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Een landschap zorgt niet alleen voor rust en ont-

spanning. Het biedt de ANTenne-lezer de mo-

gelijkheid om natuur te bestuderen. Het kan ook 

zorgen voor vermindering van fijn stof, verkoe-

ling, voedselproductie, zuiverdere lucht en drink-

water, ... Allemaal diensten die het landschap ons 

‘zomaar’ aanbiedt. Het typische, rijk gevarieerde 

landschap van de landduinen langs de Grote Nete 

is de ideale plaats om concrete praktijkervaring op 

te doen. Geel, Meerhout, Balen en Mol vormen dan 

ook het laboratorium waarbinnen we volop experi-

menteren met ecosysteemdiensten.

Ecosysteemdiensten zijn uiteraard niet alleen be-

langrijk in de landduinenregio. Mens en maatschappij 

functioneren vandaag op een manier waardoor het 

evenwicht van onze ecosystemen in gevaar komt of 

al aangetast is. De provincie Antwerpen neemt allerlei 

maatregelen om het evenwicht van onze ecosystemen 

te bewaren. Een evenwichtig ecosysteem vult immers 

onze levensnoodzakelijke basisbehoeften in én maakt 

ons leven aangenamer. Meer info over ecosysteem-

diensten en het beleid van de provincie vind je terug op 

www.provincieantwerpen.be

De landduinenregio is  een case study binnen het Europees 

project ‘Green Infrastructure For Tomorrow-Together!‘ (of 

kortweg GIFT-T!, meer info: www.gift-t.eu). Samen met 

partners uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk ontwik-

kelt de provincie Antwerpen een methodiek rond ecosys-

teemdiensten die inspireert bij het uitwerken van duurzame 

visies en beheerplannen. Een belangrijke doelstelling hierbij 

is het aantonen van de voordelen van een multifunctioneel 

landschap voor de lokale gemeenschap.

De eerste lessen van  GIFT-T! zetten we nu om in de praktijk 

met het Strategisch project 'Landschap in actie! Investeren in 

de ecosysteemdiensten van de landduinenregio loont!'. Maar 

liefst tien partners zetten hun schouders onder dit project. Eco-

systeemdiensten geven daarbij inspiratie en kansen voor dia-

loog tussen betrokkenen.

De inspiratie en ervaring die we als provinciebestuur via deze 

projecten opdoen, delen we in de toekomst met de rest van de 

provincie en Vlaanderen.

 

Hopelijk geraak ook jij geïnspireerd na het 

 lezen van dit nieuwe ANTenne nummer!

 

Gedeputeerde voor Leefmilieu,

Rik Röttger
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Ankona-nieuws
Infosessies rond ‘bodem: natuurbeheer, 

landschap en bodembiodiversiteit’

2015 is het ‘Internationaal jaar van de bodem’  (http://

www.bodembewust.be). ANKONA organiseert dit jaar 

dan ook enkele vormingsmomenten rond ‘bodem & na-

tuur- en landschapsbeheer’.

Op zaterdag 30 mei heeft het eerste vormingsmoment 

plaats en we organiseren dit in samenwerking met het 

bezoekerscentrum ‘De Vroente’ (Kalmthoutse Heide). We 

leren over algemene bodembegrippen en tools om de 

bodem beter te begrijpen. In de voormiddag is er een  

begeleid bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling met als 

thema 'Op speurtocht in de bodem'. Er is de educatieve 

bodemkoffer en verder maak je kennis met een bodem-

boring en de bodemverkenner (zie portaalwebsite: van 

Databank ondergrond Vlaanderen (dov):

http://www.dov.vlaanderen.be (figuur 1).

We nemen een lunchpauze tussen 13u00 en 14u00 (breng 

zelf je boterhammen mee!). In de namiddag (14u00-

17u00)  is er dan een begeleide excursie met als thema 

‘Bodem en natuurbeheer op de Kalmthoutse Heide’.

We komen samen om 9u30 bij ‘De Vroente’, Putsesteen-

weg 129, 2920 Kalmthout. Deelname is gratis, maar voor-

af inschrijven (tot 28 mei) is verplicht en kan enkel per 

mail: ankona@provincieantwerpen.be . 

Vanaf 20 mei ontvang je dan van ons een bevestigings-

mailtje van je inschrijving.

Begin september (datum nog nader te bepalen) zal er een 

2de vormingsmoment doorgaan in het bezoekerscen-

trum van de Liereman (Oud-Turnhout). In de voormid-

dag is er een lezing en daarin gaan we dieper in op de re-

latie ‘bodem i.f.v. landschap en erfgoed’; in de namiddag 

is er een excursie.

Een mogelijke derde vormingsmoment (najaar 2015) 

staat nog niet helemaal vast.

Hou de ANKONA-kalender op de website (of ANTenne) in 

de gaten voor meer actuele informatie.

Deelname is gratis, maar voor elke activiteit ben je wel 

genoodzaakt je iedere keer  in te schrijven.

Figuur 1: Afdruk websitepagina ‘bodemverkenner’. 

Figuur 2 en 3: 18de editie van ANKONA-ontmoetingsdag: INBO-stand (links) en spreker Zjef Pereboom bij lezing Ooievaars (rechts) 
© Provincie Antwerpen

ANKONA-ontmoetingsdag

De voorbije editie van de ANKONA-

ontmoetingsdag, die plaats had op 

Valentijnsdag (14 februari), kon op 

heel wat belangstelling rekenen. 

Met 350-tal deelnemers en meer 

dan 20 infostanden en een 20-tal 

lezingen werd het een boeiende 

trefdag/studiedag. De presentaties 

(en syllabus) kan je raadplegen op 

ANKONA-website:

www.provincieantwerpen.be32

http://www.bodembewust.be
http://www.bodembewust.be
http://www.dov.vlaanderen.be
mailto:ankona@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be
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Thema 
Ecosysteemdiensten en landduinenregio Kempen
1 Inleiding: Ecosysteemdiensten (ESD) en biodiversiteit/natuur
2 Het landduinenproject (Meerhout, Balen, Geel, Mol)
3 De landduinenregio: rijk aan natuur en biodiversiteit 
4 Inrichten van het landduinenlandschap met ecosysteemdiensten
5 Case ‘Volsbergenbossen’ in Balen: ESD als opstap naar opmaak uitgebreid bosbeheerplan
6 Enkele instrumenten om ESD te betrekken bij visievorming voor een regio

1	Inleiding: Ecosysteemdiensten (ESD) en 

 biodiversiteit/natuur

1. Wat zijn ecosysteemdiensten (ESD)?
Ecosysteemdiensten (ESD) zijn “de voordelen die de 

maatschappij van ecosystemen ontvangt onder de vorm 

van goederen en diensten” (Millenium Ecosystem Assess-

ment, UNEP, 2005).

‘De ecosystemen op aarde hebben talloze functies voor 

de mens, van het voedsel dat de landbouw produceert 

tot het zuiveren van lucht en water en het reguleren van 

het klimaat. De maatschappelijke baten die mensen halen 

uit ecosystemen worden ecosysteemdiensten genoemd. 

Sommige van deze ecosysteemdiensten zijn zichtbaar, 

zoals de productie van voedsel en hout. Andere  ecosys-

teemdiensten zijn minder zichtbaar, zoals de zuivering 

van oppervlaktewater door een rietmoeras en de bestrij-

ding van plagen in de landbouw met natuurlijke vijanden. 

In economische afwegingen telt het belang dat mensen 

hebben bij deze door de natuur geleverde diensten lang 

niet altijd volwaardig mee. Dat komt vooral omdat een 

prijskaartje vaak ontbreekt. Soms is een ecosysteemdienst 

nauw verbonden met soortenrijkdom, maar in andere ge-

vallen wordt de dienst geleverd door een beperkt aantal 

relatief algemeen voorkomende soorten. Een te eenzijdige 

benadering van ecosysteemdiensten brengt risico’s met 

zich mee. Een te intensief op productie gerichte teelt kan 

ertoe leiden dat gewassen gevoeliger worden voor ziekten 

en plagen. Het is dan ook belangrijk om ecosysteemdien-

sten integraal te benaderen’  (Planbureau voor de Leefom-

geving (PBL), 2010).

2. Ecosysteemdiensten (ESD) en 
biodiversiteit: hand in hand?

Vele van de goederen en diensten zijn cruciaal, maar niet 

altijd in termen van geld te kwantificeren. Het gevaar hier-

van is dat deze ongeprijsde waarden niet worden mee-

genomen in het besluitvormingsproces. Natuur heeft 

echter niet enkel voordelen, soms kan biodiversiteit ne-

gatieve neveneffecten hebben, zoals landbouwschade 

(plagen, wildschade, …) of gewoon al-dan-niet geperci-

pieerde overlast (vb. muggen, wespen). Voor het plannen 

van ingrepen in het landschap is het belangrijk om zowel 

de baten als mogelijke lasten van natuur te kunnen in-

schatten. 

Het INBO publiceerde in 2012 een lijvig rapport (222 blz.) 

dat de relatie ESD en biodiversiteit onderzocht nl. ‘Bio-

Producerende diensten
(producten uit ecosystemen)

Regulerende diensten
(diensten uit regulerende processen in 
ecosystemen)

Culturele diensten
(immateriële diensten uit 
ecosystemen)

Ondersteunende 
diensten

Genetische bronnen 
(o.a.biodiversiteit)
Visbestand, Grondstoffen (als 
hout) en Energie(-gewassen),
Voedsel,
Waterproductie

Klimaat, Kustbescherming 
Koolstofvastlegging,
Geluidsoverlast, Luchtkwaliteit
Waterkwaliteit, -zuivering 
(zelfreinigend vermogen) en 
waterregulatie (overstromingsbeheersing)
Bestuiving en plaagbestrijding
Bodemvruchtbaarheid
Erosiebeheersing

Cultuurhistorie
Recreatie
Ruimte voor buitenactiviteiten
Gezondheid
Estetische beleving
Cognitieve ontwikkeling 

Bodemvorming
Primaire productie
Biomassaproductie
Kringlopen (water, 
voedsel, nutriënten)
Natuurlijke 
leefomgeving

Tabel 1: Opsomming van de verschillende soorten ESD en voorbeelden ervan (gebaseerd op PBL, 2010)

o.a.biodiversiteit
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diversiteit als basis voor ecosysteemdiensten in Vlaande-

ren’ (2012) (te downloaden van de INBO-website: www.

inbo.be). Het idee voor dit rapport vindt z’n oorsprong bij 

de vele vragen die ze kregen vanuit verschillende hoe-

ken, zowel van administraties, als niet-gouvernemente-

le organisaties, als van geïnteresseerde individuen. Men 

vroeg zich af hoe ESD zich verhouden ten opzichte van 

(behoud van) biodiversiteit, en men was bezorgd over 

de mogelijke impact op de biodiversiteit van een be-

leid dat gebaseerd is op ESD. Het rapport geeft een be-

knopt overzicht van 17 belangrijke  ecosysteemdiensten 

in Vlaanderen en hun relatie met biodiversiteit.  In dit 

INBO-rapport staat de zogenaamde ‘wilde’ biodiversi-

teit centraal. ‘Gedomesticeerde’ biodiversiteit valt dus 

buiten de scope van dit rapport. Recent werd ook nog 

het natuurrapport (NARA-T) gepubliceerd waar ecosys-

teemdiensten centraal staan (www.nara.be). Zie rubriek 

Actueel & Info achteraan dit nummer.

Figuur 1: Schematisch overzicht van producerende, regulerende en culturele ESD © INBO, naar Planbureau voor Leefomgeving 

(Nederland)

2
Figuur 2: Molse Nete, waterbuffering door meandering (ESD: 
over  stromingsbeheersing)

http://www.inbo.be
http://www.inbo.be
http://www.nara.be
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http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500414002.pdf
www.natuurrapport.be
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2	Het landduinenproject (Balen, Geel, Meerhout en Mol)

Auteurs: Inge Vermeulen en Lieve Janssens, Provincie Antwerpen – Dienst Duurzaam 
Milieu- en Natuurbeleid (DMN); e-mail: inge.vermeulen@provincieantwerpen.be

1. Situering projectgebied
Het landduinenproject situeert zich op het grondgebied 

van de gemeenten Balen, Geel, Meerhout en Mol. Meer 

specifiek is het projectgebied gelegen tussen de spoor-

weg Antwerpen-Hasselt in het noorden, de grens met 

Limburg in het oosten, het Albertkanaal in het zuiden 

en in het westen de Antwerpseweg en de Ring van Geel. 

Dit openruimtegebied van nagenoeg 15.000 ha herbergt 

natuur- en landschapswaarden van Vlaams en Europees 

belang. 

Het gebied kent een grote landschappelijke diversiteit 

met haar kenmerkende parabolische landduinen en de 

vallei van de meanderende Grote Nete en Molse Nete. 

De belangrijkste natuurwaarden (zie volgend artikel pagi-

na 11: 'De landduinenregio: rijk aan natuur en biodiversi-

teit') worden gevormd door de beekvalleien, met een grote 

Figuur 2: Afbakening projectgebied ‘landduinenregio’ – SBZ = speciale beschermingszones (H: Habitatgebied / V: Vogelgebied) con-
form Natura 2000 © INBO/UA

Figuur 1: Oevers van de Grote Nete, waterloop in de regio  
© Rembrandt  De Vlaeminck 

1

mailto:inge.vermeulen@provincieantwerpen.be
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diversiteit aan valleigemeenschappen, beboste landduin-

complexen en zandruggen en de bossen en natuurgebie-

den van voormalige heidegebieden.

De Grote Nete is een oost-west georiënteerde structuur-

bepalende vallei, waarlangs beboste landduincomplexen 

voorkomen. De beekvalleien van de Grote Nete en haar 

zijbeken zijn typische laaglandbeekvalleien met een af-

wisseling van moerassen, laagveenvegetaties, graslanden, 

struwelen en alluviale loofbossen.

Andere kenmerkende landschapselementen van het ge-

bied zijn graslanden en akkers met een hoge densiteit aan 

houtige kleine landschapselementen, erfgoedelementen 

als watermolens, windmolens, kapelletjes en hoeves, en 

de kanalen (Dessel-Kwaadmechelen, Albertkanaal, kanaal 

naar Beverlo). 

2. Doelstelling en partners
Het landduinenproject heeft als doel om te werken aan 

de landschapsecologische kwaliteiten van de landduin en-

regio en dit op basis van het concept van de ecosys-

teemdiensten.  Het typische, rijk gevarieerde landschap 

van de landduinen langsheen de Grote Nete is de ideale 

plaats om vanuit dit beloftevolle beleidsconcept concre-

te praktijkervaring op te doen. 

Een landschap zorgt niet alleen voor rust en ontspan-

ning. Het kan ook zorgen voor vermindering van fijn stof, 

verkoeling, voedselproductie, zuiverdere lucht en drink-

water,... Allemaal ecosysteemdiensten die ons zomaar 

worden aangeboden. Een duurzaam en veerkrachtig 

landschap staat bovendien veel sterker tegenover de uit-

dagingen waar we voor staan, zoals biodiversiteitsverlies 

en klimaatverandering.

De tien partners van het landduinenproject hebben zich 

geëngageerd om een  methodiek te ontwikkelen rond 

ecosysteemdiensten die inspiratie kan geven bij het ont-

wikkelen of uitvoeren van planprocessen en het nemen 

van duurzame beslissingen op landschapsschaal. En die 

ook toelaat om het concept van ecosysteemdiensten te 

vertalen naar concrete baten binnen lokale projecten. Ze 

willen zo samen op een participatieve manier werken aan 

kwalitatieve en multifunctionele landschappen in de regio 

Balen, Geel, Meerhout en Mol.

Een eerste experiment vond plaats tijdens de opmaak van 

het uitgebreid bosbeheerplan in de Volsbergenbossen. 

Het gaat om een boscomplex op een landduin, een heel 

herkenbaar beeld in deze regio. Op pagina 24 wordt ver-

der ingegaan op dit pilootproject. In de komende drie jaar 

worden binnen het Strategisch project ‘Samen investeren 

in de ecosysteemdiensten van de landduinenregio loont!’ 

(2015-2017) nog andere pilootprojecten uitgewerkt. 

Er wordt volop gekeken in welke gebieden binnen de 

landduinenregio ecosysteemdiensten als basis kunnen 

worden ingezet om samen, anders te kijken naar het 

landschap. De doelstelling is om in de verschillende land-

schapstypes kenmerkend voor de regio een pilootproject 

Figuur 4: Erfgoed – Watermolen (rad) aan woonhuis © 
Rembrandt De Vlaeminck

4

Figuur 3: Landschapsfoto Landduinenregio © Rembrandt  De 
Vlaeminck

3
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uit te werken. Het kan gaan om bossen, groene infrastruc-

tuur en recreatie, valleigebieden, landbouw, bedrijventer-

reinen, …

Dit proces verloopt in nauw overleg met de betrokken 

diensten binnen de provincie Antwerpen, de steden en 

gemeenten binnen het projectgebied, betrokken dien-

sten van de Vlaamse overheid, middenveldorganisaties 

en, binnen de weerhouden projecten, met de betrokken 

lokale actoren.

De ervaringen ontwikkeld en opgedaan in de verschillen-

de pilootprojecten worden gebundeld en gedeeld met 

beleidsvoerders, beheerders, eigenaars, … Zo kunnen 

ecosysteemdiensten inspireren om aan duurzame plan-

ning te doen van multifunctionele landschappen. 

3. Landschapsontwikkeling

3.1 Landschapsecologische analyse 
De ‘wetenschappelijke’ kennis wordt aangereikt door het 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de 

Universiteit Antwerpen (UA).

Op basis van een landschapsecologische analyse, heeft 

het INBO de elementen aangegeven waarmee een land-

schapsecologische visie bediscussieerd en gevormd kan 

worden. 

Er kunnen in het projectgebied een zestal min of meer 

homogene landschapsecologische entiteiten of deelge-

bieden onderscheiden worden.  Die kunnen op hun beurt 

dan weer geclusterd worden in 3 zones:

1) Het heterogeen ontginningslandschap van Geel, Mol, 

Balen en Olmen, met daaronder:
• De valleien van de Molse Nete en de Grote Nete
• Het landduinenrijke interfluvium tussen beide valleien
• Het landschap ten noorden van de Molse Nete

2) Het valleirijk recent ontginningslandschap van Olmen 

en Balen, met daaronder:

·• De bovenlopen van de Grote Nete (ten oosten van 

Kempens kanaal)
• Het open landbouwlandschap van de Schoorheide

3) Het vlakke landbouwgebied te Zittaart-Olmen (over-

gangszone naar de Zuiderkempen)

Figuur 5:  Landschapseenheden – 6 deelgebieden of entiteiten (bron: INBO)
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3.2 Ruimtelijke condities voor optimale levering 
van ecosysteemdiensten

Per deelgebied zijn de elementen aangegeven waarmee 

ruimtelijk moet rekening gehouden worden zodat de 

ecosysteemdiensten optimaal kunnen renderen.

Om een voorbeeld te geven: 

De landduinen bieden bij uitstek kansen voor het verbe-

teren of optimaliseren van waardevolle ecosysteemdien-

sten waarbij tegelijk ook biodiversiteitsdoelen kunnen 

worden nagestreefd. 

Zo zijn de landduinen erg belangrijk voor culturele dien-

sten zoals recreatie (Van der Biest et al., 2013). Het uit-

breiden van natuur- en groengebieden en een aangepast 

beheer kunnen de recreatiefunctie nog verhogen. Boven-

dien spelen de landduinen als infiltratiegebied een belang-

rijke rol voor de dienst waterproductie. Door de huidige 

dominantie van naaldhout wordt deze dienst onderbenut. 

Omvorming naar loof- of gemengde bestanden of open 

natuurtypen kunnen zowel de biodiversiteitsfunctie als de 

infiltratiefunctie verbeteren. Een andere belangrijke dienst 

die vandaag de dag door de landduinen wordt geleverd 

is houtproductie, al liggen de potenties hiervoor in feite 

hoger in de valleigebieden.

Met dit in gedachten stelt INBO een aantal geschikte 

maatregelen voor om zowel de biodiversiteitsfunctie als 

de ecosysteemdiensten te verbeteren, bijvoorbeeld:

• bodembedekking (vegetatie) die gebonden is aan droge 

omstandigheden (infiltratie);  

• behouden en indien nodig verbeteren van de infiltra-

tiecapaciteit van de bodem; 

• vergroten van de leefgebieden van provinciaal priori-

taire soorten (waar van toepassing en noodzakelijk);  

• ontwikkelen/behouden van biotopen van landduinen: 

stuifduin, heide, bos, …, 

• omvorming van landbouwgrasland naar schraal 

grasland; 

• omvorming naaldhoutaanplanting naar gemengd bos, 

loofbos of stuifduin en heide; 

• behoud van bos & omvorming bos in relatie tot ont-

wikkelingsgeschiedenis, huidige structuur en samen-

stelling, abiotiek en aangrenzend landgebruik; 

• behouden en herstellen gradiëntovergang land-

duin-vallei: met als ideaal stuifduin/heide – vochtig 

schraalland/moeras; of droog loofbos – valleibos/

broekbos; 

• multifunctionaliteit van inrichting en beheer van de 

landduinen afstemmen op noodzakelijke condities 

voor biodiversiteit en provinciaal prioritaire soorten.

Zo werden voor de verschillende deelgebieden de con-

dities aangegeven waaronder de ecosystemen optimaal 

zullen renderen.

4. Culturele diensten o.a. fiets- en 
wandelroutes

In een landschapseducatief project wordt gewerkt rond 

de culturele diensten (recreatie, ontspanning, beleving, …). 

(1) De komende maanden wordt een verhalenroute ont-

wikkeld. Het wordt een fietsroute van 80 km (opge-

deeld in drie deellussen) geënt op het fietsknooppun-

tennetwerk, met als startpunt De Wasserij in Meerhout. 

De fietser krijgt allerlei verhalen mee over het land-

schap van de landduinenregio. Verhalen die gekoppeld 

zijn aan zichtbare elementen die de fiets(t)er onderweg 

tegenkomt: een kapel, een rij knoteiken, een watermo-

len, …  Wat vertellen deze over de geschiedenis van de 

streek, waarom staan ze waar ze staan en hoe hebben 

ze de geschiedenis van deze locatie mee bepaald? Wat 

was of is de betekenis van deze plek vroeger en nu 

voor de lokale mensen? 

 Dit landschapseducatief project beoogt om inwoners 

uit de regio (opnieuw) in contact te brengen met hun 

landschap, om de band met het landschappelijk erf-

goed terug aan te halen en de sporen van vroeger 

landschapsgebruik leesbaar te maken. 

(2) Wat er nu al bestaat, is het wandelnetwerk ‘ Kempense 

Landduinen’. Het serveert je 340 kilometer wandel-

plezier in de gemeenten Balen, Geel, Meerhout en 

Mol (Heidehuizen). Zoals bij het populaire fietsroute-

netwerk kunnen wandelaars zelf trajecten uitstippelen 

langs fijne wandelpaden, met elkaar verbonden via 

knooppunten. Het wandelnetwerk kwam tot stand met 

de financiële steun van Leader, het Europees subsidi-

eringsprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Figuur 6: Wandelkaart ‘Kempense Landduinen’ met detail (tussen 
Meerhout en Geel (Bel)) © TPA vzw
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Voor het wandelnetwerk bestaat ook een begeleidende 

stuurgroep waarin de verschillende partners vertegenwoor-

digd zijn. Dit resulteert in trajectverbeteringen. Bij de meest 

recente herdruk in 2014 van de Wandelkaart Kempense 

Landduinen werden er zo extra verbindingen gemaakt in de 

door Natuurpunt beheerde natuurgebieden in De Vennen 

(Balen) en Winkelomheide (Geel). Op die manier worden er 

via de knooppunten unieke stukjes natuur ontsloten voor 

de wandelaar. Gelijktijdig worden meer mensen bewust ge-

maakt rond alles wat met natuur te maken heeft.

Literatuur
Laurijssens G., De Blust G. & Keune H., 2014: Landschaps-

ecologische systeemanalyse en elementen voor visie-

ontwikkeling voor de landduinenregio Middenkempen 

(Meerhout, Balen, Geel, Mol - provincie Antwerpen), 

INBO-rapport, 125 p.

Van der Biest K., Staes J., Vrebos D. & Meire P., 2015: Eco-

system services of the land dune region Middenkem-

pen. Onderzoeksgroep ecosysteembeheer, Universi-

teit Antwerpen. Studie uitgevoerd voor de Provincie 

Antwerpen.

3	De landduinenregio: rijk aan natuur en biodiversiteit

(Overgenomen uit het INBO-rapport 2014: Landschapsecologische systeemanalyse en elementen voor visieontwikkeling voor de 
landduinenregio Middenkempen (Meerhout, Balen, Geel, Mol) van Guy Laurijssens, Geert De Blust & Hans Keune (p. 125).  
Studie werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Antwerpen)

1. Karakteristieke biotopen: landduinen en 
valleigebieden

Het gebied wordt vooral gekenmerkt door landduinen-

complexen en valleigebieden.

Op de landduinencomplexen in het projectgebied 

zijn lokaal nog open landduinen met restanten van 

duingraslanden, open (stuif)zanden, droge heide en in 

mindere mate ook vochtige heide aanwezig. Het betreft 

vaak kleine relicten van de vroegere uitgestrekte heide-

landschappen op en rond de landduinen die in de loop 

van de 19de en 20ste eeuw werden bebost of ontgonnen. 

Met name op de landduinen rond Bel (Geel) en op de 

Keiheuvel (Balen)  komen belangrijke restanten van stuif-

zanden en heide voor (figuur 1 en 2).

1

2Figuur 1: Open stuifzanden in Geel-Bel © Rembrandt De 

Vlaeminck. Figuur 2: Keiheuvel in Balen © Provincie Antwerpen

Meer info

Toerisme Provincie Antwerpen (TPA vzw) coördi-

neerde deze gedetailleerde overzichtskaart en 

het bijbehorende inspiratieboekje. Het boekje 

bevat informatie over het landschap waarin je 

wandelt en de typische fauna en flora, toeristi-

sche informatie over de regio en verder enkele 

kant-en-klare suggestielussen, waaronder de 

ultieme Landduinenwandeling in Balen, Geel en 

Meerhout. ‘Kempense Landduinen’ is één van de 

12 wandelnetwerken in de provincie Antwerpen. 

De gedetailleerde wandelkaart (inclusief inspi-

ratieboekje) kost 8 euro en is verkrijgbaar bij 

de toeristische infokantoren van Balen, Geel en 

Meerhout. Je kunt de kaart eveneens online  

bestellen op www.kempen.be 

http://www.kempen.be
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Ook naaldbossen vinden we hoofdzakelijk op en rond de 

aanwezige landduinen en zijn daarmee erg landschaps-

bepalend in deze duinenregio. Door een aangepast bos-

beheer evolueren deze bossen langzaam naar structuur-

rijke gemengde bossen met een groter aandeel loofhout 

en ook een groter aandeel dood hout, wat de soortenrijk-

dom in de bossen ten goede komt. Naaldbossen zonder 

aangepast bosbeheer blijven vaak monotone, eenjarige 

opstanden met een beperkte structuurrijkdom en zijn op 

vlak van biodiversiteit minder interessant (figuur 4).

Lokaal is ook eiken-berkenbos aanwezig op de land-

duinen. Het betreft het natuurlijk bostype op landduinen 

maar is vaak ook aangeplant.

De alluviale bossen en vochtige wilgenstruwelen zijn 

karakteristiek voor de beek- en riviervalleien. Door hun 

afhankelijkheid van hoge (grond)waterstanden komen 

ze enkel in de valleigebieden en in natte depressies voor. 

Hun voorkomen is erg versnipperd.

Eveneens beperkt tot de valleigebieden zijn vochtige 

graslanden en natte ruigtes. Goed ontwikkelde soorten-

rijke vormen zijn lokaal aanwezig en sterk achteruitge-

gaan. Op veel plaatsen zijn ze vervangen door soortenar-

mere cultuurgraslanden.

Op heel wat plaatsen in de valleigronden zijn soms uit-

gestrekte veenpakketten aanwezig. Op deze veengronden 

zijn lokaal nog belangrijke relicten van moeras- en laag-

veenvegetaties aanwezig.

De beken en zijlopen van de valleigebieden van Grote 

Nete en Molse Nete zijn plaatselijk rijk begroeid met wa-

terplanten, wat samenhangt met de relatief goede wa-

terkwaliteit die de beken in deze regio nog hebben.  

Type Opp (ha) %

urbaan 442 28,9

naaldbossen 750 49,0

heide 62 4,0

stuifzand 61 4,0

schraal grasland 17 1,1

zuur eikenbos 22 1,4

loofhoutaanplanten 11 0,7

struweel 8 0,5

stilstaande wateren 26 1,7

cultuurgrasland 69 4,5

akkers 29 1,9

kleine landschapselementen 4 0,2

vliegveld 16 1,0

andere/niet gekarteerd 15 1,0

urbaan

naaldbossen

heide

stuifzand

schraal grasland

zuur eikenbos

loofhoutaanplanten

struweel

stilstaande wateren

cultuurgrasland

akkers

kleine landschapselementen

vliegveld

andere/niet gekarteerd

Tabel 1: Oppervlakteverdeling van aanwezige biotopen op de landduinen in het projectgebied.

3

Figuur 3 (links) en figuur 4 (rechts): 

Karakteristieke bosbeelden op de landduinen. 

Naast eenvormige en gelijkjarige naald-

houtbestanden (met nauwelijks ondergroei) 

(rechts; voorbeeld omgeving Bel) ontwikkelt 

een belangrijk aandeel van de bosbestan-

den een meer gevarieerde samenstelling en 

structuur. Onder invloed van een aangepast 

bosbeheer ontwikkelt een onderetage van 

loofhoutsoorten die klaar staat om door te 

groeien bij verdere dunning van de bestanden 

(links; voorbeeld Volsbergenbossen).
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Tabel 2: Europese richtlijnsoorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen werden opgesteld voor de speciale beschermingszone van 

de bovenloop van de Grote Nete (ANB, 2012). 

(Soorten die reeds effectief aanwezig zijn in het landduinen-projectgebied worden aangeduid met een *. De andere soorten komen 

voor in aangrenzende delen van het habitarichtlijngebied buiten het projectgebied of komen niet voor maar werden wel als doelsoort 

opgenomen in de instandhoudingsdoelstellingen voor dit sbz)

Meer info vind je ook op de websites en IHD-(tussentijdse)rapporten: http://www.natura2000.vlaanderen.be/; http://ecopedia.be/natu-

ra2000/vogelrichtlijn en http://ecopedia.be/europees_beschermde_natuur/soorten of in de publicatie ‘BE2100040- Bovenloop van de 

Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor (Managementplan Natura 2000, V.1.0)’.

5

2. Aandachtsoorten (fauna & flora)
De bespreking van de fauna en flora focust op een aantal 

voor het projectgebied karakteristieke soorten en soor-

tengroepen. Daarbij gaat de aandacht vooral naar soorten 

die van het beleid de nodige aandacht vragen, zoals de 

Provinciaal Prioritaire Soorten (PPS / figuur 5), Rode Lijst-

soorten en soorten van de Europese richtlijnen. Voor een 

aantal karakteristieke soorten(groepen) wordt in grote lij-

nen ingegaan op specifieke eisen t.a.v. het leefgebied. 

De opgenomen soortenoverzichten in het studierap-

port zijn gebaseerd op gegevens van website ‘Waarne-

mingen.be’  (geraadpleegd juni 2013). Specifiek voor de 

PPS-soorten werden gedetailleerde gegevens van de 

periode 2008-2012 ter beschikking gesteld aan de op-

drachtgever. 

Ook Europees beschermde soorten van de Vogel- en 

 Habitatrichtlijn krijgen de nodige aandacht in het na-

tuurbeleid. De focus voor bescherming van deze soorten 

ligt binnen de speciale beschermingszones (sbz) i.h.k.v. Figuur 5: Veldparelmoervlinder – PPS © Theo Bollen

Soortengroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam HRL
Bijlage II

HRL
Bijlage III

VRL
Bijlage IV

Planten Drijvende waterweegbree Luronium natans ✔

Vissen Beekprik* Lampetra planeri ✔

Vissen Bittervoorn* Rhodeus sericeus amarus ✔

Vissen Kleine modderkruiper* Cobitis taenia ✔

Vissen Rivierdonderpad Cottus gobio ✔

Amfibieën Kamsalamander Triturus cristatus ✔ ✔

Amfibieën Poelkikker* Rana lessonae ✔

Zoogdieren Meervleermuis* Myotis dasycneme ✔ ✔

Zoogdieren Laatvlieger* Eptesicus serotinus ✔

Zoogdieren Rosse vleermuis* Nyctalus noctula ✔

Zoogdieren Ruige/Gewone dwergvleermuis* Pipistrellus species ✔

Vogels Roerdomp Botaurus stellaris ✔

Vogels Woudaap Ixobrychus minutus ✔

Vogels Porseleinhoen Porzana porzana ✔

Vogels Bruine kiekendief Circus aeruginosus ✔

Vogels Kwartelkoning Crex crex ✔

Vogels Blauwborst* Luscinia svecica ✔

Vogels Ijsvogel* Alcedo atthis ✔

Vogels Wespendief* Pernis apivorus ✔

Vogels Zwarte specht* Dryocopus martius ✔

http://ecopedia.be/natura2000/vogelrichtlijn
http://ecopedia.be/natura2000/vogelrichtlijn
Waarnemingen.be
Waarnemingen.be
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de Habitatrichtlijn in het projectgebied, al kunnen bij-

komende maatregelen buiten het Natura 2000 netwerk 

nuttig zijn met het oog op het verbinden en vergroten 

van functionele leefgebieden voor deze soorten. Tabel 2 

(p. 13) geeft een overzicht van de richtlijnsoorten die zijn 

aangemeld of waarvoor doelstellingen zijn opgenomen 

voor het habitatrichtlijngebied van de Grote Nete. 

Ook binnen minder gekende of bestudeerde soorten-

groepen, waarvoor nog geen Rode Lijst en geen selectie 

van provinciale prioritaire soorten werd gemaakt, zijn er 

voor de regio karakteristieke soorten die het statuut van 

aandachtsoort verdienen.  Zo’n typische soort voor de 

landduinenregio is bv. de zeldzame harkwesp (Bembix 

rostrata), die in de provincie enkel nog voorkomt in een 

geïsoleerde populatie in het duinengebied van Bel, en ook 

elders in Vlaanderen zeer zeldzaam is.

3. Enkele karakteristieke soorten(groepen) 
volgens habitatvoorkeur

Op basis van gelijkaardige habitat- en biotoopvoorkeuren 

onderscheiden we een aantal ecologische groepen die 

hieronder worden besproken. PPS-soorten worden in vet 

aangeduid.

3.1. Soorten van structuurrijke bossen
Door het ouder worden van de bossen en door een ge-

wijzigd bosbeheer ontwikkelen heel wat homogene 

naaldhoutaanplanten naar meer structuurrijke bossen 

met een groter aandeel dikke bomen, dood hout en loof-

hout. Hierdoor worden ze geschikt voor typische aan-

dachtsoorten van rijpere bossen. Een karakteristieke soort 

van structuurrijke, oudere naald- en loofbossen is bv. de 

zwarte specht. … De soort komt vooral voor in de grote-

re naaldboscomplexen op en rond de landduinen. Ook in 

oude populierenbestanden in de valleien is de soort aan-

wezig. 

Een andere typische soort van structuurrijke bossen is o.a. 

wespendief, die lokaal voorkomt in het projectgebied. Ook 

voor tal van vleermuissoorten zijn structuurrijke bossen 

een essentieel onderdeel van het leefgebied. 

Soorten zoals zwarte specht en wespendief hebben een 

zeer groot territorium nodig. Op landschapsniveau zijn 

dan ook voldoende grote, aaneengesloten boscomplexen 

noodzakelijk. 

3.2. Soorten van bosranden, ijle bossen en open 
plekken in bossen

Typische aandachtsoorten van goed ontwikkelde bos-

randen, ijle bossen en open plekken in bossen zijn o.a. 

gekraagde roodstaart, boompieper en kleine ijsvogel-

vinder (figuur 6) . 

Deze biotopen zijn schaars aanwezig in het projectge-

bied en deze soorten komen dan ook eerder lokaal voor 

verspreid over het projectgebied, vaak in overgangen 

naar heidebiotopen. Naast soorten met een uitgesproken 

voorkeur voor dergelijke overgangsbiotopen, maken ook 

heel wat typische bossoorten en soorten van open terrein 

gebruik van deze biotopen. Voor heel wat vlindersoorten 

en andere ongewervelden bv. vormen bosranden en open 

Life+ project ‘Most-Keiheuvel’ en visherstelmaatregelen

Voor sommige vissoorten in de provinciale waterlopen 

dient men op de tellen te passen. Zo ook op de bovenlo-

pen van de Grote Nete, waar vooral de beekprik, de kleine 

modderkruiper en de kwabaal het moeilijk hebben de kop 

boven (onder?) water te houden. De provincie probeert 

dan ook via tal van maatregelen de leefgebieden van deze 

soorten te herstellen, te optimaliseren en te verbinden.

Figuur: Inventarisatie van vispopulatie  langs Grote Nete (en 

Kleine Hoofdgracht)

Binnen het Europees gesubsidieerde Life+ project 

‘Most-Keiheuvel’ wil de provincie Antwerpen een acht-

tal resterende vismigratieknelpunten wegwerken op de 

Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht. Dit Life-project is 

een samenwerking tussen ANB, Bosgroep Zuiderkempen, 

Kempens Landschap vzw en de provincie. Het project 

loopt van 01/06/2012 tot 31/05/2017 en omvat een brede 

waaier aan acties in de natte en droge sfeer; van saneren 

van vismigratieknelpunten tot herstel van stuifduinen op 

de Keiheuvel. Voor de werken aan de waterlopen werden 

begin 2015 de bouwvergunningen aangevraagd en uit-

voering is voorzien in het najaar van 2015.



ANTenne | APRIL - JUNI 2015  |  NR 2 15

plekken een cruciaal onderdeel van het leefgebied. Ook 

voor tal van vleermuissoorten bieden deze overgangs-

biotopen vaak een geschikt jachtterrein. Al deze soorten 

kunnen profiteren van een aangepast bosrandbeheer en 

een dunningsbeheer bij de omvorming van naaldhout-

bestanden. 

3.3. Soorten van open heide en landduinen 
Open heidebiotopen in het projectgebied bestaan vooral 

uit stuifzand, duingrasland en droge heide op landduinen. 

Typische aandachtsoorten in dergelijke biotopen zijn 

o.a. heivlinder, boomleeuwerik, boompieper, harkwesp, 

heidespoorspin, kleine heidehangmatspin, levendba-

rende hagedis, blauwvleugelsprinkhaan, snortikker, zand-

doorntje, veldkrekel, enz. 

Typische plantensoorten zijn o.a. buntgras (figuur 8), 

struikhei, klein tasjeskruid, dwergviltkruid, grasklokje, 

stekelbrem, kruipbrem, hondsviooltje, enz. Zeer lokaal ko-

men ook vochtige heide en vennen voor met o.a. gewone 

dophei (figuur 7), veenpluis, vinpootsalamander, levend-

barende hagedis en tal van libellensoorten zoals vengla-

zenmaker, tangpantserjuffer, tengere pantserjuffer, 

noordse witsnuitlibel, venwitsnuitlibel, koraaljuffer, enz. 

Deze heidesoorten hebben naast structuurrijke en ge-

varieerde heide- en landduinbiotopen ook voldoende 

grote oppervlakten geschikt leefgebied nodig. Hun voor-

komen is beperkt tot de aanwezige landduinen. Grotere 

open zones met heide, duingrasland en open zand vin-

den we terug op de landduinen in Bel en op de Keiheuvel 

(Balen). Elders zijn de heide- en de open zandbiotopen 

vaak te klein om geschikt te zijn voor deze karakteristieke 

soorten.

3.4. Soorten van vallei- en moerasbossen en 
vochtige struwelen

Karakteristieke in het projectgebied voorkomende aan-

dachtsoorten van vochtige vallei- en broekbossen zijn o.a. 

wielewaal, matkop (figuur 11), nachtegaal, kleine ijsvo-

gelvlinder, enz. Figuur 8: Buntgras

Nieuwe natuurfilm van kempenaar Frans Verhoeven 

Was je erbij op de ANKONA-ontmoetingsdag van 14 

februari jl., dan heb je allicht de nieuwe natuurdocumen-

taire over de Molse en Schepse Nete  gezien van cineast 

Frans Verhoeven. Deze prachtige film ‘Langs kronkelende 

Neetjes en stille waters’ (55 min.)’ werd recent ook op tv 

(één) uitgezonden. Als kijker maak je kennis met enke-

le minder gekende gebieden in de Antwerpse Kempen 

zoals : de Maat (Schotse hooglandrunderen en Noorse 

fjordenpaarden), de Wurft (zeldzame schoorsteenwes-

pen en veldparelmoervlinders),  de vallei van de Witte 

Nete (rivierdonderpad en kleine modderkruiper) en de 

Belse duinen (harkwespen). Vervolgens trek je verder het 

kempenland in op zoek naar een bron van riviertjes die 

de liefelijke naam ‘Neetjes’ meekregen. Het Buitengoor 

is zo’n brongebied (kwelgebied). De Scheppelijke Nete 

vindt hier zijn oorsprong. Het is de noordelijke zij-

tak van de Molse Nete die uiteindelijk uitmondt in de 

Grote Nete. De mooiste natuurgebieden in de vallei van 

de Grote Nete o.m. de Keiheuvel, De Most, de Vennen, 

het Griesbroek en Scheps worden in beeld gebracht. 

De filmmaker neemt ons mee op exploratietocht door 

deze unieke natuurgebieden met zijn moeras- of broek-

bossen. De volledige vallei van de Grote Nete heeft de 

ambitie om uit te groeien tot één groot woud met de 

voetjes in het water en daar wil de filmmaker met zijn 

nieuwe productie zijn steentje toe bijdragen.

Meer info: Frans Verhoeven (vrijwilliger en ex-VRT me-

dewerker en gepensioneerd), Sint-Jans Berchmansstraat 

25, 2400 Mol, tel. 014 31 37 49.

6 7
Figuur 6: Kleine ijsvogelvlinder 
© Vilda, Misjel Decleer

Figuur 7: Dophei © Rembrandt 
De Vlaeminck

8
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Ook in populierenaanplanten wordt bij stopzetten van 

de productiefunctie vallei- en moerasbos ontwikkeld en 

komen deze soorten voor. Met name wielewaal heeft 

vaak een voorkeur voor natte populierenbestanden. Deze 

soorten komen nu eerder lokaal voor op een beperkt aan-

tal plaatsen in de valleigebieden. Toename van dergelijke 

vochtige bossen en struwelen in de beek- en riviervallei-

en kunnen deze soorten in de kaart spelen.

3.5. Soorten van vochtige graslanden, ruigten en
moerassen

Andere karakteristieke elementen in het valleilandschap 

zoals vochtige graslanden, natte ruigten en moerassen, 

herbergen eveneens tal van karakteristieke aandachtsoor-

ten. O.a. moerassprinkhaan (figuur 9), zompsprinkhaan, 

blauwborst, rietgors, kleine en grote ratelaar, grote  boter-

bloem, rietorchis, moeraswederik en kikkerbeet zijn en-

kele van de aandachtsoorten in deze biotopen die (lokaal) 

voorkomen in het projectgebied.  

3.6. Soorten van kleinschalige halfopen 
landschappen met kleine landschapselementen

Eveneens karakteristiek voor het valleilandschap langs 

de Grote en Molse Nete is het kleinschalig karakter met 

veel kleine landschapselementen zoals bosjes, bomen-

rijen, houtkanten en slootkanten. Met name voor tal van 

vleermuissoorten zoals ruige en kleine dwergvleermuis, 

rosse vleermuis, enz. vormen dergelijke halfopen land-

schappen geschikte foerageergebieden. Een andere aan-

dachtsoort van dergelijke landschappen met verspreide 

bosjes en bomen is de zomertortel, die alsmaar zeldza-

mer wordt en nog slechts lokaal voorkomt als broedvogel 

in het projectgebied.

3.7. Soorten van zuivere, structuurrijke waterlopen
Karakteristieke provinciaal prioritaire soorten van struc-

tuurrijke waterlopen met voldoende waterplanten en een 

goede waterkwaliteit zijn o.a. bosbeekjuffer (figuur 10), 

beekrombout, ijsvogel en watervleermuis. 

Andere aandachtsoorten van structuurrijke waterlopen 

zijn o.a. bever en oeverzwaluw en uiteraard tal van zeld-

zame en bedreigde vissoorten zoals o.a. beekprik, bitter-

voorn, kleine modderkruiper, serpeling en kwabaal. Ty-

pische zeldzame waterplanten die in het projectgebied 

waargenomen werden zijn o.a. doorgroeid, spits en plat 

fonteinkruid.

3.8. Andere
Ander typische prioritaire soorten voor de provincie Ant-

werpen die voorkomen in het projectgebied maar die 

door hun zeer specifieke habitateisen niet in bovenge-

noemde categorieën vallen, zijn bv. Kempense heidelibel 

en veldparelmoervlinder.

Het voorkomen van de veldparelmoervlinder (figuur 5) 

in Vlaanderen is momenteel beperkt tot kleine populaties 

waarvan één op een netwerk van wegbermen en indus-

trieterreinen in Balen-Wezel. De Kempense heidelibel 

komt binnen de provincie Antwerpen quasi enkel nog 

voor aan de oostkant van de provincie. Sinds de jaren ’90 

is  het aantal populaties sterk teruggevallen en vermoede-

lijk komt de soort nu nog slechts voor te Balen en Wezel 

(De Most, Scheps).11
Figuren 9, 10 en 11: PPS – Provinciale Prioritaire Soorten (www.
provincieantwerpen.be)
Figuur 9: Moerassprinkhaan © Kris Decleer, 
Figuur 10: Bosbeekjuffer (mannetje) © Vilda, Rollin Verlinde, 
Figuur 11: Matkop © Glenn Vermeersch
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1. Inleiding
Binnen het kader van het Europese INTERREG project 

GIFT-T! (zie voorwoord in dit nummer) werd door Uni-

versiteit Antwerpen in samenwerking met het Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een proefversie 

van een methodiek ontwikkeld om ecosysteemdiensten 

in te zetten als inspiratie bij het uitwerken van duurza-

me planprocessen. De landduinenregio Midden-Kempen 

werd daarbij gebruikt als studiegebied. Belangrijke doel-

stellingen van de methodiek zijn aan de lokale gemeen-

schap de voordelen van een multifunctioneel landschap 

aan te tonen en samen met de verschillende belangheb-

benden in een gebied tot een gedragen visie te komen. 

Concreet kan met de methode aangetoond worden 

(1) welke ecosysteemdiensten vandaag door het land-

schap geleverd worden, (2) of een herinrichting van het 

landschap een grotere hoeveelheid ecosysteemdiensten 

oplevert en zo ja, (3) welke aanpassingen nodig zijn, en 

(4) hoeveel ecosysteemdiensten in dat geval extra gele-

verd kunnen worden. 

Gelijktijdig met het ontwikkelen van deze methode startte 

in het bosgebied Volsbergenbossen het voorbereidings-

proces voor de opmaak van een uitgebreid bosbeheer-

plan (zie verder, artikel van  Jan Seynaeve). Dit vormde 

de ideale gelegenheid om met het concept in de praktijk 

te gaan experimenteren en de voor- en nadelen van een 

dergelijke aanpak aan het licht te brengen. 

2. Methode
2.1. Beoordeling per ecosysteemdienst
In een eerste stap werden de diensten geïdentificeerd 

die belangrijk zijn in de landduinenregio: houtproductie, 

voedselproductie, watervoorziening, klimaatregulatie 

door koolstofopslag in de bodem, waterzuivering door 

nutriëntretentie in het ecosysteem, luchtzuivering door 

stofafvang, bestuiving, recreatie en belevingswaarde. 

Voor ieder van deze diensten werd een analyse gemaakt 

van welke factoren (abiotische condities, kenmerken 

van de omgeving en beheersmaatregelen) precies de 

levering ervan bepalen. Voor de dienst luchtzuivering 

zijn dit bijvoorbeeld type vegetatie en aanwezigheid 

van ondergroei (kruid- en struiklaag); voor de dienst kli-

maatregulatie door koolstofopslag in de bodem zijn dit 

bodemtextuur, diepte van de grondwatertafel en land-

gebruik. Vervolgens werd per dienst onderzocht hoe 

deze factoren de levering van een dienst beïnvloeden, 

of interacties tussen factoren de levering kunnen beïn-

vloeden, …. Zo komen we tot één beoordelingstool per 

ecosysteemdienst. Er werd getracht om voor zoveel mo-

gelijk diensten een tool te hebben die in cijfers uitdrukt 

hoeveel van de dienst geleverd wordt. Een kwantitatieve 

inschatting is namelijk nauwkeuriger en objectiever om-

dat er tijdens de verschillende stappen in de berekening 

telkens met een continue range van waarden gewerkt 

wordt en geen subjectieve indeling in klassen wordt toe-

gepast (de uitkomst van de berekeningen wordt in een 

latere stap wel herleid tot klassen van zeer lage tot zeer 

hoge levering om een vergelijking te kunnen maken tus-

sen de verschillende diensten. Dit wordt verder in het 

artikel uitgelegd). De berekeningen zijn ofwel gebaseerd 

op bestaande modellen (bijvoorbeeld koolstofopslag in 

de bodem), ofwel werden nieuwe modellen ontwikkeld 

op basis van literatuur en bestaande kennis (bijvoorbeeld 

drinkwatervoorziening). Elke dienst wordt uitgedrukt in 

een eenheid die voor de dienst zelf van belang is. Kool-

stofopslag wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in kg koolstof 

per hectare per jaar; voedselvoorziening wordt uitge-

drukt in € opbrengst per hectare per jaar; watervoorzie-

ning in mm onttrekking per hectare per jaar; … . Wanneer 

geen wiskundige modellen of gedetailleerde cijfergege-

vens beschikbaar zijn worden verbanden tussen beïn-

vloedende factoren en levering van diensten kwalitatief 

ingeschat. 

Voorbeeld van bestuiving:

Voor bestuiving weten we bijvoorbeeld dat het type ve-

getatie bepaalt of er veel of weinig bestuivende insecten 

zullen voorkomen, en we weten ook dat hoe dichter een 

populatie bestuivers zich bevindt ten opzichte van een 

bestuivingsafhankelijk landbouwgewas, hoe meer van de 

bestuivers naar de landbouwgewassen zullen gaan. Maar 

hoeveel precies van de landbouwproductie mogelijk is 

gemaakt door bestuiving, en hoeveel van de bestuivers 

van dat specifieke gebied komen is moeilijk kwantitatief 

in te schatten en is daarom gebaseerd op een kwalitatie-

ve beoordeling. Zo wordt aan ieder type vegetatie van de 

Biologische Waarderingskaart (INBO 2012) een score ge-

geven voor de mate waarin zij in bestuivers kunnen voor-

zien. Bloemenrijke vegetaties zoals heide en soortenrijke 

mailto:Katrien.vanderbiest@uantwerpen.be
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graslanden krijgen de hoogste waar-

dering, monotone dennenaanplanten 

en vegetatieloze stuifduinen krijgen 

de laagste score. Vervolgens wordt 

een kaart gemaakt van de kortste af-

stand tot een bestuivingsafhankelijk 

gewas. Wanneer een perceel met een 

hoge score voor aanbod aan bestui-

vers zich op een afstand van minder 

dan 500m van een perceel bevindt 

met een grote behoefte aan bestui-

vers (bijvoorbeeld fruitteelt) dan krijgt 

dit perceel een hoge score voor de 

dienst bestuiving. 

Met behulp van de verschillende be-

oordelingstools en een kaart voor elk 

van de factoren die de levering van 

diensten beïnvloedt wordt een in-

schatting gemaakt van hoeveel van 

iedere dienst geleverd wordt op iede-

re plek in het studiegebied. Zo beko-

men we voor elke dienst een aparte 

kaart voor de ganse landduinenregio. 

2.2. Landgebruik als sturende 
factor

Landgebruik (zoals landbouw, bos-

bouw, natuur, industrie, …) is een be-

palende parameter voor vrijwel alle 

diensten. Wanneer het landgebruik 

wordt aangepast zal dit een effect 

hebben op zo goed als alle diensten. 

Een gebied waar bijvoorbeeld naald-

bos wordt omgevormd tot heide zal 

volledig andere ecosysteemdiensten 

gaan leveren. Sommige diensten, zo-

als houtproductie en koolstofopslag, 

zullen sterk verminderen of zelfs ver-

dwijnen, terwijl andere diensten dan 

weer kansen krijgen, zoals bestuiving 

en watervoorziening door infiltratie. 

Hoewel de keuze van landgebruik 

een belangrijke invloed heeft op de 

diensten die worden geleverd, zijn er 

ook elementen waar de mens weinig 

aan kan veranderen en die toch in be-

langrijke mate bepalen welke en hoe-

veel ecosysteemdiensten geleverd 

worden. Een loofbos op een droge 

landduin zal niet dezelfde hoeveel-

heid aan koolstof kunnen opslaan 

in de bodem als een loofbos op een 

drassige valleibodem. De abiotische 

factoren bepalen dus eigenlijk de ge-

schiktheid of de potenties van een 

gebied voor bepaalde ecosysteem-

diensten. Bij de keuze van landge-

bruik kan men met deze natuurlijke 

geschiktheid rekening gaan houden. 

In deze methodiek werd daarom een 

functie toegevoegd die toelaat om 

landgebruik te gaan optimaliseren 

voor één of meerdere ecosysteem-

diensten, rekening houdend met 

deze abiotische potenties. 

2.3. Optimaliseren van diensten 
op landschapsschaal

Wil men verschillende diensten te-

gelijk gaan optimaliseren, dan is het 

noodzakelijk om een gemeenschap-

pelijke vergelijkingsbasis te hebben op 

basis waarvan gezegd kan worden of 

het ene scenario meer diensten levert 

dan het andere. Alle diensten moe-

ten met andere woorden in eenzelf-

de eenheid uitgedrukt worden. Vaak 

wordt hiervoor economische waarde 

(euro) gebruikt. Verschillende dien-

sten zijn echter moeilijk uit te drukken 

in monetaire termen, zoals belevings-

waarde. Daarom werd er hier voor ge-

kozen om alle diensten uit te drukken 

in een kwalitatieve schaal bestaande 

uit vijf verschillende niveaus: 1 - zeer 

lage of geen, 2 - lage, 3 - gemiddel-

de, 4 - hoge en 5 - zeer hoge levering 

van de dienst. Zo kunnen de diensten 

bij elkaar opgeteld worden en kan 

een afweging gemaakt worden welk 

scenario van landgebruik de meeste 

diensten oplevert. 

Men kan daarbij de diensten simpel-

weg optellen, of men kan rekening 

gaan houden met de voorkeuren van 

belanghebbenden in de regio en een 

gewogen som maken. Daarbij wordt 

een zwaarder gewicht toegekend aan 

de diensten die zeer belangrijk geacht 

worden. Het ‘het meest optimale 

landgebruik’ wordt zodus in belang-

rijke mate beïnvloed  door de voor-

keuren van de mensen die de we-

gingsfunctie opstellen. Stel dat bij de 

ontwikkeling van een toekomstvisie 

drinkwatervoorziening als prioritair 

wordt gezien (figuur 1a), dan zal het 

model op de plaatsen die het meest 

geschikt zijn voor infiltratie (aanvul-

ling van grondwaterreserves) een 

type landgebruik adviseren dat de 

mogelijkheden voor infiltratie maxi-

maliseert en daarbij ook nog zo hoog 

mogelijk scoort op andere diensten. 

Voor het gebied van de landduinen 

betekent dit dat op de duinruggen en 

de droge zandgronden vooral heide 

zal voorkomen. Laat men het be-

lang van voedselvoorziening sterker 

doorwegen (figuur 1b) dan neemt het 

aandeel aan akker en cultuurgrasland 

toe, behalve op die gronden die zeer 

weinig geschikt zijn voor landbouw 

(droge zandgronden en natte vallei-

bodems). Spelen de wensen van bos-

eigenaren- en gebruikers een grotere 

rol dan kunnen diensten zoals kool-

stofopslag en luchtzuivering zwaar-

der doorwegen met meer bos als 

gevolg (figuur 1c, met koolstofopslag 

wordt enkel de opslag in de bodem 

bedoeld, niet in de vegetatie). 

Tenslotte kan men ook het verschil 

gaan berekenen tussen (1) het actu-

ele aanbod aan ecosysteemdiensten 

(huidige situatie) en (2) het aanbod 

onder het ‘optimale’ landgebruik om 

die plaatsen te identificeren waar de 

meeste ‘gemiste kansen’ (potenties) 

liggen voor ecosysteemdiensten (zie 

verder, figuur 3, pagina 20). 

3. Toepassing en 
mogelijkheden

Om verder te experimenteren met 

de mogelijkheden van de metho-

diek werd één van de scenario’s ge-

kozen, namelijk “bos”.  De weging 

in dit scenario is gebaseerd op de 

resultaten van de enquête die werd 

gehouden tijdens de workshop 

in het visievormingsproces voor 
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Volsbergen bossen in maart 2014 (42 

respondenten bestaande uit boseige-

naren en bosgebruikers - zie volgend 

artikel). De voorkeuren waren speci-

fiek geuit als toekomstwensen voor 

het gebied Volsbergenbossen en 

werden voor deze oefening geëxtra-

poleerd naar de ganse landduinenre-

gio. Voedselvoorziening – een dienst 

die ontbrak in de weging volgens het 

“bos” scenario – werd tenslotte toe-

gevoegd en kreeg dezelfde weging 

als de andere voorzienende dienst, 

namelijk houtproductie. 

3.1. Actuele aanbod aan 
ecosysteemdiensten – 
huidige situatie (figuur 2)

Valleigebieden en natte duinpannes:

Uit de kaart met het actuele aanbod 

aan ecosysteemdiensten blijkt dat in 

de valleigebieden, en dan vooral deze 

die op natuurlijke wijze zijn ingericht 

(bijvoorbeeld omgeving Malesbroek, 

De Vennen, …), en in de natte duin-

pannes (omgeving Scherpenbergen 

- De Hutten) er een relatieve hoge 

levering van ecosysteemdiensten is. 

Verschillende diensten die typisch 

gebonden zijn aan natte gronden 

scoren hier bijzonder goed, zoals 

koolstofopslag in de bodem en nutri-

entenretentie. Beide diensten zijn ge-

baat door de aanwezigheid van hoge 

grondwaterstanden omdat dit de 

afbraak van organisch materiaal be-

moeilijkt en aldus opslag bevordert. 

Vooral wanneer zich in deze gebieden 

struwelen en bossen (wilgenstruwe-

len, elzenbroekbossen) ontwikkelen 

en er zo een grotere productie van 

organisch materiaal ontstaat, kan de 

koolstof- en nutriëntenopslag in de 

bodem erg groot worden. 

Droge zandduinen (bedekt met loof-

bos of heide): 
Behalve de zeer natte gronden sco-

ren ook de droge zandduinen die 

bedekt zijn met loofbos, gemengde 

bossen of heide relatief hoog in eco-

systeemdiensten. In deze gebieden 

1b

1c

Figuur 1: Optimaal landgebruik voor  (a) drinkwaterproductie,, (b) voedselproductie en 
(c) koolstofopslag (in bodem)/luchtzuivering 

1a
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spelen een aantal andere diensten 

een belangrijke rol zoals drinkwater-

voorziening door infiltratie in de sterk 

waterdoorlatende zandgronden, de 

afvang van (fijn)stof door vegetatie 

en het hoge aanbod aan bestuivers 

in heidegebieden. 

Naaldbos versus loofbos:

Het verschil in levering van eco-

systeemdiensten tussen naaldbos-

sen (lager) en gemengde bossen 

(hoger) is onder andere te wijten 

aan de hogere afvang van regenwa-

ter dat op die manier de bodem niet 

bereikt in naaldbossen in vergelijking 

met loofbossen (minder aanvulling 

van grondwaterreserves voor drink-

watervoorziening), en de betere af-

vang van fijnstof in bossen met een 

variabele structuur en aanwezigheid 

van ondergroei. 

3.2. Potenties voor vergroting 
van aanbod aan ecosysteem-
diensten (figuur 3)

Wanneer we het actuele aanbod 

aan ecosysteemdiensten gaan ver-

gelijken met het aanbod onder het 

landgebruik dat het grootst aantal 

ecosysteemdiensten oplevert, dan 

krijgen we een beeld van de ‘gemis-

te kansen’ voor ecosysteemdiensten 

 (figuur 3). Daar waar het verschil 

groot is, is het landgebruik minder 

goed afgestemd op de natuurlijke 

potenties van het gebied. Nemen 

we bijvoorbeeld de van nature natte 

gronden (valleibodems, natte duin-

pannes) die erg geschikt zijn voor 

diensten zoals koolstofopslag en 

nutriëntenretentie. Wanneer deze 

gebieden kunstmatig gedraineerd en 

intensief bewerkt worden verliezen 

zij een groot deel van hun capaciteit 

voor deze diensten. Andere diensten 

zoals voedselvoorziening scoren dan 

wel hoger maar in vergelijking met 

gronden die van nature een meer 

geschikte waterstand hebben voor 

het telen van gewassen (overgangs-

gronden tussen nat en droog) scoren 

zij toch lager. 

Figuur 3 toont m.a.w.  het verschil 

tussen levering van ecosysteem-

diensten in de huidige situatie en 

levering van ecosysteemdiensten 

onder het landgebruik met de hoog-

ste som van ecosysteemdiensten. 

Groene stipjes zijn gebieden waar 

het huidige landgebruik reeds een 

hoge levering van ecosysteemdien-

sten kent. Dit zijn hoofdzakelijk val-

leibodems met natuurlijke vegeta-

ties, akkers op geschikte gronden en 

heidegebieden op landduinen. Rode, 

oranje en gele stipjes zijn gebieden 

waar een verandering van landge-

bruik tot een belangrijke toename 

van ecosysteemdiensten kan leiden. 

Dit zijn voornamelijk gebieden met 

akkers op zeer natte gronden, in-

tensieve graslanden, privé-tuinen en 

monotone dennenbossen.

Een belangrijke toename aan eco-

systeemdiensten kan ook verwezen-

lijkt worden op de duinruggen door 

3
Figuur 3 : Potenties waar ecosysteemdiensten nog vergroot kunnen worden in 
landduinenregio

Figuur 2: Aanbod aan ecosysteemdiensten onder huidig landgebruik (weging van dien-
sten op basis van enquête Volsbergenbossen) 

2
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over te gaan van monotone dennenbossen die eenzijdig 

gericht waren op mijnbouw-houtproductie naar meer ge-

structureerde bossen bestaande uit verschillende booms-

oorten en met aanwezigheid van struik-, kruid- en mo-

slaag. Hierdoor kunnen tal van andere diensten toenemen 

zoals luchtzuivering (afvang van stof) en belevingswaarde, 

terwijl ook hout geproduceerd kan worden. Daarnaast zal 

dit ook de biodiversiteit ten goede komen. 

4. Conclusies bij de gehanteerde 
methodologie

De sterkte van een dergelijke analyse bij de ontwikke-

ling van planprocessen of bij het nemen van beslissin-

gen omtrent landinrichting is dat het informeert over de 

gevolgen van een bepaalde keuze en dat daarbij ook de 

minder zichtbare effecten aangetoond worden. Enerzijds 

kan men berekenen hoeveel diensten momenteel gele-

verd worden en welke diensten waar precies erg belang-

rijk zijn of net niet. Maar men kan ook scenario’s gaan 

evalueren waarbij men zowel de effecten van een veran-

dering in landgebruik als de effecten van beheermaatre-

gelen zoals het dempen van grachten kan begroten. Er 

kan ook nagegaan worden welk landgebruik het grootst 

aantal diensten levert en in welke gebieden het landge-

bruik minst goed is afgestemd op de natuurlijke potenties 

en een herinrichting tot een grotere levering van ecosys-

teemdiensten kan leiden. 

Een belangrijk voor- en tegelijkertijd nadeel van deze 

methode is dat het participatieve proces ondersteund 

wordt en belanghebbenden hun voorkeur kunnen laten 

meewegen in de visievorming. Het risico daarbij is dat bij 

een ondervertegenwoordiging van een bepaalde sector 

sommige diensten onderschat kunnen worden. Het is 

dus cruciaal om alle belanghebbenden op verschillende 

niveaus (zowel lokaal als regionaal) aan tafel te krijgen en 

tot een zo eerlijk en evenwichtig mogelijke wegingsfunc-

tie te komen. 

Een ander belangrijk voor- en zowel nadeel is dat het toe-

laat om rekening te houden met de complexiteit van eco-

logische processen en met de wetenschappelijke kennis 

die hierover bestaat. De eerder abstracte materie kan er 

anderzijds voor zorgen dat bij toepassing op lokaal niveau 

mensen gaan afhaken die net erg belangrijk zijn in het 

participatieve proces.  

Belangrijk is op te merken dat de kaarten zoals deze hier 

zijn voorgesteld niet voldoende zijn als basis voor het ne-

men van beleidsbeslissingen. Zo is het bijvoorbeeld niet 

wenselijk om zo goed als overal bos te laten ontwikkelen, 

ook al zou  dit meer ecosysteemdiensten kunnen ople-

veren. Er moet ook rekening worden gehouden met de 

vraag naar en de nood aan diensten, zoals landbouwpro-

ductie. Men kan bijvoorbeeld stellen dat x aantal hectaren 

landbouwgrond nodig is om de voedselvoorziening te ga-

randeren. In plaats van te zoeken naar het meest geschikte 

landgebruik kan men in dit geval zoeken naar die plaatsen 

die de meeste diensten leveren onder akker. Bovendien 

kan een eenzijdige focus op maximalisatie van ecosys-

teemdiensten een negatieve impact hebben op biodiver-

siteit. Om dit te voorkomen kan men het model uitbreiden 

met een beoordeling van de biodiversiteit en een mini-

male score voor biodiversiteit als randvoorwaarde aan het 

model opleggen.  

5. Naar realisatie op het terrein
Naast de potentiekaarten die de geschiktheid van het 

landschap voor de ecosysteemdiensten weergeven, zul-

len ook andere uitgangspunten kunnen helpen om tot 

een duurzaam multifunctioneel gebruik van de ruimte te 

komen. 

5.1. Voortbouwen op wat er al is 
Men vertrekt niet van een tabula rasa; elk landschap kent 

een bepaald ruimtegebruik, is ingericht en wordt beheerd, 

en heeft bepaalde kenmerken. Voortbouwen op wat er al 

is, maakt de kans groter dat wat nieuw gewenst is, ook 

effectief gerealiseerd zal worden. Het zal dan in veel ge-

vallen gaan om het, al dan niet plaatselijk, wijzigen van de 

inrichting, of het aanpassen van het beheer van percelen 

of van delen ervan. Dat is iets waar we al vertrouwd mee 

zijn vanuit de landinrichting of de beheerovereenkomsten 

in de landbouw. In een netwerk van kleine landschapsele-

menten dat nog in een deel van een gebied aanwezig is, 

kunnen zo ontbrekende stukken gevuld worden om het 

De methodiek die hier wordt voorgesteld is vooral be-

doeld om te gebruiken als inspiratie bij planprocessen en 

visievorming, en om stakeholders actief mee te betrekken 

en zo de participatiegraad te verhogen. Bij het nemen van 

beslissingen dient men met tal van andere factoren reke-

ning te houden.

Uit de gedetailleerde kaartanalyse blijkt dat de meeste 

locaties de potentie hebben om verschillende functies te 

vervullen en diensten te leveren. De (potentiële) gebrui-

kers en belanghebbenden, hebben op hun beurt dan weer 

verschillende verwachtingen over een bepaald gebied of 

perceel. Het is evident dat er meningsverschillen bestaan 

over het belang dat ze hechten aan die mogelijke functies 

en ecosysteemdiensten. Dialoog en overleg zijn nodig om 

uit te maken hoe een multifunctioneel ruimtegebruik het 

beste georganiseerd en gerealiseerd kan worden.
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geheel robuuster te maken. Door kleine landschapsele-

menten te laten aansluiten bij een natuurgebied of ze aan 

te leggen in de directe nabijheid ervan, kunnen ze een 

grotere soortenrijkdom hebben met de positieve gevol-

gen voor verschillende ecosysteemdiensten die dat met 

zich meebrengt. Wegbermen kunnen verbreed worden 

en samen met perceelsranden een aangepast beheer krij-

gen om zo uit te groeien tot een functioneel netwerk dat 

regulerende diensten zoals plaagbestrijding en bestuiving 

ondersteunt. 

5.2. Synergie nastreven 
Als er synergie tussen de verschillende ecosysteemdien-

sten nagestreefd wordt, is er een grotere kans op realisa-

tie.  Landschappen kunnen zo ingericht en beheerd wor-

den dat verschillende ecosysteemdiensten elkaar kunnen 

versterken en dat er ruimtewinst optreedt doordat eco-

systeemdiensten elkaar ‘overlappen’. Maak je een berm of 

bufferstrook langs een waterloop in een landbouwgebied 

breed genoeg en kies je de positie van de inrichting en 

de samenstelling van de beplanting correct, dan kunnen 

meerdere ecosysteemdiensten tezamen gerealiseerd 

worden. Een dichte bomenrij kan voor beschaduwing van 

de waterloop zorgen waardoor plantengroei erin geremd 

wordt en een goede stroming zo gewaarborgd blijft. Aan 

de zonbeschenen kant kan een rijke struik- en kruidenve-

getatie ontwikkeld worden die een ideaal habitat vormt 

voor bestuivers. De complexe strook in haar geheel zal er 

tenslotte voor zorgen dat er minder nutriënten (mest) en 

bestrijdingsmiddelen in het water terecht komen, wat de 

waterkwaliteit ten goede komt.

5.3. Gehele percelen of kleine elementen
Om een landschap voor de beoogde ecosysteemdiensten 

te optimaliseren, zal het in de meeste gevallen doelbewust 

beheerd of ingericht moeten worden. Dat kan gebeuren 

op gehele percelen, maar ook in het netwerk van kleine 

landschapselementen, de zgn. ‘groenblauwe dooradering’ 

of ‘groenblauwe infrastructuur’. Het feit dat de kleine land-

schapselementen in het landschap verweven zijn, maakt 

ze geschikt om de multifunctionaliteit van dat landschap 

te vergroten. Als een aaneengesloten oppervlakte niet echt 

nodig is om een ecosysteemdienst te leveren, wordt het 

veel gemakkelijker aanvaard dat er kleine landschapsele-

menten voor ingericht worden. Dan moet er immers maar 

weinig grond voor ‘afgestaan’ worden.

5.4. Meer of minder vrijheid bij het lokaliseren van 
diensten 

Als duidelijk is op welke ecosysteemdiensten men wil in-

zetten en hoe men dat wil doen, blijft de vraag waar een 

gebied daarvoor ingericht en beheerd moet worden. De 

keuzevrijheid die men daarvoor heeft, is verschillend van 

dienst tot dienst. Bepaalde ecosysteemdiensten worden 

alleen maar geleverd op de plaatsen die geschikte milieu-

kenmerken (potenties) hebben. Is het doel bijvoorbeeld 

de hoeveelheid water in de bodem en de ondergrond te 

verhogen, dan lukt dit enkel op plaatsen met een bodem 

die infiltratie toelaat. De keuzevrijheid wordt in dat ge-

val geheel bepaald door de fysische geschiktheid van de 

terreindelen. Voor andere diensten zal de plek die men 

ervoor wil inrichten of beheren, afhangen van de plaats 

waar de diensten uiteindelijk geleverd moeten worden, 

waar ze hun nuttige bijdrage leveren. Het heeft bijvoor-

beeld geen zin ergens randen voor natuurlijke vijanden 

in te richten, als de akkers waar die natuurlijke vijanden 

hun werk moeten doen, te ver weg liggen en onbereik-

baar zijn. 

5.5. Logische samenhang 
Om een duurzame combinatie van ecosysteemdiensten 

in een gebied te krijgen, wordt best ook nagedacht over 

hoe de ecosystemen ruimtelijk en functioneel samenhan-

gen. Versterkt de ene dienst of de werking van het ecosys-

teem, de dienst die daarop volgt? Het is daarom belangrijk 

te weten hoe de ecosystemen elkaar beïnvloeden: door 

oppervlakte- of grondwater dat doorstroomt, door het be-

letten of juist versterken van erosie of windwerking, door 

nutriënten die doorgegeven worden, e.d. Bij de visieont-

wikkeling voor het (viskweek-)gebied de Wijers (in pro-

vincie Limburg) bijvoorbeeld, werd zo in een participatief 

proces een ‘slimme schakeling van ecosystemen’ voorge-

steld (Ulenaers et al., 2014). Water (en de ecosystemen en 

landschapselementen die ermee samengaan) zorgt voor 

verkoeling in een stedelijke omgeving (ecosysteemdienst 

klimaatregulatie), stroomt daar, beladen met nutriënten, 

uit en kan dan gebruikt worden voor viskweek (productie-

functie), waarna het door moerasplanten gezuiverd wordt 

(reinigend vermogen) en het voor recreatie geschikt wordt 

(recreatieve functie). Waterberging (waterregulatiefunctie) 

en natte natuur (biodiversiteit en habitatfunctie) tenslotte 

kunnen verder stroomafwaarts samengaan. 

5.6. Gericht inrichten en beheren 
Eens duidelijk is welke ecosysteemdiensten nagestreefd 

zullen worden, waar daarvoor de beste kansen liggen en 

welke landschapselementen of percelen er voor in aan-

merking komen, kunnen die (her)ingericht worden. Ze 

worden zo vormgegeven dat ze de gewenste (en opti-

male?) combinatie van diensten leveren. Met technieken 

uit de landinrichting, het waterbeheer, erosiebescherming 

en natuurontwikkeling wordt gesleuteld aan de ruimtelij-

ke structuur en wordt de meest optimale ligging, vorm en 

breedte gegeven. 



ANTenne | APRIL - JUNI 2015  |  NR 2 23

5.7. Samenwerken 
Op plan kan de herinrichting voor ecosysteemdiensten 

er evenwel perfect uitzien (mbt invulling van multifunc-

tioneel ruimtegebruik), maar voor de effectieve realisa-

tie ervan zal er ook vraag moeten zijn naar de mogelijke 

diensten en moet de bereidheid bestaan ze te leveren (of 

in te leveren). Grondeigenaars en beheerders zullen hun 

gebruik en beheer immers moeten wijzigen in functie van 

de beoogde ecosysteemdiensten. Het belangrijkste werk 

zal er daarom meestal uit bestaan om een overzicht en 

vooral een consensus te krijgen over welke ecosysteem-

diensten gewenst zijn en de hoogste prioriteit krijgen. 

Ook moet gepeild worden  welke personen of instanties 

(openbare besturen) bereid zijn om bij te dragen aan het 

realiseren van de diensten die maatschappelijk gewenst 

zijn. Nadenken over en organiseren hoe de baten en kos-

ten billijk verdeeld worden, is dan aan de orde. 

Uit dit alles zal één ding duidelijk zijn: wil men succesvol 

zijn met multifunctioneel ruimtegebruik en de ecosys-

teemdiensten die daarmee samenhangen, dan zal er in de 

eerste plaats moeten samengewerkt worden. Openbare 

besturen, burgers, landbouwers, boseigenaars, natuurbe-

schermers en recreanten.
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(VER-)NIEUWDE WEBSITE‘GEOPUNT.BE’, HEEL WAT NUTTIGE KAARTINFO NU BESCHIKBAAR!

Voor wie met veel kaartmateriaal werkt (conserva-

tors, beleidsmedewerkers, …) kan je er niet omheen.  

Geopunt.be (de vernieuwde en gebruiksvriendelijke 

website van AGIV) is dé referentiewebsite waar je offici-

ele info uit kan puren en de centrale toegangspoort tot 

geografische overheidsinformatie.

Deze portaalsite richt zich met een uitgebreid data-, dien-

sten- en toepassingenaanbod naar een breed en divers pu-

bliek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond 

tot de GIS-coördinator of het studiebureau die een mili-

eu-studie wensen uit te voeren. Maatschappelijk relevante 

geografische gegevens en diensten worden op een slimme 

en gebruiksvriendelijke wijze bijeengebracht. Alle compo-

nenten (metadata-cataloog, downloadapplicatie, e-com-

merce-applicatie, data en netwerkdiensten) worden recht-

streeks en geïntegreerd aangeboden. Enkele voorbeelden:

• Voor de nieuwste versie van BWK en Natura 2000-ha-

bitatkaart. In de loop van 2014 werd een nieuwe ver-

sie van de Biologische Waarderingskaart (BWK) en van 

de Natura 2000-habitatkaart gepubliceerd. Deze kaarten 

zijn nu voor iedereen online en interactief raadpleegbaar 

op www.geopunt.be. Voor het raadplegen van beide 

kaarten kies je in de keuzelijst eerst het thema ‘Milieu en 

natuur’, vervolgens ‘Natuur’ en dan de gewenste kaarten. 

De kaartlagen verschijnen pas als je voldoende inzoomt. 

Via de zoekmogelijkheid boven de kaart, kan je snel op 

een gewenste gemeente of straat inzoomen. Nieuw is de 

afzonderlijke kaartlaag met de kaartlabels (een voor BWK 

en een voor de Habitatkaart). Om de kaartlabels zicht-

baar te houden, moet je de betreffende laag het laatst 

zichtbaar maken. Deze kaartlaag geeft een snel overzicht 

van de karteringseenheden of habitattypen in een ge-

bied. kunt ook zelf aan de slag en een kaart aanmaken, 

afdrukken of de weblink delen. Gebruikers die zelf over 

GIS-software beschikken kunnen beide kaarten in de 

catalogus downloaden of via WMS raadplegen. Op het 

internet zijn gratis GIS-programma’s beschikbaar.

• Er is een tevens nieuw digitaal hoogtemodel in opmaak: 

https://www.agiv.be/news/2014/november/eerste-pro-

ducten-digitaal-hoogtemodel-vlaanderenii-beschikbaar. 

De eerste kaartbladen zijn al beschikbaar. In de pro-

vincie Antwerpen is een deel van het noorden van de 

provincie er al, ruwweg van Essen - Stabroek tot Turn-

hout. Zowel het maaiveld als de bovenkant van de ve-

getatie zijn gemeten, wat betekent dat je heel nauwkeu-

rig de boomhoogte kan afleiden. http://www.geopunt.

be/kaart?viewer_url=http%3A%2F%2Fmaps.geopunt.

be%2Fresources%2Fapps%2FHoogtekaart_app%2Findex.

html%3Fid%3Dff80808149a3c22f0149bd65f8100027 

Zo zie je maar dat je vanuit je (luie?)stoel al heel wat zaken 

snel kan opvragen en raadplegen … en binnenkort allicht 

ook op een snelle wijze vanaf je mobiele apparaten.

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/landschap/landschapsprojecten/werken-aan-landduinen.html
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/landschap/landschapsprojecten/werken-aan-landduinen.html
http://www.geopunt.be/
www.geopunt.be
www.geopunt.be
https://www.agiv.be/news/2014/november/eerste-producten-digitaal-hoogtemodel-vlaanderenii-beschikbaar
http://www.geopunt.be/kaart?viewer_url=http%3A%2F%2Fmaps.geopunt.be%2Fresources%2Fapps%2FHoogtekaart_app%2Findex.html%3Fid%3Dff80808149a3c22f0149bd65f8100027
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http://www.geopunt.be/kaart?viewer_url=http%3A%2F%2Fmaps.geopunt.be%2Fresources%2Fapps%2FHoogtekaart_app%2Findex.html%3Fid%3Dff80808149a3c22f0149bd65f8100027
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Figuur 1: Effect van ruimtegebruik en beheer op ESD – Diverse (bos)structuren naar waarde geschat per ecosysteemdienst (hoe meer grijs 

gekleurd het horizontaal balkje, hoe hoger ingeschat). Linksboven= monotoon dennenbos zonder ondergroei, Rechtsboven: halfopen 

duinenlandschap met heide, Linksonder: loofbos, Rechtsonder: gemengd loof- en naaldbos

5	De Volsbergenbossen in Balen: ESD als opstap naar 
opmaak van uitgebreid bosbeheerplan 

Auteur : Jan Seynaeve, Bosgroepen Zuiderkempen 
e-mail: zuiderkempen@bosgroep.be; www.bosgroepen.be

1. Hoe het begon
Sinds 2006 biedt de vzw Bosgroep Zuiderkempen onder-

steuning aan de boseigenaars van de Volsbergenbossen. 

Het bosgebied ligt in Balen en telt 125 ha bos dat eigen-

dom is van ca. 300 boseigenaars.  De eerste jaren was het 

beheer vooral gericht op het wegwerken van achterstal-

lig onderhoud zoals bestrijding van invasieve exoten en 

het wegwerken van dunningsachterstanden. Het werd 

voor de boseigenaars al snel duidelijk dat de ontwikkeling 

van een gedragen toekomstvisie voor heel het bosgebied 

een belangrijk hulpmiddel zou zijn voor het bepalen van 

de doelstellingen van de individuele percelen van de bo-

seigenaars. Zo werd onder begeleiding van de Bosgroep 

in 2007 op een participatieve wijze reeds een eerste toe-

komstvisie ontwikkeld die gebaseerd was op de invulling 

van de ecologische (biodiversiteit), recreatieve (publieke 

functies) en economische (houtproductie) functie van 

het bos. 

2. Ontwikkelingen vanaf 2013 : naar een 
gemengd naald-loofhoutbestand

Tijdens een  opvolgingsvergadering in 2013 kwam de 

vraag van de boseigenaars van het gebied om over te 

stappen naar een uitgebreid bosbeheerplan. Het was 

een ideale gelegenheid om de toekomstvisie te verfijnen 

aan de hand van nieuwe evoluties in bosontwikkeling en 

maatschappelijke noden. Dat de Universiteit Antwerpen 

in die periode een studie deed over de waarde van de 

ecosysteemdiensten (ESD) in het bosgebied  (zie vorig ar-

tikel) leek een unieke kans om te gebruiken bij de herzie-

ning van de toekomstvisie. 

Met de ondersteuning en medewerking van de provin-

cie Antwerpen, het INBO (Instituut voor Natuur- en Bo-

sonderzoek), de Universiteit Antwerpen en de gemeente 

Balen werd in de loop van 2014 een participatief over-

legproces opgestart met boseigenaars en bosgebruikers 

mailto:zuiderkempen@bosgroep.be
http://www.bosgroepen.be
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om de toekomstvisie verder uit te werken rekening hou-

dend met de ecosysteemdiensten. Hierbij kwamen naast  

houtproductie, biodiversiteit en recreatie nieuwe ecosys-

teemdiensten aan bod zoals waterbergend vermogen, 

luchtzuivering, bestuiving, effect op geluid, brandgevaar, 

koolstofopslag, afkoelend effect, …

3. Resultaat van het participatief proces
Aan de hand van een infovergadering en twee werkgroep-

vergaderingen werd het belang van de verschillende eco-

systeemdiensten besproken en gewogen in relatie tot mo-

gelijke beheerscenario’s. Dit was niet altijd eenvoudig. Er 

werd rekening gehouden met specifieke gebiedsparameters 

(zoals waterwinning, bodem, …) maar ook met de accenten 

die door de actoren naar voor werden geschoven (zoals  

brandveiligheid, bestuiving, … ). Hieruit resulteerde dat een 

gemengd naald-loofhoutbestand voor het gehele bosge-

bied de hoogste globale score inzake eco systeemdiensten 

behaalde. Rekening houdend met de actuele spontane 

bosprocessen en de belangen van de verschillende actoren 

werd vervolgens een nieuwe visie ontwikkeld die het ge-

bied indeelde in 4 deelgebieden (figuur 2). 

In vergelijking met de oorspronkelijke visie uit 2007 die veel 

meer gericht was op de ontwikkeling van loofbos wordt 

nu meer gestreefd naar gemengde bossen met naald- en 

loofhout.  Dit leidt tot minder zware kappingen wat een 

voordeel is naar belevingsaspect.  Naast gemengde bossen 

is ook nog plaats voor puur naaldbos in de omgeving van 

de Kopberg (figuur 2, zone 3), onder meer gezien het cul-

tuurhistorische belang ervan. In het noorden en zuiden van 

het gebied (= figuur 2, zones 1 en 4) ligt de focus dan weer 

op loofbos. Hier is de bosontwikkeling naar loofhout reeds 

sterk aan de gang en is de bodem vruchtbaarder. De ver-

nieuwde visie besteedt meer  aandacht aan het bevorderen 

van soorten- en structuurvariatie  in functie van een aantal 

doelstellingen zoals bestuiving en bodemverbetering. Voor 

de bosranden werden ruimtelijke randvoorwaarden en aan-

bevelingen geformuleerd zowel naar oriëntatie als minima-

le afmetingen in het gebied. Het in rekening brengen van 

ook andere ecosysteemdiensten dan houtproductie, natuur 

en recreatie leidde aldus tot andere resultaten en werd als 

een verrijking aangevoeld door de verschillende actoren. 

4. Conclusies 
Tijdens een laatste consultatievergadering in decem-

ber 2014 werd de toekomstvisie door meer dan 80% van 

aanwezigen via een anonieme enquête goedgekeurd. Dit 

duidt op een goed draagvlak. Het zal dienen als basis voor 

de uitwerking van een uitgebreid bosbeheerplan voor dit 

gebied (125 ha). 

Als randbemerking bij de gehanteerde methodologie kan 

men stellen dat de stakeholders (actoren) uit alle belang-

rijke disciplines moeten komen en bevraagd kunnen wor-

den (van drinkwatermaatschappijen, lokale natuurver-

enigingen, overheden tot … boseigenaren) . Soms zijn er 

andere ecosysteemdiensten bv. waterberging, waterzui-

vering  die weinig mee spelen bij particuliere boseigenaars 

maar wel heel belangrijk zijn voor drinkwatermaatschap-

pijen. Het blijft uiteraard geen exacte wetenschap en de 

inbreng is dikwijls ‘subjectief’. Momenteel zijn er nog geen 

duidelijke richtlijnen over hoe ecosysteemdiensten moe-

ten worden opgenomen in een uitgebreid bosbeheerplan 

(natuurbeheerplan).  Bij het onderdeel ‘visievorming’ kan 

eventueel een hoofdstuk ecosysteemdiensten worden 

opgenomen. De vzw Bosgroep Zuiderkempen vond het 

alvast een leerrijke ervaring die navolging zal krijgen in 

andere bosgebieden (bv. Heidehuizen) binnen hun wer-

kingsgebied.

Figuur 2: De 4 deelgebieden als resultaat van participatief proces 
(nieuwe visie 2014): In zone 1 en 4 ligt de focus op loofbos. In 
zone 3 wordt gestreefd naar naaldbos en in het centrale deel 
van het gebied (zone 2) komt de aandacht op gemengd bos te 
liggen.

zone
1

zone
2

zone
3

zone
4

Vorige visie 
(2007)

Nieuwe visie 
(2014)

Huidige situatie
125 ha bos

80% dennenbos (100 ha)
80% (60 à 70 jaar)

Toekomstige situatie
(40 jaar later)

50 % loofhout
25 % naaldhout
25 % gemengd

25 % loofbos
5 % naaldhout
70 % gemengd 
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6	Enkele instrumenten om ESD te betrekken bij 
visievorming voor een regio:

1. De natuurwaardeverkenner (versie 2.5): 
 www.natuurwaardeverkenner.be 

Vaak ontbreekt een waardering van deze ecosysteemdiensten 

bij visieontwikkeling voor een regio/perceel. Een veel gehoorde 

reden is dat methoden of cijfers ontbreken. In 2010 ontwikkelde 

VITO in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen en 

Amsterdam een handleiding met methodes om de ecosysteem-

diensten te kwantificeren en in geldtermen uit te drukken. Dit was 

een initiatief van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

(LNE) van de Vlaamse overheid. In 2011 werd ook een online tool 

(gratis) voor het publiek beschikbaar gesteld die geschikt is voor 

een eerste indicatieve beoordeling van de impact van een project 

of van beleid op de geleverde ecosysteemdiensten.

Nieuwe versie

Inmiddels is versie 2.5 eind december 2014 online geplaatst. 

Het aantal diensten is uitgebreid en de bestaande berekenings-

methoden zijn verfijnd. Naast een monetaire waardering kan 

ook een kwalitatieve score en een kwantitatieve waardering 

berekend worden. Een gebruikershandleiding aan de hand van 

een praktisch voorbeeld werd online geplaatst.

Momenteel zijn er een 100-tal gebruikers actief. De tool wordt 

vooral gebruikt om de baten van groenscenario’s aan te tonen. 

Voorbeelden zijn “ Een studie voor de bossen van Geel-Bel”, “de 

baten van de natuur van het vliegveld van Malle en omgeving” 

en “een verkenning van de economische waarde van de groene 

infrastructuur langs de R11 in Wilrijk en Mortsel”.

Stedelijke versie

Op basis van feedback van eindgebruikers bleek dat er een 

grote vraag was om scenario’s te kunnen doorrekenen in een 

stedelijke context. De online tool wordt in het najaar van 2015 

verwacht.  

Een ‘levende ‘tool

Het is de ambitie om deze handleiding en de tool verder te blij-

ven ontwikkelen en op regelmatige basis te actualiseren met 

de huidige kennis op vlak van kwantificering en waardering. Als 

lezer, expert of gebruiker kan je hieraan bijdragen door infor-

matie/suggesties te geven over 

• je goede of slechte ervaringen met de handleiding/natuur-

waardeverkenner;

• mogelijkheden om de bestaande berekeningsmethodes te 

verbeteren;

• hoe we de gebruiksvriendelijkheid van de tool verder kunnen 

verbeteren.

Je kan dit doen via het forum van de natuurwaardeverkenner.

2. Het ecosysteemdiensten-kaartenspel van INBO

Dit kaartspel is een kwalitatieve waarderingsmethode om eco-

systeemdiensten (ESD) van een gebied in kaart te brengen (htt-

ps://www.inbo.be/nl/publicatie/het-ecosyteemdiensten-kaarten-

spel). Het leert je  inzicht te krijgen in percepties en vragen rond 

ecosysteemdiensten in een gebied. Dit spel maakt ecosysteem-

diensten toegankelijk en grijpbaar voor iedereen en werd tot nu 

toe voornamelijk gebruikt tijdens interviews met bewoners en 

andere belanghebbenden in een gebied, maar het kan ook met 

meerdere gespeeld worden in bijvoorbeeld een focusgroep. Het 

kaartspel duurt ongeveer 30 minuten.  

Voor de selectie van ecosysteemdiensten die in het kaartenspel 

worden opgenomen baseert men zich op onderzoek specifiek voor 

het gebied (bv afgeronde onderzoeken over het gebied) en op basis 

van een bevraging (bv consultatie met enkele experts, eerdere in-

terviews). Op die manier vermijd je bepaalde diensten uit te sluiten, 

terwijl deze misschien toch relevant zijn in het studiegebied.

 

Om het aantal kaarten aan te passen aan de eigenschappen van 

een bepaald gebied maak je gebruik van het voorgestelde hiërar-

chisch ESD classificatie systeem. De kaarten (te downloaden van 

de website) geven je een voorbeeld hoe je je eigen kaartenspel 

samenstelt. De foto’s voor de betreffende diensten pas je aan het 

studiegebied aan. Nadat je de kaarten hebt samengesteld voor 

het betreffende gebied in het Power- Point programma, print je 

ze uit met 6 dia’s op een bladzijde en je plastificeert ze. Probeer 

het spel zeker eerst uit met een collega voordat je er aan begint.

Tip 1: Het spel verloopt vlot en dynamisch als men maximaal 25 

kaarten gebruikt

Tip 2: De kwaliteit en mooiheid van de foto’s heeft invloed op 

de waardering van de respondenten. Gebruik daarom duidelijke, 

maar tegelijkertijd ook zo neutraal mogelijke foto’s. 

Tip 3: Voor je het kaartenspel begint, is het aan te raden met de 

bevraagde eerst een verkennend gesprek te voeren over het ge-

bied. Enkele voorbeelden van open vragen zijn:

• Hoe zou je je omgeving/

landschap aan een bui-

tenstaander beschrijven?

• Hoe zou je een vriend 

overtuigen om in deze 

streek te komen wonen?

• Wat zijn volgens jou de 

troeven van dit gebied?

• Op welke manier ben jij 

betrokken in het gebied?

 

Succes met het ESD-spel!

www.natuurwaardeverkenner.be
https://www.inbo.be/nl/publicatie/het-ecosyteemdiensten-kaartenspel
https://www.inbo.be/nl/publicatie/het-ecosyteemdiensten-kaartenspel
https://www.inbo.be/nl/publicatie/het-ecosyteemdiensten-kaartenspel
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LIFE+ Grote Netewoud 
(2013-2019) - Balen, 
Meerhout, Mol en Geel
In het hart van de groene Kempen 

vind je het Grote Netewoud, een 

reeks van natuurgebieden langs-

heen de Grote Nete en haar zijri-

vieren (zie kaartje).  Op 1 september 

2013 ging in de regio LIFE+ Grote 

Netewoud van start. Het project 

loopt tot 31 augustus 2019 in een 

aantal gebieden die door Natuur-

punt vzw beheerd worden, met 

name Malesbroek (met Wilders, Bels 

Broek en Heide), De Vloyen, Zel-

guis (Molse Nete), Griesbroek en De 

Vennen. Samen met een aantal an-

dere gebieden die door het Agent-

schap voor Natuur en Bos worden 

beheerd vormen zij een groen lint 

rond de Grote Nete en enkele van 

haar zijlopen. De lokale Natuurpunt 

afdelingen spelen de hoofdrol in dit 

verhaal. 

Eén van de doelstellingen van LIFE+ 

Grote Netewoud is het grootscha-

lig herstel van broekbossen. Dit 

zal vooral gebeuren via spontane 

verbossing na het uitvoeren van 

eenmalige inrichtingswerken zoals 

het afgraven van de overbemes-

te bodemlaag, het omvormen van 

monotone bosbestanden, het be-

strijden van invasieve exoten of het 

integreren van veelal verwaarloosde 

illegale structuren in het beekdal. 

Waar mogelijk zal ook de lokale hy-

drologie worden hersteld. 

Partners in het project, Provincie 

Antwerpen en Vlaamse Milieu-

maatschappij (VMM), zullen acties 

uitvoeren ter verbetering van de 

structuur van de waterlopen en de 

aanliggende habitats. Hiervan zullen 

ook Europees beschermde vissoor-

ten profiteren. Ter hoogte van de 

Straalmolen in Balen zal VMM een 

vistrap aanleggen zodat onder an-

dere beekprik, rivierdonderpad en 

bittervoorn zich terug vrij kunnen 

bewegen. 

‘Wilde natuur op mensenmaat’ is de 

sprekende ondertitel van het LIFE+ 

project. Bezoekers kunnen nu al met 

In beeld en 
onder de loep 
Het Grote Netewoud en het  
bezoekerscentrum van Natuurpunt
auteurs: Manu Büscher en Wim Pauels, e-mail: wim.pauels@natuurpunt.be

In deze vaste rubriek zetten we een 
regio, project of soort uit de provincie 
Antwerpen in de kijker. Ook nieuwe ini-
tiatieven behoren hiertoe. Wens je als 
natuuronderzoeker, conservator (be-
heerder) of landschapsontwikkelaar je 
werkingsgebied, project of werkgroep 
onder de aandacht te brengen bij onze 
lezers, geef ons dan een seintje (e-mail: 
ankona@provincieantwerpen.be).
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met volle teugen van het Grote 

Netewoud genieten. Zo zijn er ver-

schillende wandelroutes en ook een 

fietsroute langs de verschillende ge-

bieden, kanalen en de Grote Nete. In 

de toekomst zal de natuurbeleving 

er nog straffer worden met wande-

lingen over bruggetjes, stapstenen 

en via een overzetbootje. Ook over-

nachten op een paalkampeerplek zal 

mogelijk worden. Zo wordt het Grote 

Netewoud een plaats waar bezoe-

kers natuur op een alternatieve en 

avontuurlijke manier gaan beleven. 

In combinatie met ‘Educatief Na-

tuurbeheer met Klasse(n)’, de lance-

ring van een wandelapp, publieksac-

ties en de opleiding van ‘Grote 

Netewoud-verkenners’ wil Natuur-

punt iedereen laten kennismaken 

met de waarden van het gebied en 

zo het nodige draagvlak versterken. 

De komende zes jaar staat er dus 

heel wat op til en we hopen dat de 

wilde natuur die via grootschalig 

natuurherstel meer plaats zal krijgen 

in de vallei van de Grote Nete zich 

op een verrassende manier zal laten 

ontdekken door iedereen die naar 

haar op zoek gaat!

Het bezoekerscentrum ‘Grote Nete-

woud’ in Meerhout bied je alle infor-

matie ….

Bezoekerscentrum ‘Grote 
Netewoud’ (Meerhout)
Pal in het midden van het Grote Ne-

tewoud, dat zich uitstrekt over het 

grondgebied van Balen, Meerhout, 

Mol en Geel bevindt zich Bezoe-

kerscentrum ‘Grote Netewoud’. Mooi 

gesitueerd op een groene én histori-

sche site naast een 17de eeuwse wa-

termolen, stroomt de Grote Nete hier 

letterlijk door het gebouw (figuur).

Het kleine maar levendige bezoe-

kerscentrum wordt opengehouden 

door professionelen en vrijwilligers 

van Natuurpunt en gemeente Meer-

hout. Het centrum is gehuisvest in 

een door partners VMM en gemeen-

te Meerhout gerenoveerd pand dat 

in een ver verleden dienst deed als 

wasserij en diamantslijperij. Uitste-

kend gelegen op de rand van de 

dorpskern en de natuurgebieden is 

het vlot bereikbaar en daardoor het 

perfecte startpunt om de nabij gele-

gen natuurgebieden te verkennen.

Op de benedenverdieping van het 

bezoekerscentrum kan je terecht 

voor informatie over de natuurge-

bieden van het Grote Netewoud, 

wandel -en fietskaarten, toeristi-

sche informatie, een aanbod uit de 

Natuurpunt-winkel en een drankje. 

Op de bovenverdieping creëerde 

partner Vlaamse Milieumaatschappij 

de interactieve tentoonstelling ‘Weg 

van de Nete’. Met een prachtig zicht 

op de vistrap die rond het bezoe-

kerscentrum kronkelt biedt de ten-

toonstelling meer inzicht in duur-

zaam waterbeleid. Daarbij wordt er 

gebruik gemaakt van speelse luister-

fragmenten, een grote viswand met 

levensechte vissen, digitale beelden 

en kleurrijke infopanelen. Het maakt 

deze expo geschikt voor zowel kin-

deren als volwassenen en groepen. 

De tentoonstelling is gratis te bezoe-

ken tijdens de openingsuren van het 

bezoekerscentrum of op afspraak. 

De bovenverdieping leent zich ook 

prima als  vergaderruimte. In de bui-

tenomgeving van het centrum is het 

zalig genieten op het terras naast 

het stromende water van de vistrap. 

Het bezoekerscentrum organiseert 

jaarlijks een aantal grotere activi-

teiten zoals ‘Het groot vogelfeest’, 

‘Cultuur in de natuur’, ‘Vlindermee(r-

hout)’, ‘Nacht van de vleermuis’ of 

‘Dag van de natuur’. Daarnaast is 

er een breed aanbod van kleinere 

activiteiten, cursussen, workshops, 

lezingen en presentaties. Tijdens de 

wintermaanden (oktober - maart) 

wordt er elke laatste zaterdag van de 

maand ‘Café Winterwoud’ geopend. 

Een gezellig pop-up café in een hui-

selijke sfeer waar verhalen worden 

verteld door mensen die op een 

niet alledaagse manier met natuur 

bezig zijn. Er is telkens ruimte voor 

ontmoeting én dialoog. De activi-

teitenkalender vind je op de website 

www.natuurpunt.be

Figuur: Bezoekerscentrum met Grote Nete (en vistrap)

Meer info (over het 

bezoekers centrum)? 

Adres: Watermolen 8, 

2450 Meerhout

Openingsuren: woensdag, don-

derdag, vrijdag telkens van 9u 

tot 17 en zondag van 13u tot 17u

Contact (+ gidsreservatie):  

wim.pauels@natuurpunt.be, 

tel. 014 21 34 50 (tijdens de 

openingsuren)

http://www.natuurpunt.be
mailto:wim.pauels@natuurpunt.be
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Actueel & info
Recente publicaties

Natuurrapport 2014: Toestand en trend van ecosystemen en  
ecosysteemdiensten in Vlaanderen (NARA-T)

De natuurrapporteringscyclus (2014 

-2018) is opgevat als een ecosys-

teem assessment voor Vlaanderen. 

Een ecosysteem assessment is een 

analyse van hoe en in welke mate de 

natuur diensten levert voor de mens. 

In de eerste fase (het Natuurrapport 

2014 of NARA-T) die nu afgerond 

is, werd een synthese gemaakt van 

de toestand van de ecosystemen in 

Vlaanderen en de diensten die ze 

leveren. 

Het rapport, dat recent verschenen 

is (zie www.natuurrapport.be of 

www.nara.be), bekijkt daarbij ook 

hoe ecosysteemdiensten bijdragen 

aan het maatschappelijk welzijn en 

hoe ze gewaardeerd worden. Alle 

26 hoofdstukken zijn afzonderlijk te 

downloaden (in totaal ca. 1.500 blz.) 

maar er is ook een synthese-rapport 

voorhanden.

Het INBO onderzocht de toestand 

en trend van 16 ecosysteemdiensten 

in Vlaanderen, en stelde vast dat 

voor 15 van de 16 diensten het aan-

bod momenteel niet voldoet aan de 

maatschappelijke vraag. Bovendien 

is voor de helft van die ecosysteem-

diensten het aanbod de voorbije ja-

ren nog verder gedaald. Tussen nu 

en 2016 zal INBO nagaan op welke 

wijze de beleidsmakers met ecosys-

teemdiensten aan de slag kunnen. 

Er volgen nog een tweede (NARA-B) 

en derde fase (NARA-S) waarbij 

achtereenvolgens methoden ont-

wikkeld worden om ecosysteem-

diensten in rekening te brengen bij 

beleidsbeslissingen en de impact 

van mogelijke toekomstscenario’s 

geanalyseerd wordt.

Verspreidingsatlas van de Belgische Miridae 
(Insecta: Heteroptera)

Auteurs : AUKEMA B., CHÉROT F., VISKENS G & BRUERS J., 2014 –
Fauna van België, 311 pp. ISBN: 9789073242326

In België komen ruim 600 soorten 

wantsen voor. Ondanks een grote 

diversiteit in uiterlijk en leefwijze 

vormen ze een ondergewaardeer-

de groep, waaraan weinig aandacht 

wordt besteed. Daarom dit nieuwe 

boek. Het behandelt de miriden (fa-

milie Miridae), die in België met 231 

soorten verreweg de soortenrijkste 

wantsenfamilie is. Het boek geeft 

beknopte informatie over ecologie, 

habitat, status en verspreiding van 

de soorten, verwijzingen naar de-

terminatiewerken en foto’s, en een 

overzicht van alle Belgische litera-

tuur over miriden. Voor iedere soort 

zijn er kaarten voor de verspreiding 

in België vóór 1980 en vanaf 1980, 

een kaart van de verspreiding in Eu-

ropa en een fenogram. Het is voor 

de eerste keer dat deze informatie 

over de Belgische Miridae wordt ge-

bundeld. Het boek omvat 309 pagi-

na’s en is volledig in kleur. Het is een 

Interessante databanken:

http://data.inbo.be/ecosysteem-

diensten of 

http://risicoatlas.inbo.be/

nara_t_2014/ 

http://www.natuurrapport.be
http://www.nara.be
http://data.inbo.be/ecosysteemdiensten
http://data.inbo.be/ecosysteemdiensten
http://risicoatlas.inbo.be/nara_t_2014/
http://risicoatlas.inbo.be/nara_t_2014/
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Insectenweek van 30 mei – 7 juni (Vlaanderen)

Van 30 mei t.e.m. 7 juni 

2015 wordt de Vlaamse 

Week van het Insect geor-

ganiseerd.

De bedoeling is om die 

week insecten onder de 

aandacht te brengen bij 

het brede publiek.  Ieder-

een is van harte uitgeno-

digd om deel te nemen 

aan de start- of slothappening, of om in deze periode 

een activiteit rond insecten te organiseren in jouw regio. 

De Vlaamse insectenweek wil met een aantal acties in-

secten meer bekendheid geven en het belang van deze 

dieren voor mens en maatschappij benadrukken. Vol-

gende entomologische verenigingen zoals De Lieteberg, 

VVE, KAVE, KBVE en Atalanta werken hieraan mee. 

naslagwerk voor zowel de gepassioneerde natuurlief-

hebber, als voor de professionele onderzoeker. Vermel-

den we nog dat verschillende Miridae-soorten van land-

bouwkundig belang kunnen zijn: hetzij als schade lijke 

soorten, hetzij als predatoren van schadelijke soorten.

Meer info? 

Website: www.insectenweek.be of www.facebook.

com/insecten week, coördinator Peter Berx; tel. 

089 25 50 60 of e-mail: insectenweek@lieteberg.be

Voorkom de verdere verspreiding van chytridiomycose 
(o.a. bij vuursalamander) 

Amfibieënpopulaties kennen wereldwijd een dramatische 

terugval en zijn in hun voortbestaan bedreigd. De infec-

tieziekten chytridiomycose en ranavirose spelen hierbij 

een sleutelrol. Er zijn geen aanwijzingen dat deze infectie-

ziekten schadelijk zijn voor de mens. De ziekteverwekker 

van chytridiomycose is de schimmel Batrachochytrium 

dendrobatidis, de ziekteverwekker van ranavirose zijn ra-

navirussen. Deze ziekteverwekkers komen ook in België 

voor. Wat de impact is op de Belgische amfibiepopulaties 

is vooralsnog onbekend.

De aanwezigheid van Batrachochytrium salamandrivorans, 

die de vuursalamander in zijn voortbestaan bedreigt; is 

sinds 2013 in België vastgesteld.

Alle informatie over hoe op een veilige manier veldwerk-

zaamheden moeten worden uitgevoerd zonder dat de 

verspreiding van deze schimmel en andere pathogenen 

in de hand worden gewerkt, kan je lezen op de ANB-web-

site (Agentschap voor Natuur en Bos )(pdf-bestand te 

downloaden). 

Dus je laarzen af en toe ontsmetten, zeker wanneer je de-

zelfde dag verschillende amfibiepoelen in diverse regio’s 

bezoekt, is dus aan te raden en uiteraard ook natuurlijk de 

amfibiefuiken indien je deze zou gebruiken (vergunning 

verplicht!).

Meer info? 
Uitgever: Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) - Brussel
Prijs: 60 euro (verzendkosten niet inbegrepen)
Besteladres: e-mail: 
bestellingen@natuurwetenschappen.be
Postadres: Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen – Boetiek, Vautierstraat 29, 
B-1000 Brussel, België

Meer info? 

Lees daarom aandachtig de veiligheids-

voorschriften bij veldwerkzaamheden op de 

website van ANB! http://www.natuurenbos.

be/nl-be/natuurbeleid/soortenbeleid/ziekten/

chytridiomycose%20en%20ranavirose

www.insectenweek.be
www.facebook.com
www.facebook.com
mailto:insectenweek%40lieteberg.be?subject=
mailto:bestellingen@natuurwetenschappen.be
http://www.natuurenbos.be/nl-be/natuurbeleid/soortenbeleid/ziekten/chytridiomycose%20en%20ranavirose
http://www.natuurenbos.be/nl-be/natuurbeleid/soortenbeleid/ziekten/chytridiomycose%20en%20ranavirose
http://www.natuurenbos.be/nl-be/natuurbeleid/soortenbeleid/ziekten/chytridiomycose%20en%20ranavirose
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Tentoonstelling: ‘Op speurtocht in de bodem’ (Kalmthout)

Naar aanleiding van het ‘Jaar van de Bodem’ kan je in De 

Vroente de tentoonstelling ‘Op speurtocht in de bodem’ 

bezoeken. Je ontdekt er op een eenvoudige manier wat 

een bodem precies is, welke functies hij vervult, maar 

ook de bedreigingen waaraan hij wordt blootgesteld 

en welke maatregelen er bestaan ter bescherming van 

onze kostbare ondergrond. Via kleine activiteiten als een 

kwis, een wormenbak, filmpjes, een textuurdoos, zand-

winkel, … ontdekken jong en oud op een speelse manier 

de verschillende aspecten van bodem en de rol die hij in 

ons dagelijks leven speelt.

De tentoonstelling is tot en met 30 juni gratis te bezoeken 

tijdens de openingsuren van het centrum (week: 9u00-

17u00; zat-, zon- en feestdagen: 14u00-17u00).

Meer info? 

www.natuurpunt.be of www.c-v-n.be of 

www.inverde.be

Meer info? 
Bezoekerscentrum De Vroente, 
Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout
Tel.  03 620 18 30,  www.devroente.be

Opleidingen/cursussen 'natuurstudie'

Hieronder een greep uit het aanbod voor de 
provincie Antwerpen:

Cursus ‘Grassen, zeggen en russen’ in april-juni (Chaam, 

Ekeren en Muizen)

Organisatie Natuurpunt Educatie

Tineke Thijs, tel. 014 47 29 55; 

e-mail: educatie@natuurpunt.be

Chaam (NL):

http://www.natuurpunt.be/cursus-grassen-zeg-

gen-en-russen 

Prijs: leden 30 euro, niet-leden 40 euro

6 avonden: 21/04; 28/04; 05/05; 19/05; 09/06 en 23/06

Inschrijven en meer info:

Frans Vermeer, tel. +31 13 5079609, 

e-mail: grassen@markenleij.nl

Ekeren (Antwerpen):

http://www.natuurpunt.be/cursus-grassen-zeg-

gen-en-russen-0 

Prijs: leden 30 euro, niet-leden: 57euro

6 avonden:  22/04; 29/04; 13/05; 27/05; 03/06 en 17/06

Inschrijvingen en meer info: 

Natuurpunt Antwerpen Noord, tel. 03 541 58 25, 

e-mail: antwerpennoord@natuurpunt.be

Muizen (Mechelen):

http://www.natuurpunt.be/cursus-grassen-zeg-

gen-en-russen-1 

4 avonden: 08/05; 22/05; 29/05 en 12/06

Inschrijvingen en meer info: Ann Pinceel, tel. 015 43 61 09, 

e-mail: bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be

Cursus ‘Roofvogels’ in augustus-oktober (Mol)

Organisatie Natuurpunt Educatie

Tineke Thijs, tel. 014 47 29 55; 

e-mail: educatie@natuurpunt.be

http://www.natuurpunt.be/cursus-roofvogels   

Prijs: leden 40 euro; niet-leden: 65 euro

8 lessen: 29/08; 31/08; 14/09; 28/09; 11/10; 12/10; 25/10 

en 31/10

Inschrijven en meer info: Jef Sas, tel. 014 31 26 57; 

GSM 0499 34 62 60; e-mail: jefsas@skynet.be

1 2
Figuur 1: Veelbloemige veld-
bies, Luzula multiflora  
© Rembrandt De Vlaeminck

Figuur 2: Blauwe zegge, Carex 

panicea © Rembrandt De 
Vlaeminck
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Inhoud
Voorwoord van gedeputeerde voor leefmilieu, 
Rik Röttger 02

Ankona-nieuws 03
> Infosessies rond ‘bodem:natuurbeheer, landschap  

en bodembiodiversiteit’ 03

Thema: Ecosysteemdiensten en landduinenregio 04
> Inleiding: Ecosysteemdiensten (ESD) en  

biodiversiteit/natuur  04
> Het landduinenproject (Balen, Geel, Meerhout en Mol) 07
> De landduinenregio: rijk aan natuur en biodiversiteit  11
> Inrichten van het landduinenlandschap met  

ecosysteemdiensten  17
> (Ver-)nieuwde website ‘Geopunt.be’, heel wat  

nuttige kaartinfo nu beschikbaar!  23
> Volsbergenbossen in Balen: ESD als opstap naar  

opmaak van uitgebreid bosbeheerplan  24
> Enkele instrumenten om ESD te betrekken bij 
 visievorming voor een regio  26

In beeld en onder de loep 27
> Het Grote Netewoud en het bezoekerscentrum  

van Natuurpunt 27

Actueel & info 29
> Recente publicaties: ‘NARA-T 2014’ (INBO) en  

‘Verspreidingsatlas Miridae’(KBIN) 29
> Insectenweek van 30 mei – 7 juni 30
> Voorkom de verspreiding van chytridiomycose 30
> Opleidingen/Cursussen 'natuurstudie' 31
> Tentoonstelling ‘Op speurtocht in de bodem’  31
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DIENST DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID (DMN)
Departement Leefmilieu
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
www.provincieantwerpen.be

www.Geopunt.be
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