschikt leefgebied beschouwd omwille van de 
oppervlakte, en de hoge grondwatertafel én bijhorende kwelzones, depressies in 
oude afwateringsgreppel en karrensporen. Dit gebied zou normaal gezien toch een 
bolwerk van Bruine Kikker moeten zijn. 

In het zuidwestelijke deel van het boscomplex en meer zuidelijk gelegen, richting Domein 
Verbrugghen werden verschillende waterpartijen op de meest recente topografische 
kaarten gevonden. Op macroniveau/landschapsschaal geldt dit boscomplex bovendien 
als belangrijke stapsteen richting de Dendervallei (inclusief de moerasgebieden Osbroek 
en Gerstsjes, die door Koen De Maere als ‘potentiële amfibieën-hot spots’ worden 
omschreven. Dit laatste complex werd ook als kernzone aangeduid).  
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Figuur 4: Ter hoogte van een beek in het Somergembos is een verbreding 
aangebracht. Het verbreden van de beek en het nabeheer (maaien van de rietkraag) 
resulteert waarschijnlijk in geschikt voortplantingshabitat voor o.a. Bruine Kikker. Dit 
gebied dient eens grondig te worden geïnventariseerd op amfibieën (foto Iwan 
Lewylle).  

4) Het ‘toponiem’ Lochteveld (en het nabijgelegen brongebied Koestaartbeek) werd als 
aandachtszone aangeduid omwille van het feit dat hier maar liefst vijf soorten 
amfibieën voorkomen. In vergelijking met het Kravaalbos ontbreken hier enkel Kleine 
Watersalamander en Vuursalamander (voor zover geweten). Het gebied kwam 
echter niet in aanmerking als kernzone omwille van de beperkte oppervlakte 
biologisch (zeer) waardevol(le) bos(aanplant). Een tweede gegronde reden om dit 
gebied als aandachtszone af te bakenen is te danken aan het voorkomen van vijftal 
grote waterpartijen ter hoogte van de bron van de Koestaartbeek. Rondom de 
bosfragmenten liggen verschillende weekendverblijven met bomenrijke tuinen, en 
een relatief extensief akkergebied met verschillende onverharde wegen. 
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Figuur 5: Aandachtszone Lochteveld ligt vanuit vogelperspectief dan wel redelijk 
geïsoleerd ten opzichte van de kernzone Weimeersbeek – Geerbeek (links in de 
achtergrond), maar lijkt toch enigszins potentie als geschikt leefgebied voor meerdere 
amfibieënsoorten te hebben door het lokale, extensieve ruimtegebruik, nl. onverharde 
wegen, kleine landschapselementen en ook ‘ruigere, boomrijke tuinen’ rondom de 
talrijke weekendverblijven naast de aanwezige bosfragmenten en bosaanplanten (foto 
Iwan Lewylle). 
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5. Samenvatting gegevens  
Een samenvatting van het resultaat van de gebruikte gegevens uit hoofdstuk 3 & 4.  

1) Waterpartijen Projectgebied 
Door middel van bovengenoemde databanken/GIS-bestanden en bronnen werd een GIS-
bestand ‘waterpartijen’ samengesteld. Dit bestand bestaat uit 

- Waterpartijen Hyladatabank = 14 waterpartijen 
- Waterpartijen www.waarnemingen.be = gelijk aan poelen Hyladatabank 
- Waterpartijen BWK = 10 waterlichamen die als ‘eenh1’ als typering ‘veedrinkpoel’ 

(kn), ‘eutroof water’ (ae en aer) toegekend kregen. 
- Waterpartijen vrijwilligers = drie waterlichamen van Rik De Baere 
- Waterpartijen terreinbezoek = één extra tuinvijver. 

Dit komt op een totaal van 18 waterpartijen voor het hele projectgebied, wat ons deed 
concluderen dat dit geen correcte weergave van de werkelijkheid kon zijn. Om die reden 
werd de topografische kaart (©NGI) nauwkeurig onder de loep genomen. 

- Voor het projectgebied werden er op die manier 42 extra waterpartijen in kaart 
gebracht.

- Buiten het projectgebied werden er nog eens 20 extra waterlichamen aangeduid. 
Deze laatst aanvulling dient om de ‘bredere landschapsvisie’ (zie kadertekst pagina 
20) te beargumenteren. 

De eindsom komt zo op 60 waterpartijen voor het projectgebied en 20 aanvullende 
waterlichamen buiten het projectgebied.  

Belangrijke noot: In tegenstelling tot poelen die door vrijwilligers in kaart worden 
gebracht en worden doorgegeven aan de coördinatoren/beheerders van Hyla, 
www.waarnemingen.be en natuurgebieden is er voor de waterpartijen die zijn ingetekend 
d.m.v. de topografische kaarten geen achtergrondinformatie beschikbaar. Belangrijke 
informatie zoals ‘type waterpartij’, ‘status’, enz. worden meestal door de vrijwilligers 
aangeleverd of door professionele medewerkers op terrein genoteerd. Op basis van de 
topografisch kaarten is het niet mogelijk om uit te maken of het gaat om bijvoorbeeld een 
veedrinkpoel in goede staat of een geëutrofieerde vijver met uitheemse vissoorten. Idem 
het gegeven of een bepaalde waterpartij al dan niet nog bestaat, is onbekend. 

2) Gegevens Amfibieën Projectgebied 
Op basis van de bestaande gegevens en de indrukken van de vrijwilligers en die van de 
auteur besluiten we dat: 

- De data geven een zeer onvolledig beeld in spreiding, aantallen en tijd weer. 
- De bufferzones afgeleid uit de data en bijhorende focuszones geven dan ook een 

onvolledig beeld waar men zeer gericht leefgebied in functie van de verschillende 
soorten kan aanleggen. 

- De visie wat betreft de bepaling van kern- en aandachtszones, en de suggesties 
inzake corridors is daarom niet verkeerd, want deze is ook deels gebaseerd op de 
BWK en het gegeven dat we voor de biodiversiteit in het algemeen adviseren om 
zoveel mogelijk waardevolle valleien en (natuur)gebieden met elkaar te verbinden. 

- Aanvullende inventarisaties zijn zeer wenselijk om bovenstaande kennishiaten weg 
te werken. 

- Los van het gebrek aan data durven we stellen dat de Bruine Kikker en de Gewone 
Pad waarschijnlijk algemeen zijn. Vinpootsalamander is lokaal blijkbaar veel minder 
zeldzaam dan in tal van andere regio’s in Vlaanderen. Voor Alpenwatersalamander 
ontvingen we tegenstrijdige berichten, maar gaan we er vanuit dat deze soort 
vooralsnog (tamelijk) algemeen is in het projectgebied. Kleine Watersalamander en 
Bastaardkikker zijn waarschijnlijk (zeer) zeldzaam. De status van Meerkikker wordt 
als ‘onbekend’ beschouwd.
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6. Voortplantingshabitat amfibieënsoorten binnen 
projectgebied Molenbeek - Graadbeek 

De Kleine watersalamander en de Alpenwatersalamander stellen relatief weinig eisen aan hun 
(voortplantings)biotoop. De eerst genoemde heeft een voorkeur voor meer zonbeschenen 
poelen, terwijl de tweede zich eerder in meer beschaduwde waterpartijen voortplant. De 
Kamsalamander is veel kritischer wat zijn habitatvereisten betreft; visloze poelen, voornamelijk 
in kwalitatief grasland (zie verder hoofdstuk 8 - Aanleg en beheer waterpartijen). De 
Vinpootsalamander is ook vrij specifiek qua habitatkeuze; deze soort is vrij sterk gebonden aan 
heide- of bosrijke gebieden. De Vinpootsalamander plant zich voort in vennen, bos- en 
bronpoelen en in mindere mate in veedrinkpoelen. Alle vier soorten mijden waterpartijen met vis 
om zich in voort te planten, omdat vissen belangrijke predatoren van eieren en larven van deze 
vier soorten salamanders zijn. 

Figuur 6: De Vinpootsalamander geldt min of meer als streekproduct en tevens 
kapstoksoort voor de amfibieën in het projectgebied. In voortplantingshabitat voor 
deze soort kunnen ook andere projectsoorten voortplanten. Ook de Vuursalamander 
kan meeliften bij beheermaatregelen in functie van de Vinpootsalamander (foto 
Hugo Willocx). 

De Gewone pad komt voor in de meest uiteenlopende leefgebieden, als er maar voldoende 
schuilmogelijkheden en voedsel voorhanden zijn. Idem voor het voortplantingsbiotoop; in poelen, 
sloten, greppels, vijvers, enz.… worden eisnoeren afgezet. De soort heeft een voorkeur voor 
eerder diepe waterpartijen met een verticale vegetatie. Dankzij een natuurlijk gif worden larven 
amper gepredeerd door vis. In tegenstelling tot andere amfibieënsoorten heeft de Gewone pad 
bijgevolg weinig tot geen last van de aanwezigheid van vis (en worden ook visvijvers als 
voortplantingshabitat gebruikt. Dit type waterpartij is voor meeste andere soorten van 
ondergeschikt belang als voortplantingshabitat). 



Expertadvies amfibieënpoelen  
stroomgebied Molenbeek - Graadbeek                                                                                         17 

Figuur 7: Dergelijke visvijvers zoals deze in centrum Meldert (Aalst) fungeren vaak als 
voortplantingshabitat van de Gewone Pad. Hoewel er anno 2014 geen (historische) 
waarnemingen van voortplantende Gewone Padden voorhanden zijn, lijkt het 
waarschijnlijk dat deze soort hier nageslacht produceert (foto Iwan Lewylle).  

De Bruine kikker komt in een breed scala aan biotopen voor. Wel belangrijk is een hoog aandeel 
aan bos in het landbiotoop, terwijl het voortplantingshabitat bestaat uit eerder zonbeschenen, 
ondiepe oeverzones van waterpartijen zonder (grote) vissen. De Bastaardkikker en de 
Meerkikkers zijn beiden sterk aan (eerder grote) waterpartijen gebonden. De eerstgenoemde 
soort heeft wel een voorkeur voor een gevarieerde onderwatervegetatie, terwijl de laatste vooral 
aan grote eutrofe waterpartijen wordt gelinkt. 

Kadertekst: Bastaardkikker en Meerkikker  
De Bastaardkikker en Meerkikker zijn respectievelijk een hybride en een soort die samen met 
de Poelkikker het ‘Groene kikker-complex’ vormen. De Poelkikker komt amper tot niet voor in de 
provincie Oost-Vlaanderen (Jooris & Holsbeek, 2010; Jooris et al., 2013). In Oost-Vlaanderen 
komen zuivere populaties Bastaardkikker (triploïden), en populaties Europese en Levantijnse 
Meerkikker voor. Daarnaast hebben er zich mengpopulaties gevormd.  
Dit bemoeilijkt vaak de determinatie op soortniveau (enkel op basis op de voortplantingsroep 
van de mannetjes en d.m.v. de vorm van de metatarsusknobbel). De larven van ‘Groene 
kikkers’ zijn nauwelijks tot niet van elkaar te onderscheiden. 
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7. Projectkaarten 
De 30 overzichtskaarten opgemaakt in het kader van dit project zijn opgedeeld in 
‘projectgebiedskaarten’, ‘projectsoortkaarten’ en ‘projectdetailkaarten’. De eerste reeks geeft de 
kern- en aandachtzones, de meeste geschikte percelen, barrières en corridors voor de gehele 
amfibieëngemeenschap (uitgezonderd Vuursalamander) binnen het projectgebied weer. De
meest geschikte percelen voor de aanleg van waterpartijen zijn de meest biologisch 
waardevolle graslanden en bossen (inclusief bosaanplanten)! Dit geldt niet zo strikt voor 
de aanleg of herstel van kleine landschapselementen zoals haagkanten en bomenrijen die 
moeten (vooral) dienen als corridors.  

De projectsoortkaarten geven voor elke soort hun verspreiding weer en hun focusgebied weer. 
De verspreiding komt uit de voorgenoemde databanken. Voor het bepalen van de focusgebieden 
werd de dispersiecapaciteit per soort (een gewogen, niet de maximale afstand) in de literatuur 
opgezocht (zie onder tabel nr.4). De focusgebieden verschillen dus (aanzienlijk) van soort tot 
soort.  

Elke projectkaart heeft een a- en b-versie. De a-versie heeft als achtergrond de topografische 
kaart (versie 2007, NGI) en de b-versie heeft als achtergrond de orthografische kaarten ofwel 
luchtfoto’s (versie 2007, NGI). Elk kaarttype geeft een ander type informatie weer: de 
topografische kaarten zijn veeleer overzichtelijker (dankzij het gebruik van kleuren om 
habitattypes weer te geven), terwijl de luchtfoto’s bv. kleine landschapselementen beter 
weergegeven (= meer detail). 

7.1. Projectgebiedskaarten 

 Kaart nr. 1 a & b - Spreiding data herpetofauna projectgebied 
 Kaart nr. 2 a & b - Spreiding data herpetofauna projectgebied over erkende 

natuurgebieden 
 Kaart nr. 3 a & b - Spreiding data herpetofauna over erkend natuurgebied en 

barrières in het projectgebied 
 Kaart nr. 4 a & b – BWK-waardebepaling van het project 
 Kaart nr. 5 a & b - Spreiding data herpetofauna over BWK-waardebepaling 

projectgebied 
 Kaart nr. 6 a & b - BWK-waardebepaling projectgebied aangevuld met 

Boskartering ruime regio 
 Kaart nr. 7 a & b – Extra waterpartijen over BWK-waardering projectgebied en 

Boskartering ruime regio 
 Kaart nr. 8 a & b – Bepaling Kernzones en Aandachtszones 
 Kaart nr. 9 a & b – Bepaling Kernzones en Aandachtszones met Corridors en 

Landschapas 
 Kaart nr. 10 a & b – Bepaling Kernzones en Aandachtszones over barrières 
 Kaart nr. 11 a & b – Bepaling Kernzones en Aandachtszones met Corridors en 

Landschapas over Boskartering ruime regio 

De eerste zeven kaarten illustreren de opbouw om tot het eindresultaat op kaart nr. 8, 9, 10 en 11 
uit te komen. 
Op deze eerste reeks kaarten werden alle data voor herpetofauna weergegeven omdat deze ook 
iets vertellen waar de data van amfibieën en reptielen precies werden verzameld. Sommige 
vrijwilligers gaan namelijk heel gericht op zoek naar herpetofauna, en door de herpetofauna weer 
te geven, geef je in sommige gevallen het zoekgebied van deze mensen weer. Waarnemingen 
van reptielen zoals Roodwangschildpad, Levendbarende Hagedis en Hazelworm komen verder in 
dit rapport echter niet meer aan bod. 

Extra: Naast de reeds gebruikte termen kernzone, aandachtszone en corridor komt ook de term 
‘landschapsas’ aan bod. Deze laatste verschilt in dit rapport van een corridor:  
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- Een landschapsas staat voor een ‘groene ader’ in het projectgebied die al relatief 
goed aaneengesloten is. Deze as fungeert als corridor doorheen het projectgebied. 

- De corridors die op de projectkaarten van dit rapport zijn weergegeven, zijn locaties 
die al tot een bepaalde hoogte al als corridor geschikt zijn, maar zeker dienen te 
worden versterkt! Corridors worden afgebeeld als donkerrode pijlen. 

Uit bovenstaande kaarten concluderen we dat: 
 De spreiding van de data niet uniform verdeeld is en dat de data zich voornamelijk 

concentreren ter hoogte van één natuurgebied en omgeving, en enkele tuinen (wat 
lijkt te wijzen op een waarnemerseffect). Voor het (noord)westelijke deel van het 
projectgebied zijn er geen data gevonden. 

 De meest biologisch waardevolle percelen liggen vaak ter hoogte van natuurgebied 
en in de valleigebieden. De oppervlakte (waardevol) grasland in het stroomgebied 
Molenbeek-Graadbeek is betrekkelijk laag (bv. in vergelijking met het stroomgebied 
Maarkedal). 

 Eén kernzone ligt ter hoogte van een natuurgebied, nl. het Kravaalbos - Herenbos, 
en één kernzone bestaat uit de samenvloeiing van twee beken, nl. Weimeersbeek-
Geerbeek, binnen de projectperimeter.  

 Toponiem Lochteveld (en het brongebied Koestaartbeek) wordt afgebakend als een 
aandachtszone (o.a. op basis van het relatief hoog aantal amfibieëndata, en een 
aantal percelen die op de BWK als biologisch waardevol zijn ingekleurd). Dit net als 
bepaalde deelgebieden van de Molenbeek en de bron Koudebergbeek (zie onder). 

 Er werden twee kernzones buiten het projectgebied afgebakend; met name het 
Kluisbos – Somergembos en het complex Gerstjes – Osbroek (zie box bredere 
landschapsvisie). 

 De Molenbeek en de Koudebergbeek-Metersbeek worden (inclusief kernzone 
Weimeersbeek-Geerbeek) als ‘Landschapsas’ aangeduid. Ondanks het feit dat er 
zo goed als geen amfibieëndata voor deze landschapsas voorhanden zijn, is dit lint 
zeer belangrijk als corridor doorheen en overheen het projectgebied (zie box bredere 
landschapsvisie). Daarnaast zijn er ter hoogte van deze twee valleien verschillende 
perceelscomplexen met een relatief hoge biologische waarde met verschillende 
poelen waarvoor geen data voorhanden zijn. Het gebied ter hoogte van Krekeldries – 
Mijlbeek, ofwel de monding van de Molenbeek, en Bron Koudebergbeek zijn twee 
andere aandachtszones. Hier werden naast een relatief grote oppervlakte biologisch 
waardevol gebied verschillende waterpartijen door middel van de topografische 
kaarten gevonden. 

 Niet elke vallei(zone) lijkt op zich geschikt/voldoende waardevol om als kernzone, 
aandachtszone en/of als corridor te worden afgebakend. Zo is het o.a. uiterst moeilijk 
om zonder verdere terreinstudies uit maken of de (bron)beekjes ten noorden van de 
Molenbeek en Graadbeek (vb.Oliemeersbeek en Kuipermeersbeek, etc.) geschikt 
leefgebied zijn voor amfibieën of niet. Ter hoogte van de bronnen van deze beekjes 
werden op basis van de topografische kaart lokaal verschillende waterpartijen 
opgetekend, maar niet langsheen de volledige beekvallei. Op basis van de BWK lijkt 
het er sterk op dat deze valleien slechts een zeer beperkte oppervlakte biologisch 
waardevol gebied hebben en dat deze percelen meestal geïsoleerd liggen. 

 Het belangrijkste knelpunt is momenteel dat er te weinig gegevens (data amfibieën, 
goede gegevens waterpartijen en een actuele versie van de BWK) voorhanden zijn 
om een goede visie uit te schrijven.  
Lokale barrières, naast de relatief grote oppervlakte urbaan (= woonkernen) en 
agrarisch gebied, zijn de (auto)wegen N9, N411 en R41. Die eerste vormt 
waarschijnlijk voor een barrière richting andere valleien buiten het projectgebied. De 
N411 lijkt vanuit vogelperspectief de noordelijke beekvalleitjes ‘af te snijden’. Verder 
zouden de wegen ‘Affligemdreef – Aalstersedreef’ en ‘Hekelgemstraat – Langestraat 
– Domenstraat’ wel eens barrières voor amfibieën (en andere fauna) kunnen vormen 
daar waar deze wegeninfrastructuur en respectievelijk de Geerbeek en de 
Koudebergbeek elkaar kruisen.  

 Als belangrijkste corridor geldt de ‘landschapsas Molenbeek – Koudebergbeek-
Metersbeek’, maar elke vallei, groot of klein, geldt niet enkel als potentieel 
leefgebied, maar lokaal ook als corridor naar de hogerop gelegen bosgebieden of -
fragmenten. Verschillende van deze valleitjes zijn waarschijnlijk (nog) niet allen 
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functioneel als corridor. Corridors (= donkerrode pijlen) zijn door middel van de 
orthofoto’s vastgelegd (op deze zijn meer KLE’s zichtbaar dan op de topografische 
kaarten en de BWK). 

Wanneer men op landschapsschaal (i.p.v. op soortniveau - zie verder) beheermaatregelen wil 
uitvoeren, wordt er best ingezet op het verbeteren/versterken van de kernzones en bijhorende 
corridors door de aanleg van extra waterpartijen en landhabitat waar er anno 2014 geen of (te) 
weinig waterpartijen of andere KLE’s aanwezig zijn. 
Het beheeradvies luidt om de kernzones verder uit te bouwen en te verbinden door de aanleg 
van waterpartijen op de percelen met een (zeer) hoge biologische waarde (zowel in en rondom 
de kernzones als ter hoogte van de corridors). In de kernzones Weimeersbeek-Geerbeek en 
Kravaalbos is op het eerste zicht een (veel) te lage dichtheid aan waterpartijen aanwezig in 
vergelijking met wat elders in Vlaanderen als ‘kerngebied/hot spot’ voor amfibieën wordt 
omschreven.  

In het drukwerk ‘Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van 
instandhouding van de habitatrichtlijnen’ (Adriaens et al., 2008) staat o.a. geformuleerd; voor een 
gunstige staat (categorie A) voor een populatie Kamsalamander moet er een complex van >5 
permanente kleine (<100 m²)  of één of meer grote plassen (>250 m²) aanwezig zijn. Voor de 
overige habitatrichtlijnsoorten zijn er gelijkaardige richtlijnen opgemaakt, en eigenlijk zouden deze 
ook perfect kunnen dienen voor de meer algemene soorten om tot duurzame (meta)populaties te 
komen.  
Een (nieuwe) waterpartij dient best op minder dan 500m van een andere waterpartij te liggen 
(zowel als versterkende beheermaatregel voor een lokale populatie als diegene bestemd als 
verbindingselement tussen twee of meerdere (sub)populaties). Naast het creëren van 
voortplantingshabitat is ook het behoud en de aanleg van landhabitat een belangrijk 
aandachtspunt (zie verder). 

Kadertekst: Bredere landschapsvisie; 
De achterliggende reden om kernzones buiten de projectperimeter aan te duiden, ligt hem in het 
feit dat het complex Gerstjes – Osbroek maar liefst 181 ha groot is en dat het Kluisbos - 
Somergembos net geen 60 ha groot is. Het eerste gebied is doorspekt met grachtjes die worden 
gevoed met kwelwater en de Gerstjesvijver is vrij ondiep zodat deze af en toe kan droogvallen 
(info natuurinrichtingsfolder Osbroek – Gerstjes), wat deze waterpartij visloos of –arm maakt; iets 
waar amfibieën doorgaans wel bij varen. Het is wel zonder meer opvallend dat naast het gebrek 
aan data voor het projectgebied er ook voor de gebieden Osbroek - Gerstjes en Kluisbos – 
Somergembos amper tot geen data in www.waarnemingen.be voorhanden zijn! 
Deze (moeras)gebieden liggen in de vallei van de Dender en staan dus in theorie (indirect) in 
contact met het natuurgebied De Wellemeersen. Het Kluisbos – Zomergembos leek op het eerste 
zicht (louter gebaseerd op een kort en eenmalig terreinbezoek) dan wel niet te bestaan uit een 
zeer oud bos, eerder bosaanplant en kapvlakten, maar op verschillende plaatsen stond het 
waterpeil relatief hoog (karresporen en depressies) en/of leek er kwel aanwezig. Zeer 
waarschijnlijk is dit boscomplex zeer geschikt als leefgebied voor de Bruine Kikker, Gewone Pad, 
Alpenwatersalamander en/of de Vinpootsalamander. 
Ondanks het feit dat deze gebieden allen redelijk ontsloten zijn door woongebied en van elkaar 
gescheiden worden door o.a. drie drukke verkeersaders (E-40, N9 en spoorweg) gaan we er 
vanuit dat de Dender en de Somergembeek (en Somergembos) (deels) dienst doen als corridor. 
In theorie zou het mogelijk moeten zijn om een verbinding te leggen tussen het Kluisbos en de 
Wellemeersen over Domein Verbrugghen, maar specifiek onderzoek lijkt aangewezen om te 
bepalen in welke mate amfibieën (en andere fauna) de N9 en de E40 kunnen oversteken. 
Verdergaand op de landschapsas Molenbeek – Koudebergbeek-Metersbeek: aangezien de 
Molenbeek uitmondt in de Dender en de ligging van het zwembadpark zou er – alweer in theorie– 
verbinding kunnen worden gemaakt met de Dendervallei en bijhorende moerasgebieden. Aan de 
andere zijde van het projectgebied zou er dan weer verbinding kunnen worden gemaakt met de 
Kerlemeersgracht die ontspruit in Essene, en die uitmondt in de Molenbeek – Bellebeek. Deze 
laatste twee waterlopen liggen in een weidelandschap met een relatief hoog aantal waterpartijen 
en monden op hun beurt ook uit in de Dender, wat dan weer voor de theoretische link met de 
Wellemeersen zorgt.  

We nadrukken nogmaals dat deze benadering er eentje is op basis van topografische kaarten, 
orthofotografisch kaartmateriaal en gewestplannen. 
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7.2. Projectsoortkaarten 
De ‘projectsoortkaarten’ geven voor elke soort weer waar de kans het grootst is dat 
beheermaatregelen succesvol kunnen zijn. Het focusgebied voor elke soort bestaat uit 
verspreiding van die soort met een ‘bufferzone’ die de dispersiecapaciteit weergeeft over de 
BWK-kaart met waardebepaling per perceel. Waterpartijen worden best aangelegd op de meest 
waardevolle percelen (bepaald volgens de BWK) binnen deze ‘bufferzones’ (= deze werden 
bepaald a.d.h.v. de dispersiecapaciteit van elke soort (Nollert & Nollert, 1992; Creemers & van 
Delft, 2009)). Deze afstanden zijn echter nogal arbitrair (zie tabel nr.4).  

 Kaart nr. 12 a & b - Verspreiding Vinpootsalamander 
 Kaart nr. 13 a & b - Focusgebied Vinpootsalamander 
 Kaart nr. 14 a & b - Verspreiding Alpenwatersalamander 
 Kaart nr. 15 a & b - Focusgebied Alpenwatersalamander 
 Kaart nr. 16 a & b - Verspreiding Kleine Watersalamander 
 Kaart nr. 17 a & b - Focusgebied Kleine Watersalamander 
 Kaart nr. 18 a & b - Verspreiding Gewone pad 
 Kaart nr. 19 a & b - Focusgebied Gewone pad 
 Kaart nr. 20 a & b - Verspreiding Bruine Kikker 
 Kaart nr. 21 a & b - Focusgebied Bruine Kikker 
 Kaart nr. 22 a & b - Verspreiding Meerkikker 
 Kaart nr. 23 a & b - Focusgebied Meerkikker 

De Bastaardkikker staat niet in bovenstaand rijtje en is in ieder geval steeds (zeer) zeldzaam 
geweest in de regio waarbinnen het projectgebied valt. Meerkikker (de Europese, Levantijnse, 
Anatolische en bijhorende mengvormen) rukken echter op in Vlaanderen. Aangezien de 
Meerkikker strikt gezien uitheems is, is het niet aangewezen deze soort te helpen verbreiden. 
Vooraleer er beheermaatregelen voor het ‘groene kikkercomplex’ worden genomen, dient er best 
eerst gericht onderzoek naar het voorkomen van de Bastaardkikker te gebeuren.  

Alle kaarten zijn aangemaakt op schaal 1/37 500 en op A-4 niveau (pdf-formaat). Houdt hierbij 
rekening bij het afdrukken op A-3 formaat (schaal verandert dan)! Door middel van de GIS-
bestanden in de bijlagen en een GIS-programma kan men per soort(engroep) in detail percelen 
selecteren die geschikt (kunnen) zijn voor de aanleg van waterpartijen. Een query is een selectie 
GIS-data uit de BWK-kaart of uit de soortdatabanken (Hyladatabank en www.waarnemingen.be). 
De query’s bestaan uit: 

 GIS-lagen onttrokken uit de BWK volgens habitattype, nl. bos, bosaanplant, 
graslanden, akker en urbaan gebied. 

 GIS-lagen met soortdata (twee datasets per soort omdat de achterliggende 
informatie van de puntlocatie per soort van www.waarnemingen.be en de 
Hyladatabank niet matchen als GIS-bestand (vanwege de structuur van de 
databanken)). 

Daarnaast zijn de GIS-lagen met afbakening projectgebied, kern- en aandachtzones, barrières, 
corridors, waterlopen etc. ook in de map digitale bijlagen voorzien. Zie verder; ‘Hoofdstuk 11 – 
Overzicht GIS-bestanden als bijlage’. 

Tabel 4: De gebruikte dispersiecapaciteit voor het bepalen van de focusgebieden per soort. Deze afstanden 
gelden als het ‘gewogen gemiddelde’ uit verschillende artikels en gelden louter als richtlijn. Dit zijn niet de 
maximaal opgemeten afgelegde afstanden die ooit voor onderstaande soorten zijn opgemeten.

Projectsoorten Dispersiecapaciteit
Vinpootsalamander 400 m
Kleine Watersalamander 500 m
Alpenwatersalamander 400 m
Gewone Pad 1000 m
Bruine Kikker 400 m
Groene Kikkercomplex 2000 m
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7.3. Detailkaarten 
De detailkaarten zoomen in op de kern- en aandachtszones, met corridors en landschapsas. Op 
deze kaarten wordt daarnaast de puntlocaties van de projectsoorten en de ecologisch meest 
waardevolle percelen in detail weergegeven.  

 Kaart nr. 24 a & b – Detailkaart kernzone Herenbos - Kravaalbos  
 Kaart nr. 25 a & b - Detailkaart aandachtszone Weimeersbeek - Geerbeek 
 Kaart nr. 26 a & b - Detailkaart kernzone Kluisbos 
 Kaart nr. 27 a & b – Detailkaart aandachtszone Bron Koudebergbeek 
 Kaart nr. 28 a & b - Detailkaart aandachtszone Lochteveld 
 Kaart nr. 29 a & b - Detailkaart aandachtszone Monding Molenbeek 

Kaart nr. 30 a & b - Detailkaart kernzone Osbroek – Gerstjens

Algemene noot: de GIS-bestanden nodig om dit rapport op te maken werden allen aangeleverd 
door de provincie Oost-Vlaanderen, uitgezonderd de bestanden uit de Hyladatabank en 
www.waarnemingen.be 
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8. Aanleg en beheer waterpartijen 

8.1. Inleiding  
Aangezien de Vinpootsalamander als streekproduct (net als de Vuursalamander) voor het 
projectgebied wordt beschouwd en elders in Vlaanderen vrij tot zeer zeldzaam is, adviseren we 
om vooral in te zetten op deze amfibieënsoort. Waterpartijen geschikt voor Vinpootsalamander 
zijn meestal ook geschikt als voortplantingshabitat voor verschillende andere soorten die binnen 
het projectgebied voorkomen (uitgezonderd Kamsalamander), en in bepaalde gevallen ook voor 
Vuursalamander.  

Kamsalamander komt voor zover geweten niet voor in het projectgebied. De aanleg en het 
beheer van voortplantingshabitat Kamsalamander vergt redelijk wat expertise, zeker in relatief 
intensief beheerde weilanden. De aanleg van waterpartijen als voortplantingshabitat voor 
Kamsalamander dient vooral te gebeuren in (zeer) kwalitatieve graslanden (maar niet op locaties 
met (zeer) zeldzame flora). De richtlijnen voor een ‘kamsalamanderpoel’ luiden: 

 Semipermanente waterpartijen die eens om de vijf à tien jaar droogvallen (dit zorgt voor 
natuurlijke visverwijdering en natuurlijke slibverwijdering) 

 Aanleg van poelenclusters om zoveel mogelijk variatie te creëren.  
 Een frequent beheer waarbij de waterpartijen regelmatig worden geschoond (telkens 

wanneer de nutriëntenbelasting te hoog is of de poel grotendeels verland is). 

Voor uitgebreid beheeradvies in functie van de aanleg van voortplantingshabitat Kamsalamander 
raadpleeg je best; Lewylle I, 2011 (Nederlandstalig); Spikmans et al., 2007 (Nederlandstalig) en 
Langton et al., 2001. (Engelstalig). 

In ieder geval wordt sterk geadviseerd om waterpartijen voor de projectsoorten vooral aan te 
leggen op percelen met een biologische meerwaarde. Op (en rondom) dergelijke percelen is 
meestal ook geschikt landhabitat aanwezig en door de lagere nutriëntenbelasting zijn 
waterpartijen hier vaak waardevoller en dient er vaak minder intensief te worden beheerd. 

8.2. Standaard amfibieënpoelen en bospoelen 

Hieronder lijsten we de belangrijkste richtlijnen voor de aanleg en het beheer van een standaard 
amfibieënpoel en bospoelen op. Dit omdat er in het projectgebied zowel soorten van 
kleinschalige landschappen als bossen in het projectgebied voorkomen.  

Voor zeer uitgebreid beheeradvies kan men het boek ‘Praktisch Natuurbeheer: amfibieën en 
reptielen’ (Van Uchelen, 2006) raadplegen. 

De aanleg van de waterpartijen houdt de volgende aspecten in:  

1) Ligging op perceelsniveau: de kwaliteit van het perceel waar de waterpartij zal worden 
aangelegd is, zoals herhaaldelijk gesteld, enorm belangrijk. Vandaar dan ook de 
waardebepaling a.d.h.v. de BWK. Percelen met een hoge biologisch waarde omvatten in 
het projectgebied vooral (vallei)bossen en in mindere mate relatief soortenrijke 
graslanden. In ieder geval zijn akkers en intensief beheerde graslanden (omwille van 
bemesting en frequent maaibeheer) niet geschikt om poelen in aan te leggen.  
Voor de aanleg van de waterpartij dient het beoogde grasland of bos een actuele 
kwaliteitsbeoordeling te krijgen. Dit dient te gebeuren door iemand met een basiskennis 
aan natuurbeheer, plantenkennis en ecologie. 
In bossen met (bron)beekjes is het vaak wel interessant om ‘aftakkingen’ te maken; nl. 
bospoeltjes die beter opwarmen dan het koude (bron)beekwater (zie verder). Dit naast de 
aanleg van de zogenaamde ‘standaard amfibieënpoel’ in graslanden. Dit laatste type 
waterpartij dient zonbeschenen te zijn, wat maakt dat de zuidzijde best jaarlijks gemaaid 
wordt. Door de waterpartij ten noorden of aan de noordzijde van een hooiland aan te 
leggen, blijft het landhabitat aan de zuidzijde van de waterpartij steeds open en bereikt 
voldoende zonlicht de waterkolom. 
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Figuur 8: De standaard amfibieënpoel bevat een heldere waterkolom met een 
gevarieerde watervegetatie, heeft een diameter van 15 à 20 m en is ca. 1 à 1,5 m 
diep. De goede waterkwaliteit is te danken aan de aanleg in een kwalitatief 
grasland en in mindere mate het uitrasteren (geen (historische) bemesting door 
landbouwers en vee). Nabij de waterpartij ligt braamstruweel en verderop bos, 
ideaal als landhabitat voor heel wat amfibieën (foto Iwan Lewylle). 

Figuur 9: De Geerbeek lijkt op het eerste zicht niet al te diep uitgegraven en 
deze watert bijgevolg niet sterk af. Dit maakt dat er relatief makkelijk bos- en 
weidepoelen in deze vallei kunnen worden aangelegd (foto Iwan Lewylle). 
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2) Ligging in het landschap: Naast de biologische waarde van het perceel die in grote mate 
de kwaliteit van de waterpartij bepaalt, is het belangrijk dat de waterpartij niet te dicht 
nabij (grote) wegen (i.v.m. verkeersslachtoffers) of waterlopen die overstromen (i.v.m. 
vervuild water, al dan niet met vis) worden uitgegraven. Waterpartijen worden best in 
valleigebieden (let op, niet in frequente overstromingsgebieden) of in/rondom 
boscomplexen aangelegd. Hier zijn vaak de grootste, aaneengesloten 
graslandcomplexen en/of bossen aanwezig.  
In valleigebieden en rondom boscomplexen is tevens vaak de hoogste dichtheid aan 
kleine landschapselementen te vinden. Daarnaast vervullen (kleine) waterlopen (in de 
vallei) en bos(fragmenten) eveneens een functie als corridor en/of stapsteen. Zeer 
kwaliteitsvolle, maar geïsoleerde percelen zijn dan weer niet de meest aangewezen 
locaties voor de aanleg van waterpartijen (uitgezonderd grote percelen (>3 ha) met 
meerdere waterpartijen (>of = 3 ex.)). 

Figuur 10: Deze orthofoto toont aan dat er lokaal in het projectgebied nog een relatief 
kleinschalig landschap aanwezig is. Dit in het geval de weilanden ondertussen niet zijn 
omgezet naar zogenaamde grasakkers en deze KLE’s nog niet zijn verwijderd. Het gaat 
hier in dit geval om het brongebied van de Koudebergbeek. Omwille van de hoge 
dichtheid aan KLE’s (waaronder verschillende waterpartijen die op de topografische 
kaarten werden gevonden) werd dit gebied als aandachtszone aangeduid. 

3) Landhabitat: Waterpartijen worden best aangelegd nabij of in bos(fragmenten), 
moerassen en ruigtes. In grote uitgestrekte graslandcomplexen en kort begraasde 
paardenweides wordt daarnaast best extra landhabitat voorzien. Dit houdt de aanleg van 
brede, ruige (gras)stroken, haagkanten, bomenrijen en/of takkenhopen in.  
Uitrasteren van de poel zorgt ervoor dat er ruigere stroken in graasweides behouden 
blijven, en dat het vee de waterpartijen niet vertrappelt en eutrofiëert door ontlasting. 
Rasters kunnen tijdelijk worden opengezet voor het vee zodat de ruige stroken rondom 
de waterpartijen niet verbossen. Een gefaseerd maaibeheer van de ruigtestrook tussen 
het raster en de poel is een alternatieve beheermethode. 



Expertadvies amfibieënpoelen  
stroomgebied Molenbeek - Graadbeek                                                                                         26 

Figuur 11: Zowel in het weiland aan de linkerzijde van de foto als de ruigte ter hoogte 
van de populierenaanplant aan de rechterkant van de foto kan men geschikt 
voortplantingshabitat voor Alpenwatersalamander, Kleine Watersalamander en Bruine 
Kikker aanleggen. Een poel in een weiland wordt wel best uitgerasterd. Een 
weilandpoel is vaak ook interessant voor Gewone Pad (zonniger), terwijl een 
bosaanplant ter hoogte van voormalig natuurlijk bos vaak meer potentie als leefgebied 
voor Vinpootsalamander heeft. Belangrijk is de historiek van het beheer (vermesting, 
afwatering, pesticidengebruik, etc.) van het desbetreffende perceel; deze bepaalt in 
grote mate of de locatie geschikt is of niet (foto Iwan Lewylle).  

Figuur 12 Dergelijke houthopen zijn voor heel wat amfibieën interessant zowel als 
foerageergebied, dagschuilplaats als overwinteringshabitat. Deze houthoop ligt in het 
Kravaalbos. De gehele amfibieëngemeenschap daar heeft baat bij dit soort constructies 
(foto Iwan Lewylle). 
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Figuur 13: Dit wandelpad in het boscomplex werd op een zeer originele 
manier aangelegd. Dit visueel attractieve pad is tevens geschikt als 
schuilplaats voor de lokale amfibieëngemeenschap (foto Iwan Lewylle).  

4) Grootte: een standaard amfibieënpoel zoals in de meeste handleidingen en drukwerken 
meet meestal een diameter van minstens 15m, vaak eerder zelfs 20m. Grote(re) 
waterpartijen kunnen hoge(re) dichtheden amfibieën huisvesten, maar een grote 
waterpartij vergt vaak ook een grotere beheerinspanning.  
Het nut van kleine waterpartijen zoals bospoeltjes wordt vaak nogal ondergewaardeerd. 
Plassen (al dan niet op of langs bospaden/-wegen), greppels, aftakkingen van beekjes, 
plassen onder ontwortelde bomen zijn enorm belangrijk voor heel wat projectsoorten (en 
daarnaast ook voor Vuursalamander). We raden ten sterkste aan om niet alleen te 
werken rond standaardamfibieënpoelen, maar ook bospoelen in overweging te nemen. 
Een alternatief is het opstuwen van (bron)beekjes. Voor kleine bospoelen of plassen zijn 
geen vergunningen vereist (klein grondverzet) en kunnen bijgevolg vrij makkelijk worden 
aangelegd. Deze worden best met meerdere tegelijkertijd aangelegd. 

Let op: bosbodems en bijhorende (zeldzame) flora zijn heel kwetsbaar voor verdichting 
van de bodem door wielen van o.a. graafmachines. Het is bijgevolg sterk aanbevolen om 
enkel langsheen/ter hoogte van boswegen bospoelen en/of –plassen aan te leggen. Voor 
de aanleg van waterpartijen zijn rupsvoertuigen sowieso aangewezen. 

Zie ook Jacobs I. (2008) voor de aanleg van waterpartijen in bos (weliswaar 
uitgeschreven op maat van de Vuursalamander). 

Beheeradvies i.v.m. het specifieke aantal waterpartijen per locatie/kerngebied is niet 
opgenomen in dit rapport vanwege de onvolledige verspreidingsdata en de onvolledige 
poelenlaag binnen het projectgebied. Er is meer terreinonderzoek aan de orde vooraleer 
er kan worden bepaald waar er binnen het projectgebied daadwerkelijk een gebrek aan 
voortplantingshabitat is. Dergelijk terreinonderzoek dient best plaats te vinden op 
plaatsen waar er volgens de gekende data weinig tot geen waterpartijen aanwezig zijn. 
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Figuur 14 Links op de foto ligt een bronbeekje en rechts is een bospoeltje 
(aftakking van dit beekje) zichtbaar (in Het Burreken, stroomgebied 
Maarkedal). In het bospoeltje werden naast dikkopjes van Bruine Kikker en 
Gewone pad ook Vuursalamanderlarven aangetroffen. Dergelijke 
waterpartijen kunnen ook dienen als leefgebied en als voortplantingshabitat 
voor Vinpootsalamander en Alpenwatersalamander (foto Iwan Lewylle). 

Figuur 15: Een kwelzone in het Kluisbos kan, indien deze nog water bevat in 
de lentemaanden, ideaal voortplantingshabitat voor Bruine Kikker zijn. In het 
andere geval kan worden getracht relatief ondiepe bospoeltjes in deze aan te 
leggen (foto Iwan Lewylle). 

5) Diepte: voor de aanleg van een waterpartij is het bepalen van de diepte het moeilijkst te 
bepalen. Als algemene richtlijn wordt gesteld dat de bodem van de waterpartij best op 0,5 
tot maximaal 1 m beneden de (gemiddelde) laagste waterstand wordt gegraven. Om dit 
te weten is er al enige terreinkennis nodig (al dan niet d.m.v. peilbuizen). Door slechts 
iets dieper dan de gemiddeld laagste waterstand te graven zal de waterpartij in droge 
jaren net volledig uitdrogen (wat vaak als gunstig wordt beschouwd). Het frequent, 
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vroegtijdig uitdrogen in bv. de maand juli wordt dan weer als zeer ongunstig beschouwd. 
De laagste waterstand wordt in augustus – oktober gemeten.  
Verkies daarnaast percelen waar de grondwatertafel meestal niet dieper dan 1 m onder 
het maaiveld ligt. De aanleg van poelenclusters wordt eveneens sterk aangeraden. Dit 
houdt meerdere nabijgelegen waterpartijen met verschillende dieptes in (verschil van 25 
à 30 cm per poel; maakt een verschil van 0,5 à 0,6 m over drie waterpartijen). Dit verschil 
in diepte zorgt voor variatie waarbij de waterpartijen met een verschillende frequentie 
droogvallen. In brongebieden/kwelzones worden best ondiepe waterpartijen aangelegd. 
Dit om relatief snel opwarmende waterpartijen te creëren (bronwater is meestal koud), 
maar ook om de waterhuishouding lokaal niet veranderen en de impact op de lokale flora 
te beperken. 

Figuur 16: Karrensporen kunnen onbedoeld (zeer) geschikt leefgebied voor 
Alpenwatersalamander en Bruine Kikker vormen. We adviseren wel niet om 
dergelijke diepe rijsporen aan te leggen, maar gelijkaardige depressies (foto 
Iwan Lewylle). 

6) Periode van aanleg en beheer: de aanleg en het beheer van waterpartijen vindt best in 
de nazomer plaats omdat dit de periode is met het laagste waterpeil over het ganse jaar. 
Dit vergemakkelijkt zowel de aanleg als de schoning; zo heb je het beste zicht om de 
werken uit te voeren. In die periode zitten er bovendien relatief weinig amfibieën in de 
waterpartijen, en laten de weersomstandigheden (voldoende warm) toe dat de 
aanwezige amfibieën de waterpartij kunnen ontvluchten gedurende schoningswerken.  

7) Beheer: Wanneer een poel voor meer dan 50% met (monotone) vegetatie is begroeid, 
wordt deze best geschoond. In praktijk betekent dit meestal schonen om de 4 à 7 (10) 
jaar, maar dit is enorm afhankelijk van de lokale voedselrijkdom. (Zeer) voedselrijke 
poelen met veel micro- en/of macroalgen worden best frequenter beheerd (of dienen in 
sommige gevallen zelfs te worden opgegeven). 
Handmatig beheer is meestal enkel maar effectief indien het (zeer) regelmatig wordt 
uitgevoerd en dit dan vooral in relatief voedselarme waterpartijen. Een kraan is voor 
voedselrijke en/of verlande poelen het meest doeltreffend. Neem de tweederde regel in 
acht! Maximaal tweederde van het poeloppervlakte (uitgezonderd volledig verlande of 
zeer voedselrijke waterpartijen) dient te worden geruimd.  
Heel wat waterpartijen, en bijhorende amfibieënpopulaties in Vlaanderen hebben te lijden 
onder een gebrek aan beheer. 
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Figuur 17: Waterpartijen zoals deze in Zoutleeuw liggen in een afwateringsgracht van 
de Kleine Gete. In de wintermaanden overstroomt deze waterpartij met vervuild water. 
Door de hoge nutriëntenbelasting groeide deze poel snel dicht met Liesgras, is er vis 
aanwezig en is de waterkolom troebel. Het beheer van dergelijke waterpartijen is vaak 
weinig effectief omwille van de slechte basisomstandigheden (foto Iwan Lewylle). 

Figuur 18: In dergelijke waterpartijen kunnen al wel eens relatief hoge 
aantallen adulte Alpenwatersalamander en/of Kleine watersalamander 
worden gevonden. Als voortplantingshabitat zijn dergelijke beschaduwde en 
geëutrofieerde waterpartijen echter veel minder geschikt. Het omringende 
struikgewas moet hier worden kort gezet en de poel wordt best geschoond 
d.m.v. een kraan om de sliblaag te verwijderen. Wanneer beheer lange tijd 
uitblijft, is er vaak een rigoureuze inhaalslag nodig vooraleer de waterpartij 
opnieuw geschikt als voortplantingshabitat wordt (foto Iwan Lewylle). 
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Figuur 19: Deze waterpartij heeft een helderde waterkolom en een 
structuurrijke watervegetatie. Het omringend struikgewas wordt hier om de 
drie jaar terug gezet en de waterpartij wordt best om de vier à zeven jaar 
geschoond. Deze waterpartij is dankzij de ligging in een kwalitatief grasland en 
het gevoerde beheer een geschikt voortplantingshabitat voor heel wat 
amfibieën (foto Iwan Lewylle). 



Expertadvies amfibieënpoelen  
stroomgebied Molenbeek - Graadbeek                                                                                         32 

9. Samenvatting / Eindconclusies 

Het projectgebied ‘stroomgebied Molenbeek-Graadbeek’ ligt in de ‘Vlaamse Ruit’ en bestaat voor 
een groot deel uit woonkernen (lintbebouwing), maar herbergt (nog) wel wat ecologisch 
waardevolle gebieden. Twee relatief grote boscomplexen worden min of meer verbonden door de 
Molenbeek en de Graadbeek, en hun zijbeken. In de valleien zelf ligt daarnaast nog een relatief 
grote oppervlakte bos en bosaanplanten. Redelijk opvallend is de relatief lage oppervlakte aan 
(zeer) waardevol grasland in het projectgebied (zie waardering BWK projectkaarten).  
Dezelfde conclusie leken we op basis van de BWK en de topografische kaarten voor de kleine 
landschapselementen (o.a. haagkanten en bomenrijen) te kunnen trekken, maar een 
terreinbezoek deed ons gedeeltelijk anders besluiten. Hoogstwaarschijnlijk hebben de ouderdom 
van kaartblok 23 van de Biologische Waarderingskaart en de toenmalige methodiek een invloed 
op het feit dat een groot deel van de kleine landschapsparken (en mogelijk ook bepaalde types 
graslanden) niet (goed) werden gekarteerd.  

Globaal gezien gaat deze nuance dan ook op voor het ganse projectgebied; de BWK dient als 
basis voor het kaartmateriaal en bijhorend beheeradvies in voorliggend rapport, maar deze is 
verouderd/achterhaald. Om een goed beeld van de staat van het habitat te krijgen, zijn 
terreinprospecties voor het bepalen en aanleggen van nieuw habitat uitermate aangewezen. 

Gelijkaardig advies wat betreft het interpreteren van de bestaande amfibieëndata. Deze is (zeer) 
onvolledig! Hoogstwaarschijnlijk speelt het waarnemerseffect mee; er zijn vooral data voorhanden 
waar de lokale Vuursalamanderpopulatie wordt opgevolgd en ter hoogte van (voormalige) 
woonplaatsen van de vrijwillige inventariseerders. Een gerichte, zelfs beperkte inventarisatie lijkt 
wenselijk vooraleer er grootschalige beheerwerken op touw worden gezet. Daarentegen valt het 
ook niet uit te sluiten dat er lokaal geen extra leefgebied dient te worden aangelegd omwille van 
de reeds aanwezige, duurzame (meta)populaties. Extra leefgebied kan natuurlijk nooit kwaad, 
maar wanneer er echter sprake is van beperkte middelen is het opportuun om in te zetten daar 
waar dit het meest nodig is (bv. ter hoogte van corridors). 

De gerichte aanleg van waterpartijen en opgaande kleine landschapselementen, zoals o.a. 
haagkanten, tussen de verschillende kernzones zou een enorme meerwaarde betekenen voor de 
populaties van elke amfibieënsoort binnen het projectgebied. Ondanks het feit dat er geen 
gebiedsdekkende inventarisaties (uitgezonderd Vuursalamander; Jacobs I, 2008) hebben 
plaatsgevonden, lijkt het er op dat o.a. verschillende populaties van Vinpootsalamander (en 
Vuursalamander) tamelijk geïsoleerd zijn.  

Er wordt dus geadviseerd om in eerste instantie (na een terreinstudie) vooral inspanningen te 
leveren wat het vergroten en verbinden van het leefgebied van de Vinpootsalamander (en 
onrechtstreeks dus ook dat van de Vuursalamander) betreft. De Gewone Pad en de Bruine kikker 
zijn nog waarschijnlijk (zeer) algemeen en zullen, net als de Alpenwatersalamander, sowieso 
meeliften wanneer er maatregelen worden genomen in functie van de Vinpootsalamander (zowel 
bij de aanleg van standaard amfibieënpoelen en bospoelen, als bij de aanleg van 
verbindingselementen zoals hagen of bosaanplantingen). De Kleine Watersalamander zal vooral 
baat hebben bij de aanleg van standaard amfibieënpoelen. Deze soort lijkt op het eerste zicht niet 
wijdverspreid in het projectgebied voor te komen, maar is (zeer) algemeen op Vlaamse schaal en 
wordt daarom niet als prioritair beschouwd. 

Voor zover geweten komt de Kamsalamander niet voor in het projectgebied en bijgevolg is het 
niet meteen aangewezen om op deze soort in te zetten. Ook Bastaardkikker lijkt in het 
projectgebied te ontbreken. Lokale vrijwilligers gaven aan dat hun kennis over het Groene 
Kikkercomplex beperkt is, en dat er momenteel slechts één locatie met Meerkikker gekend is. Er 
is meer onderzoek nodig vooraleer we beheeradvies voor deze drie soorten kunnen formuleren. 
In ieder geval wordt er aanbevolen om geen beheerwerken in functie van de Meerkikker uit te 
voeren aangezien deze strikt gezien geen inheemse soort in Vlaanderen is. 
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Het belangrijkste beheeradvies luidt om vooral waterpartijen aan te leggen in percelen met een 
zekere ecologische waarde. Al te vaak worden waterpartijen in slecht landhabitat aangelegd 
waardoor ze meestal slechts tijdelijk of zelfs helemaal geen waarde voor amfibieën hebben. Door 
nutriëntenverzadiging ontwikkelen heel wat waterpartijen een troebele waterkolom door 
algenbloei en/of verlanden ze door een verhoogde plantengroei. Net door de hoge 
vermestingsgraad van heel wat percelen in Vlaanderen en de relatief hoge isolatiegraad van heel 
wat waterpartijen is een constant beheer zo belangrijk. Daarnaast geldt het advies om niet enkel 
standaard amfibieënpoelen, maar ook om verschillende types bospoelen aan te leggen. 



Expertadvies amfibieënpoelen  
stroomgebied Molenbeek - Graadbeek                                                                                         34 

10. Referenties  
Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (Ravon)(redactie). 2009. De amfibieën en reptielen van 
Nederland. –Nederlandse fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European 
Invertebrate Survey – Nederland, Leiden. 

Jacobs I., 2008. Toestand van de vuursalamander in Oost-Vlaanderen. Ecologie, verspreiding en 
aanzet tot soortbescherming. Eindrapport van de studie ‘Soortbeschermingsplan voor de 
vuursalamander in Oost-Vlaanderen’. Rapport Natuurpunt Studie 2008/7, Mechelen, België. 

Jooris R. & Holsbeek G. 2010. Groene Kikkers in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Rapport Natuur.Studie 2010/2. Mechelen. 

Langton, T.E.S. Becketr, C.L. & J.P. Foster. 2001. Great Crested Newt Conservation Handbook, 
Froglife, Halesworth.  

Lewylle I., 2011. Eindverslag van het project ‘De Kamsalamander in Vlaams-Brabant’ – 
Verspreiding, ecologie en beheer. Rapport Natuur.studie 2011/13 Mechelen. 

Lewylle I.; 2013. Expertadvies Amfibieënpoelen Stroomgebied Maarkedal. Rapport Natuur.studie 
2013/9 Mechelen. 

Nollert A. & C. Nollert. 1992. Amfibieëngids van Europa. Tirion Uitgevers, Baarn. 

Spikmans F., Jansen J. & R. Zollinger. 2007. Actieplan Kamsalamander – Behoud en verbetering 
van leefgebied in ZW-Salland. Stichting Ravon. Nijmegen. 

Van Uchelen E. 2006. Praktisch natuurbeheer: amfibieën en reptielen. KNNV Uitgeverij. Utrecht. 

Vriens L., Bosch H., De Knijf G., De Saeger S. Guelinckx R. Oosterlynck P., Van Hove M. & D. 
Paelinckx. 2011. De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek. INBO.M 



Expertadvies amfibieënpoelen  
stroomgebied Molenbeek - Graadbeek                                                                                         35 

11. Overzicht GIS-bestanden als bijlage 

De projectkaarten dienen voornamelijk als ‘introductie/overzicht’ op gebiedsniveaus en/of op 
soortniveau. Onderstaande GIS-bestanden maken het voor medewerkers van o.a. de provincie 
Oost-Vlaanderen of het Regionaal Landschap Schelde – Durme, Pajottenland en Zennevallei en 
Groene Corridor, maar ook bosgroepen mogelijk om in detail te onderzoeken wat de meest 
aangewezen locaties zijn om beheermaatregelen uit te werken en uit te voeren. 

De soortdata en de GIS-bestanden geven bovendien meer inzichten i.v.m. de ouderdom van 
bepaalde data. Sommige data zijn namelijk van 1978, hoewel het merendeel veel recenter is. Het 
weergegeven van de  data van de waarnemingen als labels op de projectkaarten zou tot 
onoverzichtelijke, zelfs chaotische kaarten hebben geleid en gebeurde daarom niet.  
Verder laat deze data toe om een onderscheid te maken in landwaarnemingen, waterpartijen met 
voornamelijk adulte exemplaren versus geschikt voortplantingshabitat per soort. Idem wat betreft 
het aantal gevonden exemplaren per dataregel.  
Een opdeling qua type waarneming en qua aantallen op de projectkaarten zou een ‘gewicht’ 
(graad van belangrijkheid) aan de focusgebieden kunnen geven, maar dit leek niet aangewezen 
omwille van de sterke concentraties maar ook hiaten in verspreidingsdata. Idem voor het verschil 
in zoekinspanning en de periode van inventarisatie. Gebieden worden best enkel afgewogen 
t.o.v. elkaar wanneer ze min of meer op een gelijkaardige manier zijn onderzocht. Anders dreigt 
een weinig onderzocht gebied steevast als weinig belangrijk, en mogelijk dus ook onterecht, te 
worden gecatalogeerd… 

Projectpolygonen ‘Projectgebied Stroomgebied Molenbeek - Graadbeek’ 
 Projectgebied Molenbeek-Graadbeek 
 Kernzones ‘(en aandachtzones) Molenbeek-Graadbeek 
 Corridors Projectgebied Molenbeek-Graadbeek 
 Barrières Projectgebied Molenbeek-Graadbeek 

Query’s BWK ‘Projectgebied Stroomgebied Molenbeek - Graadbeek’
 BWK-kaart – habitattype Bos: QryBWKGraslandMolenbeek-Graadbeek 
 BWK-kaart – habitattype Bosaanplant: QryBWKBosaanplantMolenbeek-Graadbeek 
 BWK-kaart – habitattype Grasland: QryBWKGraslandMolenbeek-Graadbeek 
 BWK-kaart – habitattype Akker: QryBWKAkkerMolenbeek-Graadbeek 
 BWK-kaart – habitattype Urbaan gebied: QryBWKUrbaangebiedMolenbeek-Graadbeek 

Soortdata ‘Projectgebied Stroomgebied Molenbeek - Graadbeek’
Dataset Hyladatabank 

 VinpootsalamanderHyla 
 Kleine WatersalamanderHyla 
 AlpenwatersalamanderHyla 
 Gewone PadHyla 
 Bruine KikkerHyla 
 MeerkikkerHyla 

Dataset www.waarnemingen.be
 VinpootsalamanderWnbe 
 Kleine WatersalamanderWnbe 
 AlpenwatersalamanderWnbe 
 Gewone PadWnbe 
 Bruine KikkerWnbe 
 MeerkikkerWnbe 

Dataset Extra (mondelinge waarneming vrijwilligers) 
 KleineWatersalamanderExtra 
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Waterpartijen 
 WaterpartijenHyla 
 Extra waterpartijen (gevonden d.m.v. de topografische kaarten en orthofoto’s) 

Focusgebieden ‘Projectgebied Stroomgebied Maarkebeek’
Dataset Hyladatabank 

 Buffer VinpootsalamanderHyla 
 Buffer Kleine WatersalamanderHyla 
 Buffer AlpenwatersalamanderHyla 
 Buffer Gewone PadHyla 
 Buffer Bruine KikkerHyla 
 Buffer MeerkikkerHyla 

Dataset www.waarnemingen.be
 Buffer VinpootsalamanderWnbe 
 Buffer Kleine WatersalamanderWnbe 
 Buffer AlpenwatersalamanderWnbe 
 Buffer Gewone PadWnbe 
 Buffer Bruine KikkerWnbe 
 Buffer MeerkikkerWnbe 
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12. Projectkaarten

12.1. Bijlage 1. Projectgebiedskaarten
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12.2. Bijlage 2. Projectsoortkaarten
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12.3. Bijlage 3. Detailkaarten
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