Beste buur,
Natuurpunt start binnenkort met een herstelproject van de Krekelberg (Kelderbos).
Om de natuur meer kansen te geven gaan we het stukje heide rond Peter Pan groter maken.
Met dit heideherstel willen we een stukje van het oude Bonheidense heidelandschap
herstellen.
Er komen twee open plekken met heide die omringd blijven door bos. Het beeld-landschap
van het Kelderbos en zijn omgeving blijft behouden
Heide in BonHEIDEN?
De naam BonHEIDEN is er niet voor niks. Onze gemeente was een destijds een dorp in de
heide. De BERGEN van Keerbergen slaan op de vele hoge landduinen die er in de heide
voorkwamen.
Onze regio was een heidelandschap, op een landduingordel van Muizen over Bonheiden,
Rijmenam, Keerbergen, Tremelo, Langdorp tot in Averbode.
Voor de bewoners van deze gemeenten was de heide hun landschap. Hun vee werd er
jaarrond, dagelijks onder toeziend oog van de herder gezet om er te grazen.

mooi heidelandschap vermoedelijk genomen nabij het huidige Chiro lokaal
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Hoe meer dieren er konden grazen, hoe meer mest er was. De uitwerpselen die in de stal
terecht kwamen waren cruciaal voor het mesten van de moestuin en van de kleine akkertjes.
Onze regio was landschappelijk bijzonder mooi. Stedelingen kwamen met de tram op uitstap,
de eerste vormen van toerisme. Bijna een eeuw was de heide in onze regio een favoriete
plek voor toeristen.
Geleidelijk aan werd de heide minder intensief begraasd. Hierdoor konden bomen kiemen.
Dennen die in de regio hier en daar werden aangeplant, zaaiden massaal uit.
Het heidelandschap werd een groot dennenbos met hier en daar nog stukjes heide. Een
rustige plek waar steeds meer mensen hun huis bouwden. De villawijken in het bos waren
het resultaat.
Het effect op planten en dieren was natuurlijk zeer ingrijpend. Tot rond 1960 kwamen in onze
regio typische heidebewonende vlinders voor zoals kommavlinder, heideblauwtje of
heivlinder. Deze soorten zijn nu zo zeldzaam in Vlaanderen dat ze met uitsterven bedreigd
zijn.
Dit is maar één voorbeeld. Nog steeds komen er in onze regio soorten voor die typisch zijn
voor het heidelandschap. De laatste kleine restjes heide blijken nog bijzonder rijk te zijn aan
heidesoorten. In Bonheiden is dit het geval voor de ‘Soldatenplek’, Het heidegebiedje op
Mispeldonk, ’t Ven in Rijmenam en Peter Pan.
Deze kleine overblijfseltjes zijn bijzonder kwetsbaar.
Natuurpunt wil de heide en de daarbij behorende planten en dieren een veilige toekomst
bieden. Het herstel van de heide op de Krekelberg, aansluitend op Peter Pan is daar een
belangrijke stap in!
Waarom Natuurpunt heide in BonHEIDEN belangrijk vindt?
Veel van de planten en dieren in BonHEIDEN zijn van oorsprong soorten uit
heidelandschappen en schrale bossen. Heel geleidelijk werd het landschap armer aan licht
waardoor soorten van lichtrijke heide verdwenen. Brem en struikheide, twee opvallende
soorten van de heide waren tot eind de jaren zestig heel gewoon in onze gemeente.
De achteruitgang gaat nog steeds verder. Steeds meer soorten typisch voor het Bonheidens
landschap staan op uitsterven.
Natuurpunt wil vermijden dat deze soorten verdwijnen uit onze gemeente. Daar waar het
mogelijk is wil Natuurpunt heide herstellen. Dat kan enkel op de droge zandgronden, best op
plaatsen waar nog kleine stukjes heidelandschap voorkomen.
Heideherstel in BonHEIDEN is succesvol!
Natuurpunt heeft in de voorbije 15 jaar op heel wat plekken heide hersteld. De meest
bekende plek in Bonheiden is ’t Ven van Rijmenam. In het najaar 2017 zijn daar grote
werken uitgevoerd. De resultaten van de werken zijn erg succesvol. Het gaat hier om natte
heide met waterplassen, vennen. Intussen groeien daar terug planten die al meer dan 60
jaar verdwenen waren. Zo groeien er terug heel wat waterlelies en andere water- en
oeverplanten typisch voor voedselarme vennen. Rond de vennen is de natte heide in volle
ontwikkeling. Dopheide komt overal terug, op verschillende plekken staat al ronde
zonnedauw, een vleesetend plantje dat verzot is op kleine insecten. Er werden al zeldzame
libellensoorten gevonden.
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Dertieneikenheide op Mispeldonk
Erg geliefd is de heide op Mispeldonk. Letterlijk aan de achterdeur van Imelda heeft
Natuurpunt een kleine heide hersteld. De mooie paarse heide bloeit er volop in augustus. Er
zitten volop solitaire bijen, het is in korte tijd een van de rijkste bijengebieden van Vlaanderen
geworden. Op het heitje in Mispeldonk zitten meer soorten bijen dat in geheel de
Kalmthoutse heide. De bodem is in Bonheiden iets rijker dan in de Kempen en trekt daarom
bijen aan. Intussen is Natuurpunt de heide er nog aan het uitbreiden.

Zandblauwtje en een pluimvoetbij; beide soorten komen nog op Peter Pan voor.

z

Recenter heeft Natuurpunt op het rivierduin aan de Mispeldonkhoeve en aan de rand van het
Cassenbroek op kleinere oppervlakte werken uitgevoerde om heide te herstellen.
Voor Natuurpunt is heide zeer belangrijk. Daar waar het mogelijk is willen we heide
herstellen. Ook op de Krekelberg willen we dit doen. We hopen zo zoveel mogelijk van de
typische planten en dieren van heide te redden en willen we de heide in Bonheiden terug
een toekomst geven.
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Peter Pan laatste heiderelict op BonHEIDEN-landduin
Doordat de kinderen tientallen jaren op Peter Pan hebben gespeeld bleef de heide
bomenvrij. De spelende kinderen hielden het zand mul.
De heide die daardoor bewaard bleef is uniek. Heide op landduinen zijn immers zeldzaam in
Vlaanderen en zijn uniek voor Bonheiden en de ruime omgeving. Je moet ver in de Kempen
(Geel, Malle, Averbode) gaan om kwaliteitsvolle heide op landduin te vinden.

Deze foto is vermoedelijk op de Krekelberg genomen
Heidespurrie, zandzegge, buntgras, fijn schapengras zijn weinig opvallende soorten die in
het open zand van de landduinheide groeien. Een pareltje is het zandblauwtje. Deze plant is
samen met de struikhei de belangrijkste nectarplant voor insecten op de landduinheide.
Peter Pan is heel bijzonder voor de fauna. Heel veel soorten bijen, wespen typisch voor dit
soort heide komen er voor.
Keuzes maken voor het Krekelberg
In het verleden stond het beheer van natuurgebieden in functie van economie. Heide werd in
het verleden als waardeloos beschouwd. Aanplanten met naaldhout was een manier om de
grond te laten opbrengen.
Nu Natuurpunt in staat voor het beheer van het Kelderbos willen we uiteraard natuur meer
aandacht geven. De grote natuurwaarde van het heiderelict van Peter Pan was ons motief
om aan heideherstel te gaan doen. Voor de heide zelf zou het optimaal zijn dat heel het
Kelderbos heide zou worden.
Het bos heeft intussen ook al een redelijke natuurwaarde gekregen. Daarom willen we
werken aan zowel heide als bos.
Aansluitend aan Peter Pan willen we kleine oppervlaktes heide herstellen. Planten en dieren
die op het voormalige speelplein voorkomen kunnen relatief snel de nieuwe heide
koloniseren. Daarmee is hun toekomst op langere termijn gegarandeerd.
Meer naar het oosten, richting Peerlaar, is er een nattere zone. In die buurt willen we
vochtige heide ontwikkelen. Vochtige heide is immers zeldzaam in de regio.
De zones staan op het onderstaande kaartje aangeduid.
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We verbinden de heidezone met boomheide. In de boomheide blijven verspreid enkele
bomen staan. Dit geeft op termijn een mooi landschappelijk geheel.
Rondom de heide blijft het bos volledig behouden. We kiezen ervoor om de grove dennen,
die zo typisch zijn voor onze regio, ouder te laten worden. Oudere dennen zie je nergens
omdat ze te vaak op jonge leeftijd worden gekapt. Om de dennen oud te laten worden zullen
we bomen meer ruimte moeten geven. De bomen staan nu te dicht bij elkaar. Hun kruin blijft
beperkt tot enkele takken waardoor de bomen dreigen om te waaien.
Het dunnen van de dennen gaan we enkele jaren na het herstel van de heide opstarten.
Met deze keuze geeft Natuurpunt de kans om het bos oud te laten worden. Centraal kan een
kleine kern heide tot ontplooiing komen.
Het gebied zal ook veel aantrekkelijker worden voor de recreant en voor de buren.
De heide op Mispeldonk is het geliefkoosde plekje van veel Bonheidenaren. Dat zal voor de
Krekelbergheide niet anders zijn.
We gaan het samen koesteren en voor toekomst bewaren.
Klimaatproof beheer van de Krekelberg
Krekelberg blijft een bebost terrein. De heidestukjes worden open plekken in het bos.
Het bosbeheer dat het OCMW voerde was een klassiek bosbeheer in functie van het
maximale houtopbrengst. Gevelde bomen leverden lange tijd behoorlijk wat geld op dat kon
besteed aan minderbedeelden van de stad Mechelen.
Gezien de bomen, de dennen, stilaan kaprijp worden stond het in de planning om ze te
kappen, de zogenaamde eindkap. De oude bomen worden gekapt en moeten plaats maken
voor jonge bomen. Het bos zou er dan helemaal anders uit zien.
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Natuurpunt heeft voor een ander bosbeheer gekozen. Wij willen de huidige dennen de kans
geven om oud en dik te worden. Uiteindelijk zullen ze, binnen 40 tot 100 jaar geleidelijk aan
een natuurlijke dood te sterven. Dergelijke dennenbossen zijn er te weinig en zijn ook de
moeite voor de natuur.
Om de bomen oud te laten worden moeten ze wel ruimte krijgen. De dennen staan nu te
dicht bij elkaar. We zullen in de komende jaren, nog enkele dunningen moeten doen. We
denken dat dit 2 tot 3 keer moet gebeuren in de komende 15 jaar.
De dunningen zorgen ervoor dat de kruin in de breedte kan uitgroeien. Monumentale dennen
zullen het resultaat zijn.
Deze monumentale bomen houden koolstof vast in het bos en kunnen verder uitgroeien en
binden zo nog meer CO2.
Een mooi bos, een mooie heide, samen goed voor ons klimaat.
Mogen wij die werken zomaar uitvoeren?
Natuurpunt heeft sinds 2011 het Kelderbos in erfpacht van het OCMW van Mechelen.
Natuurpunt is dus tijdelijk eigenaar van het bos.
Na grondige inventarisatie en studie heeft Natuurpunt een beheerplan gemaakt.
Dat beheerplan werd in het najaar van 2013 ingediend ter goedkeuring.
Met de goedkeuring in de lente van 2015 hebben we de vergunning om de werken uit te
voeren.
In welke fases gaan we Krekelbergheide herstellen?
Het herstel van de Krekelbergheide zal in verschillende stappen gerealiseerd worden.
In de eerste fase zullen in de zone waar heide hersteld wordt de nodige bomen gekapt
worden. Het gaat een belangrijk deel om naaldhout (grove den en Corsicaanse den, in een
beperkte mate om loofhout Amerikaanse eik (vooral in de noordoostelijke hoek), berk en
onderhout (voornamelijk Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krenteboompje).
Het vellen van de bomen zal grotendeels machinaal gebeuren, met weinig lawaaihinder.
Het hout zal gesorteerd en afgevoerd worden.
Takhout wordt hopen gezet en na enkele weken verhakseld. Het hakselen zal wel voor
lawaai zorgen, maar dat gaat heel snel.
In een tweede fase, allicht in het najaar 2021, gaan we plaggen.
Hiervoor worden eerst de stobben gefreesd. Ook dat zal even geluidshinder veroorzaken.
Enkele dagen later wordt gestart met het plaggen. Bij het plaggen wordt de zode, samen met
naalden en de humus verwijderd.
Plaggen is een precisiewerk. Het oudste humus die net boven het wit zand zit moet immers
deels blijven zitten. In dit laagje dat ten hoogste een halve centimeter dik is zitten de 100 jaar
oude zaden van de typische heideplanten.
Eens die zaden licht krijgen en voldoende vocht hebben komen die tot kieming. Doorgaans
duurt het enkele jaren totdat de nieuwe heide in volle ontwikkeling komt.
Als laatste fase, een tijd na het plaggen wordt het gebied heringericht, paden aangepast,
rasters geplaatst. Op de heide komen er zitbanken waar u kan genieten van een prachtig
landschap.
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Peerlaarven
Een beetje buiten de Krekelberg aan de Peerlaar heeft Natuurpunt een stuk in eigendom.
Het gaat om een afgegraven landduin. Voor de bouw van de huizen in de buurt werd wit zand
gewonnen.
Het zou tof zijn om dat duin te herstellen. Dat is echter niet realistisch.
Daarom kiezen we ervoor om deze blok gronden te beheren als een vochtige heide. Het laagst
gelegen deel is hiervoor te nat. Deze zone met pitrus gaan we verdiepen zodat er een nieuw ven zal
ontstaan, het Peerlaarven.
Dit nieuw ven zal aantrekkelijk zijn voor allerhande planten en dieren typisch voor voedselarme
plassen. Het zal een welgekomen versterking zijn voor ’t Ven (aan de Waterleliestraat) dat Natuurpunt
eerder heeft hersteld.

Om het ven te maken gaan we tot 80 cm diep uitgraven.
In de nog open zone rond het nieuwe ven gaan we plaggen. Dichter bij de straat gaan we het bos
lichtrijker maken zodat het minder invloed (schaduw en bladval) heeft op de open zone en het ven.
Deze werken gaan tegelijkertijd gebeuren met het heideherstel van de Krekelberg.
Om de rust te behouden blijft deze zone niet toegankelijk.

Praktische info
De kapwerken starten nog deze winter. Het plaggen, nodig voor het herstel van de heide,
hopen we voor het broedseizoen (1 april) te kunnen afronden. Indien dit niet lukt dan zal in
de nazomer of herfst geplagd worden.
Het herinrichten van de Krekelberg zal binnen het jaar na het plaggen gebeuren.
De hinder voor de omwonenden zal beperkt zijn. Het vellen van de bomen, het hakselen van
takhout en het stronkenfrezen zal wel wat lawaaihinder veroorzaken. Gelukkig gaan deze
werken snel zodat de rust weer snel terug komt.
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Tijdens de werken zal zone per zone afgesloten worden voor de bezoekers. We willen
immers dat er geen ongevallen gebeuren.
We zullen er wel voor zorgen dat er steeds een, wandeling mogelijk is in het gebied.
Nieuwe wandelpaden – iedereen blijft welkom - meer genieten
Na de werken zal de Krekelbergheide een trekpleister worden voor de natuurliefhebber.
Heide wordt immers erg geapprecieerd. Dat zien we op klein heitje van Mispeldonk.
De grote heide van de Krekelberg kan alleen nog mooier worden.
We willen dat de mensen 100% van de heide kunnen genieten. Er komen zitbanken,
kinderen kunnen spelen in het zand van de landduinen.
Om dit mogelijk te maken gaan we de wandelpaden aanpassen. Er komen paden waar enkel
wandelaars welkom zijn. De mountainbikeroute wordt wat aangepast en zal daardoor nog
mooier zijn.
Om de heide te beheren zullen er af en toe grazers komen. Hiervoor zullen we een raster
plaatsen rond het gebied. Via toegangspoortjes kan je in het gebied komen.
Iedereen blijft welkom. De natuur opsnuiven of met je hond gaan wandelen blijft mogelijk.
Wil u ons steunen?
De Vlaamse Overheid financiert een deel van de kosten omdat het over een bijzonder
biotoop gaat. Ook zelf hebben we al wat eetfeesten en acties georganiseerd om geld in het
laatje te krijgen, maar een extra centje is broodnodig.
Een gift is dus meer dan welkom op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt
beheer vzw met de vermelding ‘project 7221 ’Krekelbergheide’. Voor giften vanaf 40 euro
ontvangt u een fiscaal attest.
Contactpersoon: Joost Dewyspelaere via joost.dewyspelaere@natuurpunt.be

zandloopkever; typische dieren van een zandige heide
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