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voor de lesgever
welk materiaal hoort bij dit onderdeel?
●

dit lesonderdeel omvat een presentatie (waar je nu naar kijkt) én afdrukken van het
zgn. natuurbeheerspel
▸

natuurbeheerspel landschap vandaag getegeld op 3x3 blzn A4.pdf

▸

natuurbeheerspel landschap vroeger getegeld op 3x3 blzn A4.pdf

●

dit natuurbeheerspel wordt als 4de onderdeel in deze les gebracht: zie hiervoor de
betreffende dia’s

●

Deze les werd aangemaakt door Jens Verwaerde, te bereiken op:

●

jens.verwaerde@cvn.natuurpunt.be - 0491 15 03 57

●

Historiek van bijwerkingen
▸

bijgewerkt op 21 december 2016 door Jens

▸

bijgewerkt op 1 september 2016 door Jens

Over het gebruikte beeldmateriaal
●

Copyright van de gebruikte foto’s
▸

De meeste foto’s in deze presentatie vallen onder Creative Commons-licentie, tenzij anders
vermeld. Een Creative Commonslicentie wordt aangegeven met “CC”.

▸

Sommige foto’s zijn niet voorzien van een copyright-aanduiding, soms wegens het verloren
gaan van de informatie, soms omdat geen alternatief beeldmateriaal beschikbaar was.

▸

Gebruik van afbeeldingen uit deze presentatie, waarvoor géén Creative Commons licentie is
aangeduid, is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van Natuurpunt CVN.
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Les 7: Natuurbeheer
Cursus natuurgids

Samengesteld door Jens
Verwaerde
Natuurpunt CVN

titeldia
●

Foto’s

●

Bijenorchis: foto © Kevin Feytons

●

Twee houthakkers hakken een boom om in Queensland omstreeks 1890-1900: foto State Library
of Queensland CC

●

Plaggen in de Bonte Klepper. Foto © Richard Vergaelen.
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Inhoud
● Inleiding
● Geschiedenis van het natuurbeheer
● Biotopen en soorten en hun beheer

● Beheer richt zich op de omgeving
● (Natuurbeheer is keuzes maken: het
natuurbeheerspel)
● Afronding

1. Inleiding en voorstelling
Ik ben …
En u bent …
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Verleden en heden
van het
natuurbeheer

Natuurbehoud begon
in de 19de eeuw
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Natuurbehoud begon in de
19de eeuw, behalve in
België …

natuurbehoudsorganisaties
●

moderne natuurbehoud ontstaan in Duitsland:
▸
▸

●

1836: bescherming ‘Drachenfels’  Nubelingenlied Siegfried en de draak
1870 het woord Naturschutz eerste keer in gebruik
Verenigde Staten van Amerika

▸
▸

1864 Yosemite National Park
1872 Yellowstone nationaal park

●

Zweden: rond 1900 de eerste natuurparken opgericht

●

Verenigd koninkrijk: 1889 oprichting RSPB (grootste NGO in Europa!)
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natuurbehoudsorganisaties
●

Nederland: 1906 oprichting Natuurmonumenten met aankoop Naardermeer (onder impuls van
Heimans en Thijsse)

●

●

Vlaanderen
▸

Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon (1910): Duinen van de Westhoek werden in 1956
uitgeroepen tot het eerste staatsreservaat in België en de Kalmthoutse Heide werd in 1942
geklasseerd.

▸

De Wielewaal in (1935):

▸

Belgische Vogelreservaten (1951)

gefusioneerd tot
Natuurpunt in 2001

Afbeelding © “steel engraved print after a picture by W.Tombleson, published in Tombleson's
Views of the Rhine, 1832. Good condition. Size 15 x 12 cm including title, plus margins”

Wat deed het beleid?
● Ramsar-conventie 1971: waterrijke gebieden
beschermen in functie van watervogels
● Brundtlandrapport 1987: eerste vermelding van
“duurzame groei”:
▸ ontwikkeling die de noden van vandaag invult, zonder
de noden van toekomstige generaties te hypothekeren

● Conventie biodiversiteit te Rio de Janeiro 1992:
190 landen
● Habitatrichtlijn 1992: Europa
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De conventie van Rio 1992 over
biodiversiteit
▸ meer dan 190 landen ondertekenden in juni 1992

● het behoud van de biodiversiteit op aarde
● het duurzaam gebruik ervan
● billijke verdeling tussen Noord en Zuid van de
voordelen die de variatie aan genetische
rijkdommen ons biedt

Het Natura 2000-netwerk en de
Habitatrichtlijn
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Het Natura 2000-netwerk en de
Habitatrichtlijn

Het Natura 2000-netwerk en de
Habitatrichtlijn
●

Je kan de Naura 2000-gebieden vinden op ga eens kijken op …
http://natura2000.eea.europa.eu/#
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Natura 2000 en de Habitatrichtlijn
●

https://www.natuurpunt.be/pagina/beleidsdossier-natura-2000-natuurdoelen-overleg

●

Uit het Natura 2000-netwerk vloeide de Habitatrichtlijn voort, die op haar beurt aanleiding geeft
tot de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Deze IHD bepaalt in belangrijke mate de
doelstellingen en beperkingen voor de aangeduide terreinen.
Op het kaartje van Vlaanderen zijn de Habitatrichtlijngebieden in het blauwgroen aangeduid, de
Vogelrichtlijngebieden in het lichtgroen.

●

Toekomst van het natuurbeheer?
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Toekomst van het natuurbeheer?

toekomst in Vlaanderen
(bij vorige dia)
Thema’s die in het moderne natuurbeheer meer en meer aan bod komen
●

wilde(re) natuur

●

(veel) meer aandacht voor stedelijke natuur

●

tolerantie van invasieve soorten: voor Amerikaanse vogelkers wordt hier en daar al gesuggereerd om
deze soort niet langer massaal uit te proberen te roeien, maar wél door gericht beheer ze minder
kansen te bieden ten voordele van inheemse soorten als de lijsterbes

●

soorten (her)introduceren. Dit speelt vooral bij zeldzame soorten die een beperkte
verspreidingscapaciteit hebben. Het gaat dan zowel om aanplanten, invoeren als zaaien.

●

verbindingsmogelijkheden versterken. Ondanks de duizenden hectaren natuurgebied die er zijn, blijken
de tussenliggende terreinen on-overbrugbaar voor vele organismen. Daarom zal er ook of opnieuw
aandacht moeten gaan naar het inrichten van de verbindende landschapselementen tussen reservaten
of onderdelen ervan.

●

De klimaatwijziging zal hoe dan ook gevolgen hebben voor de natuur en dus ook voor het
natuurbeheer. De beheerder zal dus steeds meer rekening moeten houden met het opduiken, maar ook
verdwijnen van soorten.

Foto: Gelderse Poort (Nederland), een voorbeeld van een wildernisgebied. Foto © Stefan Pasma, OngerepteNatuur.nl.
●

bever: Matt Zeske CC

●

tekening wolf: auteur onbekend, site: wolvenvannederland.nl

●

steenuil: Wim Dirckx
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3. Biotopen en soorten en hun beheer
● enkele voorbeelden

Leestips
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interessante boeken: een greep uit het
aanbod
●

Hermy, De Blust en Slootmaekers: “natuurbeheer”

●

Boer, K.. & Schils, C.M.G.J., 1993. Ecologisch groenbeheer in de praktijk, Arnhem: IPC Groene
Ruimte.

●

Cornelis, J. et al., 2007. Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen. Een typologie van bossen
op basis van de kruidachtige vegetatie., Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

●

van Dorp, D. et al., 2003. Landschapsecologie. Natuur en landschap in een veranderende
samenleving., Amsterdam: Boom.

●

Schaminée, J. et al., 2010. Veldgids. Plantengemeenschappen van Nederland. 1st ed., Zeist:
KNNV Uitgeverij.

●

Tack, G., Bremt, P. van den & Hermy, M., 1993. Bossen van Vlaanderen : een historische
ecologie, Leuven: Davidsfonds.

●

Unie van Bosgroepen, 2012. Natuurbeheer.nu. Natuurbeheer.nu. Available at:
www.natuurbeheer.nu [Accessed November 20, 2012].

●

Van Uytvanck, J. et al., 2012. Handboek voor beheerders : Europese natuurdoelstellingen op het
terrein dl. 1: Habitats., Leuven: LannooCampus

het begrip “natuur”
●

Natuur is: alles wat spontaan is, zonder rechtstreeks toedoen van de mens.
▸

▸

Voorbeelden van natuur:


het liggend vetmuur (een plantje) tussen de straatstenen. Geen mens heeft dat daar bewust gezaaid of aangeplant.



een orchideeënrijk grasland dat jaarlijks wordt gemaaid door Natuurpunters. Het maaien dient weliswaar om de orchideeën te behouden, maar in principe worden ze niet ingezaaid of
aangeplant.



een slechtvalk die zijn jongen groot brengt in een nestkast in de kathedraal. Dat de slechtvalk van die nestkast gebruik maakt is een natuurlijk fenomeen; de mens bood leefgebied, maar
de slechtvalk beslist zélf vanuit haar natuurlijke achtergrond om er gebruik van te maken.

Géén natuur:


een aangeplante haagbeuken-haag. Dit betekent niet dat er in die haag op den duur geen dieren kunnen voorkomen, die die haag als leefgebied gebruiken. Meikevers en merels zijn dan



de bloempot met Clivia’s in een huis. Als er in het keldergat van dat huis tongvarens en steenbreekvarens opduiken is dat natuur in stedelijke context, maar wel degelijk natuur.

weer wél een spontane verschijning en dus “natuur”.

●

Het is belangrijk om te beseffen dat het begrip “natuur” voor verschillende mensen een
(totaal) andere betekenis kan hebben. Als je als natuurbeheerder werkzaamheden
verricht, worden deze soms door de anderen als natuur-onvriendelijk bekeken. Daarom is
het belangrijk dat je als gids weet wat het natuur-doel is voor een bepaald terrein.

●

Als beheerder streven we ernaar om natuurlijke processen zoveel mogelijk (terug) hun
gang te laten gaan in de natuurgebieden: overstroming, aan- en afvoer van grondwater,
begrazing, verspreiding van zaden, …
▸

●

De plaatsen waar deze natuurlijke processen kunnen doorgaan zijn evenwel dermate klein geworden dat deze
processen niet meer kunnen plaatsgrijpen zoals vroeger. Dáárom steken we als beheerder een handje toe. Er
is veel discussie over de intensiteit waarmee we als mens moeten ingrijpen om die natuurlijke processen na te
bootsen of terug kansen te bieden.

Ook als natuurgids is het belangrijk erop te wijzen dat natuur in principe overal
aanwezig is, zelfs tussen de straatstenen of op een stortterrein. Hoe je die natuur wil
beheren, is afhankelijk van de gemaakte keuzes en die zou je in principe in het
beheerplan moeten terugvinden. Ook de beheerteamleden en/of beheerders zouden
minstens een toekomstbeeld moeten hebben van de natuur, die ze willen realiseren.
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Soorten
en hun
beheer

De steenuil, dé vogel van het
kleinschalige landschap
● houtkanten
● afwisseling graslanden, akkers met voldoende
wormen, insecten
● broedgelegenheid: holtes in knotbomen
● typisch habitat: >30 hectare
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de steenuil
●

De steenuil is een mooi voorbeeld van een typische, herkenbare en aaibare soort wiens biotoop
een kleinschalig landschap is met akkers, graslanden, houtkanten. Een typisch steenuilenbiotoop is ongeveer 30 hectare aaneensluitend.

●

Door maatregelen te nemen om het landschap te onderhouden kan deze vogel een duurzame
toekomst worden verzekerd.

●

Aangezien de vogel echter ook voedsel gaat zoeken op niet als natuurgebied beheerde percelen,
loopt hij risico’s:

●

té weinig voedselaanbod wegens gebruik van biociden

●

opname van toxische stoffen via de prooien, w.o. wormen en insecten, die in contact kwamen
met de bestrijdingsmiddelen

●

nabijheid van wegen leidt tot nogal wat verkeersslachtoffers, zeker bij de jongere dieren. Uilen
jagen immers door laag over het landschap te scheren, ook als dat landschap een drukke weg
omvat.

Orchideeën, parels van vochtige
graslanden
● maaitijdstip van graslanden
stel je af op de gewenste
soorten
● orchideeën leven in symbiose
met een schimmel: geen
schimmel, geen orchidee
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Mest: een verhaal apart
● vele insecten en paddenstoelen zijn afhankelijk
van mest
● sommige van deze insecten op hun beurt
voedselbron voor vleermuizen en vogels

Mest: een verhaal apart
● ontwormingsproducten nefast voor meeste
organismen die op mest leven
● 1e dag sterfte van 50% drekvlieg
▸ dus best ontwormen op stal
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Mest: een verhaal apart
●

Natuurpunt zet soms grote grazers in in haar natuurgebieden. Zij creëren een wat wilder
landschapsbeeld en dat komt ten goede aan andere dan alleen maar botanische doelen:
insecten zoals vlinders doen het vaak beter in de wat ruigere terreinen dan in open, homogeen
gemaaide terreinen.

●

Maar … voedselveiligheid en de zorg voor de veestapel leidt ertoe dat veel boeren (en ook
Natuurpunt) diergeneeskundige middelen, o.a. tegen wormen en griep, waarvan sommige ook
in de mest achterblijven. Op haar beurt is dergelijke mest minder of niet geschikt voor de
voortplanting van insecten zoals mestkevers en drekvliegen, die op hun beurt het voedsel zijn
van o.a. vleermuizen en zwaluwen.

●

Daarom proberen we ernaar te streven dat het gebruik van deze middelen zo beperkt mogelijk
gebeurt en bij voorkeur aan het begin van de periode dat de dieren op stal gaan. Zo zijn de
meeste producten “uitgespoeld” tegen de lente, wanneer de dieren terug op de wei gaan.

exoten
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exoten

fazant

robinia of
valse acacia

Japanse duizendknoop
Amerikaanse
vogelkers of bospest

exoten, een probleem?

● een plant, dier of schimmel kan problematisch
worden, maar heeft op zich weinig te maken
met uitheems zijn
▸ stierkikker wél probleem

▸ paardenkastanje meestal géén probleem

● maar ook niet-exotische soorten kunnen
problematisch zijn
▸ bramen, pitrus, …

● probleem of niet? kijk naar beheerdoelstellingen
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bestrijding van invasieve exoten

discussie
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complexe
materie

rot op met uw
kettingzaag!
37

niet alle exoten moeten worden
verwijderd, integendeel
●

Amerikaanse eik: foto Per Verdonk CC

●

Amerikaanse vogelkers: foto Jens Verwaerde

●

Amerikaanse eik
▸

Vaak aangeplant als laanboom en als dusdanig soms het enige hogere landschapselement in
bv. heide-rijke omgevingen. Zeker als ze wat ouder zijn bevatten deze bomen nogal eens
holtes, die belangrijk zijn als leefgebied voor vleermuizen.

▸

Nochtans, als Amerikaanse eiken staan in de buurt van terreinen die als heide worden beheerd,
schieten uit de eikels voortdurend nieuwe eikjes op, waardoor op termijn de heide dreigt te
overwoekeren. Het handmatig verwijderen van opslag van Amerikaanse eik is een zéér
kostelijke en intensieve bezigheid.

▸

Het al dan niet kappen van Amerikaanse eiken is daarom erg gecontesteerd.
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niet alle exoten moeten worden verwijderd,
integendeel
●

Amerikaanse vogelkers

●

Massaal aangeplant geweest in dennenbossen als ondergroei en voor bodemverbetering. De
soort breidt bovendien zelf ook gemakkelijk uit op zandige bodems en overwoekert dan de
bosbodem, waardoor andere soorten geen of minder kansen krijgen.

●

Het bestrijden van deze soort is een belangrijke natuurbeheermaatregel, die echter véél geld en
inzet vergt. Daarom worden de laatste jaren nieuwe beheervormen voorgesteld, waarbij deze
soort eerder wordt getolereerd dan bestreden. Men probeert dan door gericht snoeien inheemse
soorten als lijsterbes, ruwe berk en zomereik terug kansen te geven en hoopt daarmee de
Amerikaanse vogelkers wat in de verdrukking te brengen.

• Zeer veel plantensoorten zijn in de loop der eeuwen door de mens ingevoerd geweest, in een
poging om de landbouwproductie te verhogen. Zo zouden volgens sommigen de helft van onze
graslandsoorten sinds ongeveer de 10de eeuw ooit ingevoerd zijn vanuit bv. de Alpen.
• Sommige exoten veroorzaken helemaal geen problemen. Voorbeelden zijn de paardenkastanje,
maar ook sommige coniferen, hoewel deze laatste zelden of nooit passen in het historische
landschap.
• Sommige exoten veroorzaken slechts problemen in bepaalde gevallen. Amerikaanse eiken die
blijven staan nabij een terrein dat we als droge heide willen beheren, heeft de natuurlijke neiging
om massaal op te schieten in die heide. Als we het beheer haalbaar willen houden, kan het zinvol
zijn om die zaadbomen te verwijderen. Van Amerikaanse eik is echter geweten dat ze soms ook
holtes verschaft waarin vleermuizen slapen. De afweging moet dan worden gemaakt of het niet
zinvoller is om die droge heide elders te realiseren, of andersom: of er in de ruimere omgeving niet
voldoende uitwijkmogelijkheden bestaan voor die vleermuizen. Dat laatste is overigens zelden het
geval.

Enkele biotopen en hun beheer
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Grasland
● klassiek beheer: maaien, om …
▸ natuurlijke verbossing tegen te
gaan
▸ voedselrijkdom te verlagen

● maaitijdstip cruciaal
● waterhuishouding

● onomkeerbaarheid van
sommige (hydrologische)
ingrepen

maaien en afvoeren: waarom?
(bij de vorige dia)
●

*: nuance bij “alles verbost”
▸

Dat alles zonder beheer verbost, klopt op het vasteland van Vlaanderen maar geldt niet voor hoogdynamische milieu’s zoals slik-schorregebieden. Ook open wateren
verbossen slechts moeizaam, omdat onze bomen niet goed kiemen noch wortelen in diepere wateren.

▸

Tweede nuance: het kan decennia duren voordat een terrein effectief verbost geraakt; op voedselarme plaatsen, zoals duinen, kan dit het geval zijn.

▸

Derde nuance: het is mogelijk dat de verbossing langdurig wordt verhinderd door toegenomen begrazingsdruk. Dat hoeven niet al tijd vee-dieren te zijn, maar kan ook
gebeuren door konijnen.

●

Doel van maaien en afvoeren
▸

●

Maaien met afvoer dient om de voedselrijkdom van de bodem enigszins te verlagen. We noemen dit “verschralen”. Uit onderzoek blijkt echter dat deze maatregel
soms weinig of géén effect heeft, zelfs na jarenlang maaien en afvoeren. Dat kan te maken hebben met een grote fosfaathoeveel heid in de bodem; fosfaat blijft in
bepaalde omstandigheden gebonden in de bodem en krijg je dus niet weg met gewoon maaien en afvoeren. In bepaalde omstandigheden kan dit fosfaat zelfs
vrijkomen.

Maaitijdstip
▸

Het maaien gebeurt in principe nadat de doelsoorten tot bloei en zaadzetting zijn gekomen. Aangezien sommige (zeldzame) soort en zoals moeraskartelblad pas in
augustus bloeien, is het logisch dat je ze pas nadien gaat maaien.

▸

Maaien van een normaal, niet voedselarm terrein in september betekent dat je een ruigte creëert. Dat kan een zeer goed idee zijn, want aan ruigtes en hun bewoners
wordt helaas weinig aandacht besteed, zeker buiten de natuurbeheerde gebieden.

▸

Omdat ook natuurbeheerders vaak zijn opgevoed met een landbouw- of bosbouw-achtergrond, gaan we er al te vaak vanuit dat maaien jaarlijks moet gebeuren.
Nochtans kan het drie- tot vijfjaarlijks maaien ruigtes opleveren van meerjarige planten, die zo mogeliijk nog zeldzamer zijn dan de “klassieke” eenjarige soorten.

●

Spontane bossen zijn vaak niet van goede kwaliteit (in deze tijden!)
▸

De uitgangssituatie is in onze contreien dermate slecht, dat een spontaan bos moeilijk goed kan ontwikkelen. Er zitten al zoveel invasieve exoten in en de milieuomstandigheden zijn dermate verstoord dat een oorspronkelijk bos niet langer kan ontstaan.

▸

De grootte van het beschikbare terrein is ook belangrijk: een bos kan zich pas goed ontwikkelen op een terrein van minimaal e nkele honderden aaneensluitende
hectare. Dat betekent niet dat een kleiner bos géén waarde heeft.
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Maaien en afvoeren: waarom?
▸ natuur vastzetten in een interessant successie-stadium
▸ verschralen van de vegetatie door biomassa weg te
nemen
▸ historisch beheer van interessante biotopen als
grasland, rietland, heide

Zonder beheer verbost alles
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grasland is óók waardevol of
belangrijk voor bepaalde
soorten of gemeenschappen

●

Graslanden: hooilanden of weiden of graasweiden. Zonder beheer blijft dit soort grote
oppervlaktes van dergelijk grasland niet bestaan. Als je dit dus waardevol vindt en wil
behouden, zal je als beheerder moeten maaien of begrazen. Beheer je het terrein niet meer, dan
wordt het bos. Dat kan ook waardevol zijn (of zelfs waardevoller), maar vergeet niet dat je dan
heel wat typische graslandsoorten verliest op deze plaats.

●

Ook weidevogels houden er niet van als er in hun leefgebied teveel bomen staan. Dit zijn
namelijk de uitvalsbasissen voor heel wat roofvogels. Een keuze voor weidevogels impliceert dus
dat je niet overal bomen gaat planten of opslag toelaat.

●

Ook om historische redenen kan het zinvol zijn om graslanden te behouden door jaarlijks
maaien. Graslanden horen nu eenmaal bij bepaalde landbouwlandschappen die in onze regio
eeuwenlang hebben gestaan.

45

Maaien en afvoeren: hoe?
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Moeras

● waterkwaliteit én kwantiteit
cruciaal
▸ waterpeil beheren
▸ aanvoer van eutroof water proberen
te verhinderen

● beheer: lokaal (terug) open
maken

Moeras
●

Moeras wordt handig gedefinieerd als “een terrein waar een koe niet kan staan en een boot niet
kan varen”.

●

Moerassen zijn moeilijk te beheren met de klassieke landbouwmachines en worden daarom door
Natuurpunt vaak bewerkt met bosmaaiers of zeer gespecialiseerde toestellen zoals de
moerastrekker—Softrak is de merknaam voor een door NP nogal eens ingezet toestel.

●

Heide en moeras verschillen erg naar soortensamenstelling maar kennen een gelijkaardig
beheer. Dat beheer is meestal fijnmazig en verschilt sterk naargelang de plaats in het
landschap: droog of nat, met veel of weinig oneffenheden in het terrein.

●

Foto moerasbos: Kevin Feytons met toestemming.
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Droge heide: beheer richt zich op …

● depositie vanuit de lucht
▸ beperken inwaai meststoffen

● grondwater
▸ laag in zomer, hoog in winter
▸ geen overstroming toelaten

het doel heiligt de middelen, maar zorg dan
wél voor een doel
●

Natuurbeheer wordt vaak bekritiseerd; er worden bomen gekapt, er wordt gegraven. Niettemin
kan een deel van de argumentatie worden gevonden door het geven van een verantwoorde,
onderbouwde argumentatie.

●

In het geval van de heide in Geel-Bel (zie vorige dia’s) is het doel: heide- en landduinherstel. Op
dit terrein stonden tot omstreeks 2010 Corsikaanse dennen. Omdat heide en landduinen véél
zeldzamer én natuurlijker zijn dan een aanplanting van Corsikaanse dennen, werd het terrein
omstreeks 2010 ontdaan van dennen. Het resultaat was een open terrein, waarin nogal wat
boomstronken restten. Sommige bezoekers zijn daardoor gechoqueerd.

●

Het is daarom als gids (én als beheerder) belangrijk dat je minstens aan de bezoekers een beeld
kan bieden van wat de toekomst zal inhouden; de foto van de heide in deze dia geeft daarom
goed weer waar het gebied op termijn naar zou moeten evolueren.

●

Heide als natuur?

●

Heide is een typisch cultuurlandschap, erfgoedlandschap zelfs: de mens beïnvloedt, de heide
komt. Maar ook natuurlijke heide bestaat, namelijk op plaatsen waar bomen niet kunnen
groeien. Voorbeeld: zuidkust van Ierland. Het waait daar zo hard dat (hogere) bomen het niet
overleven noch kunnen opschieten; hetgeen rest zijn lage struikvegetaties met soorten die in
Vlaanderen vooral in heidegebieden voorkomen.
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Plaggen

● oorsprong: heideterreinen
▸ “strooisel” voor potstal
▸ brandzoden

● fors terugzetten van de successie
● verwijderen van bemeste en verzuurde
bovenlaag
● vooral toegepast in heideterreinen, maar
ook op voormalige akkers, bemeste
graslanden, …

Plaggen is niet graven
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plaggen
●

Plaggen is een maatregel die oorspronkelijk werd uitgevoerd in zandige, voedselarme gronden.
De boer stak de zode af en legde deze in de potstal. Dit materiaal mengde met de uitwerpselen
van de koeien en schapen, die er in het winterhalfjaar op stonden. Het voedselrijke(re)
materiaal kon vervolgens worden gebruikt als meststof op de nabije akkers.

●

Plaggen gebeurt om een té voedselrijke toplaag af te schrapen of om bijvoorbeeld een
homogene mat van pijpenstrootje te verwijderen.

●

Machinaal plaggen heeft als nadeel dat je de bodem wijzigt in een plat vlak en dat het
microreliëf verloren gaat. Goede kraanmannen kunnen wél wat meer rekening houden met
subtiele hoogteverschillen.

● Het begrip “plaggen” wordt vaak ook gebruikt
voor het afschrapen van de toplaag, ook al gaat
het dan niet om het klassieke plaggen, dat
gebeurde in arme (zand)gronden.
●

Nog een probleem met plaggen: als je de toplaag afgraaft, breng je het maaiveld lager.
Daardoor kunnen sommige plagplekken overstromen of langdurig onder water staan. Op haar
beurt kan daardoor zelfs verzuring optreden.

Bos, ja maar …
● wat zie je op volgende dia’s?
● wat ontbreekt er “voor de
natuur ”op de volgende dia’s?
● welke vragen zou je je als gids
moeten stellen, voordat je een
oordeel velt over “de kwaliteit”
van het beheer van dit terrein?
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Wat denk je bij dit bos?

Wat denk je bij dít bos?
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De multisoorten-aanpak geniet de
voorkeur
● focus het beheer niet op één soort, maar op
een groep van soorten die typerend zijn voor
het beoogde natuurtype
● kies minstens enkele haalbare soorten
● het Nederlandse natuurdoeltype-systeem is een
goed voorbeeld daarvan

het Nederlandse natuurdoeltype-systeem
●

Bal, Dick, H.M. Beije, M. Fellinger, R. Haveman, A.J.F.M. van Opstal, en F.J.
van Zadelhoff. 2001. Handboek Natuurdoeltypen. 2de ed. Wageningen:
Min. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
▸

gebruikt een systeem waarbij natuurdoelen worden opgelijst. Per natuurdoeltype worden
soorten opgesomd én … er wordt aangegeven hoeveel procent van deze doelsoorten moet
voorkomen om van een geslaagd natuurbeheer te kunnen spreken.
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Ijzeren
paarden en
tractoren

Begrazing
● als onderhoudsbeheer
▸ géén afvoer nutriënten
▸ variatie door tegenhouden en terugzetten van de
successie

● je hebt minimaal 10 hectare nodig
▸ volgens sommigen meer dan 50 of 100 hectare nodig
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Ken uw grazers!

Pauze
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4.Natuurbeheer richt zich
op de omgeving

Belang van het milieu
● bodem
● water
● lucht

● klimaat
● proces- versus patroonbeheer
● beheervormen
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Het beheerplan
● doel: duurzaam beheer opstarten en een langetermijn-visie uitstippelen voor het natuurgebied
● studie van landschap, abiotiek, flora en fauna,…
● maatregelen voor beheer
▸ regulier beheer

▸ herstel- en omvormingsbeheer

● openstelling

een reservaat is véél meer dan een aantal percelen
naast elkaar!
●

Een goed draaiend reservaat is een draaispil voor zowel natuur als mens; je ontmoet en werkt
er samen aan de versterking van de biodiversiteit.

●

Wees er je van bewust dat een reservaat vaak onbekend is, zelfs bij de buren. Je rol als gids is
daarom draagvlak voor de natuur te vergroten door mensen—boeren, burgers en buitenlui—
kennis te laten maken met het landschap en de erin levende natuur.

●

Kondig werkdagen aan, ook als je gidst. Maak er de deelnemers aan je wandeling attent op dat
al die natuur en dat landschap er bij ligt zoals het nu is, net dankzij de inzet van vele
vrijwilligers. Er is tegenwoordig weinig ruimte voor natuur; de weinige resterende
natuurlandschappen en –elementen zijn het resultaat van de inzet én visie van organisaties
zoals Natuurpunt.

●

Het organiseren van cursussen kan nieuwe mensen naar de natuur trekken. Zo komen er op een
cursus “natuurfotografie voor groentjes” vaak mensen af die zelf (nog) niet actief zijn in het
natuurbeheer.
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het Natuurpuntbeheerteam
● beheer
▸ evalueren

● monitoring
● openstelling
● geleide wandelingen
● aankopen
● spreken met beleidsmensen en buren

het beheerplan
• De wijze waarop een beheerplan moet worden opgemaakt werd in de periode 2014-2016 drastisch
gewijzigd door de Vlaamse overheid, die de subsidies toekent voor het beheer van de erkende
reservaten.
• Er is een groot verschil tussen reservaten die in Habitatrichtlijngebied liggen en deze daarbuiten. In
de HBR-reservaten liggen de doelstellingen vast in de zgn. S-IHD-plannen.
• Nu moeten de doelstellingen hard worden geformuleerd in de vorm van op kaart weergegeven
natuurtypes. Deze natuurtypes moeten aansluiten bij de Europese habitats. Natuurpunt heeft
bekomen dat ook de zogenaamde “regionaal belangrijke biotopen”, rbb’s genoemd, mee als
doelstelling kunnen worden opgenomen.
• Van alle voor natuur beschikbare middelen moet 75% worden ingezet op Europese habitats en
soorten.
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er bestaat géén goede en slechte natuur
●

Het begrip “natuur” zélf is door mensen bepaald, of je het nu wil of niet.
Natuurbeheer is daarom ook deels bepaald door menselijke voorkeuren,
maar ook (en vooral) door wetenschappelijke kennis en ervaring met de
resultaten van beheervormen.

●

Je kan beheer niet beoordelen zonder de doelstellingen te kennen.

●

▸

Als een bos wordt gekapt, is dit niet automatisch “slecht”. Het kan bedoeld zijn om een open
heide te herstellen. Maar als de doelstelling “bos” is, kan de wijze van kapping wél slecht zijn;
bepaalde kaptechnieken zijn immers meer, en andere minder storend.

▸

Maar ook dat kan een gevolg van zijn van een noodzakelijke afweging. Hoewel het geleidelijk
kappen van een bos om ecologische redenen zinvoller kan zijn dan het in één ruk kappen
ervan, kan het om economische redenen beter zijn om de kapping in één beweging uit te
voeren. De (weinige) opbrengsten uit natuurgebieden kunnen niet worden genegeerd: ze
mogen géén drijfveer zijn om werken uit te voeren, maar je mag of kan als beheerder niet los
werken van een economische realiteit.

Als gids is het belangrijk dat je de doelstellingen van het beheer van een
gebied kent, zodat je je publiek de nodige informatie kan geven. “Weten
waarom iets gebeurt” is belangrijk én je hoeft er daarom niet mee akkoord
te gaan.

elk reservaat
is anders,
zowel naar
inhoud als
naar
omgeving
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zelfs een groot reservaat is
vaak erg versnipperd …
●

Hier zie je een animatie, die is getrokken uit de reservatendatabank van Natuurpunt.

●

Je merkt dat een reservaat bestaat uit een aantal kleinere, soms ver van elkaar gelegen
terreinen en terreintjes. Dat betekent niet dat er geen natuur is buiten die percelen, maar wél
dat je beheer in eerste instantie “beperk” is tot de percelen die effectief eigendom of huur zijn.

●

De eigendomssituatie dwingt je soms om bepaalde ambitieuze doelstellingen eerder in het
achterhoofd te houden dan ermee uit te pakken. Zo kan het zinvol zijn om in eerste instantie
aan pinkster- en dotterbloem te denken bij het beheer, terwijl je “de terugkeer van de steenuil”
misschien beter wat in het achterhoofd houdt. Als je na jaren aankopen en beheren een wat
groter, aaneensluitend landschap hebt bekomen, kan je wél aan steenuil denken. De terugkeer
van wilde kat of otter zijn bijvoorbeeld goede, maar gedurfde doelstellingen. Een otter heeft
minimaal 10 kilometer geschikt beekbiotoop nodig om te kunnen leven. Beschik je slechts over
1 vijver en 50 meter langs de waterloop, is de doelstelling “otter” tijdelijk (!) onrealistisch. Dat
betekent echter niet dat je in je ruimere visie op termijn best tóch de otter als streefsoort
voorop stelt.

●

Versnippering groot probleem.

●

Rekening houden met landschap en constellatie bij beheer en beleid.

●

Als een reservaat nog té versnipperd is, ben je vaak aangewezen op patroonbeheer.
Patroonbeheer richt zich op het behouden of onderhouden van een bepaald biotoop op een
bepaald perceel of plaats. Dit in tegenstelling tot procesbeheer, waar je als beheerder probeert
vooral natuurlijke processen te sturen; je kiest niet langer wat juist waar zal ontstaan of
groeien, maar probeert wel voor alle gewenste biotopen en soorten de processen te herstellen
die leiden tot geschikte standplaatsen voor deze biotopen of soorten.

Zelfs een groot reservaat is vaak erg
versnipperd …
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Proces- en patroonbeheer
● patroonbeheer: het beheren van een landschap
als een lappendeken van biotopen en
biotoopjes
● het klassieke natuurbeheer

Natuurbeheer is …
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natuurbeheer is …
●

Als natuurbeheerder plant je geen planten of voer je geen dieren in.
▸

Slechts als na grondig onderzoek blijkt dat een bepaalde doelsoort er niet komt of kan geraken,
kan worden overwogen om ze in te voeren. Dergelijke maatregelen lopen echter soms verkeerd
af en zijn daarom gecontesteerd. Invoer van soorten is écht geen spek voor de amateur-bek en
dreigt de verrassing, die de natuur biedt, teniet te doen.

●

Als het alleen maar om soorten zou gaan, kan je net zo goed naar de zoo of naar een
tuincentrum gaan.

●

De goede natuurbeheerder houdt ook rekening met landschap, ecologische en biologische
processen.

De schaal bepaalt
nagenoeg
> 1000 hectare

beheer: geen

begeleid
> 500 hectare

beheer: alleen in beginfase

half natuurlijk
ecotoop / mozaïek

<< 500 ha

beheer: proces- en
patroon /
vegetatiebeheer

multifunctionele afgeleiden
beheer: zie halfnatuur, maar mét randvoorwaarde “menselijk gebruik”
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De contradictie
● successie = neiging van natuur om te
ontwikkelen tot climaxvegetatie
● stop de successie …
● of net niet ?

Kiezen?
● natuurbeheer is en blijft een menselijke keuze
● relevantie van een reservaat is in zeer
belangrijke mate afhankelijk van mensen en hun
omgeving
● nulbeheer resulteert in bepaalde
climaxvegetatie, al de rest is een menselijke
keuze
▸ maar zelfs nulbeheer … leidt in huidige context
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Beheer kies je op basis
van …
● zeldzaamheid
● biodiversiteit
● aansluiten bij omgeving
● arbeidsintensiviteit
● historische context
● aaibaarheid
● haalbaarheid

Verlanding
als voorbeeld
van successie
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Natuur is …

natuur is …
●

De titel is eigenlijk te lezen als: “natuur is het resultaat van …”

●

Het is als beheerder belangrijk zich bewust te zijn van deze kenmerken, omdat ze de (mogelijke) aanóf afwezigheid van een soort kunnen verklaren.

●

Toelichting bij enkele begrippen

●

Symbiose. Orchideeën vereisen de aanwezigheid van bepaalde bodemschimmels om te kunnen
ontkiemen en groeien. Als deze schommels niet aanwezig zijn, overleeft de plant niet. Het overplanten
van orchideeën naar je tuin heeft dan ook amper kans van slagen, want de bodem in jouw tuin is zeer
waarschijnlijk ongeschikt, wegens de afwezigheid van de betreffende schimmel. In feite zou je
symbiose kunnen beschouwen als een mechanisme dat werkzaam is binnen de gemeenschap, zoals
een vegetatie of een populatie.

●

Facilitatie en predatie. De aanwezigheid van bepaalde soorten kan het voorkomen van andere
soorten vergemakkelijken of bemoeilijken. Vos kán (maar moet niet!) de aanwezigheid van
grondbroedende kleine vogels bemoeilijken, aangezien hij ze opeet. De aanwezigheid van oude
knotwilgen met holtes kan nestgelegenheid bieden aan soorten zoals de steenuil; de knotwilg faciliteert
daarmee het voorkomen van de steenuil.

●

Structuren. Op oude wilgen en vlieren met horizontale takken komen bepaalde mossoorten voor.
Zonder die oude wilgen is de kans op het aantreffen van die mossen kleiner. Het hoeven niet per se
wilgen te zijn, maar het blijkt dat wilgen (en vlier) door hun schors-vorm nu eenmaal geschikt substraat
opleveren voor een aantal mossoorten.
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De natuurbeheerder als
chemicus
• kwantiteit
• kwaliteit

water

voeding en
mineralen
•
•
•
•

nitraat
fosfaat
kalium
calcium

zuurte-graad
• buffercapaciteit
• regen- versus oppervlaktewater

5. Educatief
natuurbeheer en het
natuurbeheerspel
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interessante boeken: een greep uit het
aanbod
●

Hermy, De Blust en Slootmaekers: “natuurbeheer”

●

Boer, K.. & Schils, C.M.G.J., 1993. Ecologisch groenbeheer in de praktijk, Arnhem: IPC Groene Ruimte.

●

Cornelis, J. et al., 2007. Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen. Een typologie van bossen op basis
van de kruidachtige vegetatie., Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

●

van Dorp, D. et al., 2003. Landschapsecologie. Natuur en landschap in een veranderende samenleving.,
Amsterdam: Boom.

●

Schaminée, J. et al., 2010. Veldgids. Plantengemeenschappen van Nederland. 1st ed., Zeist: KNNV
Uitgeverij.

●

Tack, G., Bremt, P. van den & Hermy, M., 1993. Bossen van Vlaanderen : een historische ecologie,
Leuven: Davidsfonds.

●

Unie van Bosgroepen, 2012. Natuurbeheer.nu. Natuurbeheer.nu. Available at: www.natuurbeheer.nu
[Accessed November 20, 2012].

●

Van Uytvanck, J. et al., 2012. Handboek voor beheerders : Europese natuurdoelstellingen op het terrein
dl. 1: Habitats., Leuven: LannooCampus

●

natuurkennis.nl

●

Deze en volgende dia’s geven een steekproef uit interessante sites en andere communicatiemiddelen.

●

Gezien de vluchtigheid van het internet is het belangrijk dat je als lesgever controleert of de bewuste
sites nog wel functioneel zijn.

Sommige boeken zijn nog wel, andere al een tijdje niet meer beschikbaar. Je vindt ze met wat geluk nog wel
in je bibliotheek. Een zeer goede en uitgebreide bibliotheek is deze van het INBO. Er bestaat helaas geen
centrale catalogus van alle boeken in verband met natuurbeheer, waarin vermeld staat of werken in een
lokaal secretariaat bv. aanwezig zijn.
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