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 2 

 INLEIDING 

De gemeente Houthalen-Helchteren wenst de opmaak van een natuurbeheerplan voor hun 

eigendommen in het gebied Molenheide ten noorden van Helchteren. Het beheerplan draagt enerzijds 

bij aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) en houdt anderzijds rekening met een 

duurzaam, kosteneffectief beheer met aandacht voor de productiefunctie.  

Conform de richtlijnen zoals geformuleerd in het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van de natuurreservaten worden verschillende 

fasen doorlopen bij de beheerplanning en -evaluatie. Voor elk van deze fasen dient een afzonderlijk 

rapport uitgewerkt te worden. Het natuurbeheerplan bevat dan ook volgende onderdelen: 

Deel 1: Verkenning. Hierin worden een algemene beschrijving en een globaal kader voor de 

ecologische, de sociale en de economische functie weergegeven. 

Deel 2: Inventaris. Hierin wordt een meer gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand 

weergegeven. 

Deel 3: Doelstellingen. Hierin worden de beheerdoelstellingen weergegeven. 

Deel 4: Beheermaatregelen. Hierin worden beheermaatregelen die genomen zullen worden om de 

beheerdoelstellingen te realiseren weergegeven. 

Deel 5: Opvolging. Hierin wordt de wijze waarop de realisatie van de beheerdoelstellingen zal worden 

opgevolgd en geëvalueerd weergegeven. 

Voorliggend rapport bevat deel 3, de beheervisie en de beheerdoelstellingen, van dit beheerplan. Dit 

rapport vormt de belangrijke schakel tussen de globale visie vanuit de verkenningsnota en de eigenlijke 

uitvoering van de beheermaatregelen op het terrein. Door het beschrijvende inventarisatierapport kan 

deze globale visie omgezet worden in concrete doelstellingen. 

In het eerste hoofdstuk wordt dus de globale beheervisie uitgewerkt, rekening houdend met de 

terreinvaststellingen (het inventarisatierapport) en verder gaand op de krijtlijnen die reeds in de 

verkenningsnota werden uitgezet.  

In een tweede hoofdstuk worden voor de verschillende functies van een beheerplangebied de 

beheerdoelstellingen geformuleerd als meetbare doelen die men binnen de planperiode van het 

beheerplan wil realiseren.  
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 BEHEERVISIE 

De globale visie, zoals beschreven in de verkenningsnota, wordt hier verder verfijnd op basis van de 

resultaten van het inventarisatierapport en verschillende overlegmomenten met de gemeente 

Houthalen-Helchteren. De beheervisie wordt per hoofdfunctie weergegeven. 

2.1 BEHEERVISIE VANUIT DE HOOFDFUNCTIES 

Een globale visie voor een gebied vertrekt vanuit de verschillende functies die plaatsvinden in het te 

beheren gebied. Om een dergelijke visie op te bouwen wordt er in dit hoofdstuk vertrokken vanuit de 

drie afzonderlijke functies, nl. de ecologische, economische en sociale functie.  

2.1.1 Ecologische functie 

Voor de eigenaar van het gebied, de gemeente Houthalen-Helchteren, primeert de ecologische functie 

boven de andere functies. De algemene visie luidt dat het beheerplangebied zo veel mogelijk moet 

kunnen bijdragen aan het instandhouden van Europees beschermde habitats en soorten (Habitatrichtlijn 

en Vogelrichtlijn, gezamenlijk Natura2000 genoemd). 

Het beheerplangebied valt geheel binnen de afbakening van habitatrichtlijngebied “BE2200029 - Vallei- 

en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden” en 

vogelrichtlijngebied “BE2218311 - Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek”. 

Het bovengenoemde habitatrichtlijngebied bestaat uit verschillende deelgebieden. Voor elk deelgebied 

worden in het managementplan specifieke doelstellingen vastgelegd. Een van de deelgebieden is de 

“heide, vennen en bossen op en rond Kamp van Beverlo” (hierna: het Kamp van Beverlo) (Agentschap 

voor Natuur en Bos, 2014). Het Kamp van Beverlo vormt de grootste heidekern van Vlaanderen. Het 

versterken, de kwaliteitsverbetering en het duurzaam beheren van heidehabitats en habitattypische 

soorten als de belangijkste doelstellingen voor het Kamp van Beverlo omschreven. Er zijn van 

verschillende habitatrichtlijnsoorten (nachtzwaluw, heikikker, rugstreeppad) en habitattypische soorten 

(gentiaanblauwtje) leefbare populaties aanwezig. Het gebied fungeert actueel als overloop van waaruit 

deze soorten omliggende minder optimale Natura2000 gebieden koloniseren. Binnen de Speciale 

Beschermingszone is de uitbouw van een ecologisch netwerk met heidestapstenen en schrale 

graslanden een belangrijke doelstelling.  

In het managementplan wordt tevens de rol van het beheerplangebied omschreven: 

“Molenheide, dat deel uitmaakt van het Kamp van Beverlo, zal bij de ontwikkeling van het heidecomplex 

vooral een rol spelen bij de vorming van meta-populaties. Door de ontwikkeling van een open 

heidelandschap op landduinen en heischraal grasland, maar ook door de kwaliteitsverbetering van 

vochtige heide en het herstel van de vennen zal Molenheide in de toekomst een belangrijke heidestapsteen 

vormen voor de migratie van de habitatrichtlijnsoorten heikikker, rugstreeppad, gladde slang en 

habitattypische soorten gentiaanblauwtje, heivlinder en kommavlinder vanuit het Kamp van Beverlo naar 

andere heidekernen. De heide en landduinen zullen daarnaast een belangrijk biotoop voor de nachtzwaluw 

vormen.”  

Voor een goede staat van instandhouding van de boshabitats is de ontwikkeling van grote boskernen 

met leefbare populaties van oppervlakte-behoevende faunasoorten een belangrijk streefdoel. Voor de 

Limburgse regio is, gezien de abiotische omstandigheden, eikenberkenbos typerend. Ook in het 



 

 4 

beheerplangebied zullen grote oppervlakten aan naaldbos omgevormd worden tot eikenberkenbos. 

Deze bossen zijn een belangrijk biotoop voor zwarte specht en wespendief. 

Een soort waar specifieke maatregelen voor worden getroffen is gladde slang. Molenheide is zoals 

eerder reeds aangegeven een belangrijke stapsteen waarmee de heidelandschappen van het gehele 

habitatrichtlijngebied “Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide 

en vengebieden” met elkaar verbonden worden en een groot heidecomplex ontstaat (Agentschap voor 

Natuur en Bos, 2014). Hierbij worden stapstenen gemaakt die ervoor zorgen dat het leefgebied van de 

gladde slang wordt uitgebreid. Daarnaast wordt verspreid over het Landschap van de vallei van de 

Zwarte beek en het Landschap van Dommel en Bolisserbeek in totaal 67ha extra leefgebied gecreëerd 

om het leefgebied van de gladde slang te vergroten. Het doel is om een bronpopulatie van 400 adulte 

dieren verspreid over het heidelandschap van het habitatrichtlijngebied te behalen. Binnen Molenheide 

wordt in functie van de gladde slang een brede stapsteen en corridor aangelegd bestaande uit heiden, 

landduinen en opgaande bosranden. De locatie van de stapsteen en corridor is grotendeels gebaseerd 

op de ligging van de landduinen in het beheerplangebied (Figuur 2.4). Door Molenheide loopt een 

paraboolduin, die goed op de hoogtekaart terug te vinden is. Voor de uitvoering van de 

inrichtingswerken zal beroep gedaan worden op een PSN-subsidie. 

Via de corridor kan de gladde slang zich verplaatsen naar (potentieel) geschikte leefgebieden. Doordat 

de soort weinig mobiel is dienen echter, aansluitend aan deze corridor, buiten het beheerplangebied 

een corridor met stapstenen voorzien te worden om de verbinding tussen de militaire domeinen het 

Kamp van Beverlo en het Schietveld van Houthalen-Helchteren te vervolledigen. Het traject zal ook hier 

grotendeels de ligging van de paraboolduin volgen (Figuur 2.1). Staptenen met een tussenafstand van 

300 meter wordt voldoende geacht (Van Delft & van Rijsewijk, 2006; Adriaens et al., 2008). Zowel kleine 

als grote stapstenen blijken succesvol te zijn. Kleine stapstenen kunnen gevormd worden door aan de 

rand van het bos beperkte inhammen te maken die tevens windluw van aard zijn. Grotere stapstenen 

zijn minimum 2-3 ha, waar mogelijk 7-10 ha. De stapstenen bestaan uit dezelfde vegetaties als de 

corridors, maar bevatten een hogere densiteit aan prooien vanwege de grotere aaneengesloten 

oppervlakken. Voornoemde ontwikkelingen creëren tevens een heidestapsteen voor de rugstreeppad. 

Naast maatregelen voor gladde slang worden ook maatregelen genomen in functie van rugstreeppad. 

De rugstreeppad heeft als kwaliteitsdoelstelling een complex van geschikt water- en landhabitat in het 

heidelandschap. Momenteel zijn er tien populaties in het Kamp van Beverlo en is er één populatie in 

Helderbeekvallei, Kraanberg en Remo. In het managementplan worden over de gehele “heide, vennen 

en bossen op en rond Kamp van Beverlo” zeventien populaties als doel gesteld met telkens tweehonderd 

roepende mannetjes op vijf voortplantingsplaatsen. Door het herstel van de heide en venvegetaties in 

het beheerplangebied en door eenzelfde herstel binnen het Pijnven, de Koerselse Heide/Bergen en het 

brongebied Zwarte beek is uitbreiding van de bestaande populaties te verwachten.  

De uit te voeren maatregelen binnen Molenheide in functie van de rugstreeppad kunnen wellicht ook 

geschikt habitat voor heikikker en knoflookpad creëren. Toch zullen beide soorten binnen dit beheerplan 

niet specifiek tot doel gesteld worden. Knoflookpad prefereert eerder voedselrijk water met begroeiing 

van waterplanten en een pH van boven de 6,0 (Crombaghs & Cremers, 2001; Zekhuis & Ottberg, 2008). 

Daarnaast zijn beide soorten weinig mobiel, waardoor spontane kolonisatie vanuit bestaande populaties 

eerder onwaarschijnlijk lijkt.  

Naast bovengenoemde soorten kan het gebied tevens leefgebied vormen voor tal van andere soorten. 

Gezien centraal een gradiënt van bos – droge heide – natte heide – droge heide – natte heide beoogd 
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wordt, zal op korte afstand een biotoop gecreëerd worden met een grote variatie aan 

omgevingsomstandigheden en  reliëfverschillen. Hierdoor zal een gevarieerd landschap ontstaan waar 

diverse soorten van kunnen profiteren.  

 

 

Figuur 2.1 Mogelijke ligging van de corridor met heidestapstenen ten opzichte van het Kamp van Beverlo 

(linksboven) en het Schietveld/Sonnisheide (rechtsonder).  

Wanneer een gebied binnen een Natura2000 afbakening (vogel- of habitatrichtlijngebied) valt, wordt 

vanuit de overheid opgelegd dat, bij opmaak van een beheerplan, over minimaal 25% van de 

oppervlakte een natuurstreefbeeld nagestreefd moet worden.  

Bij aanvang van dit beheerplan werd de keuze gemaakt voor het opstellen van een combinatie van een 

beheerplan type 2 met type 3 (Figuur 2.2). Het doel van deze types is het bereiken van de hoogste 

natuurkwaliteit over het grootste deel van het terrein (type 3), waarbij de nodige ruimte voorzien blijft 

omtrent de invulling van de recreatieve functie (type 2). 
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Figuur 2.2 Het beheerplangebied met aanduiding van het type beheerplan.  

2.1.2 Economische functie 

Momenteel zijn veel van de naaldbossen in het beheerplangebied kaprijp, welke een belangrijke 

economische functie hebben. Er is een bepaalde opbrengst te verwachten, welke afhankelijk is van de 

schommelende houtprijs en die terug geïnvesteerd zal worden in het gebied voor de omvorming van 

naaldbos naar gemengd loofhout. Daarbij komt, dat een deel van de opbrengsten gebruikt kunnen 

worden om de inrichtingswerken te financieren. Wanneer een deel van de bossen omgevormd zijn naar 

open landschappen, zullen de directe inkomsten uit houtopbrengst komen te vervallen. De economische 

functie zal dan ook zeer beperkt zijn na de omvormingswerken. In het kader van bosbeheer, kan gekozen 

worden om op sommige plaatsen productie van kwaliteitshout te ondersteunen door gerichte kap. Wel 

moeten daarbij de ecologische doelstellingen in acht genomen worden. 

Een andere bron van inkomsten is de kleinschalige recreatie in het beheerplangebied. Wild- en 

Wandelpark Molenheide ontvangt veel bezoekers van het naastgelegen vakantiepark, maar ook voor de 

inwoners van Houthalen-Helchteren is het beheerplangebied een belangrijke ontmoetingsplek. 

Momenteel vraagt het beheer van het domein veel inspanningen. De gemeente moet vrijwel 

aanhoudend een VTE (VolTijdsEenheid) inzetten om de omheining en het vee te onderhouden. Na de 

omvormingswerken zal recreatie voor de belangrijkste bron van inkomsten zorgen. Verwacht wordt dat 

het aantal recreanten zal stijgen ten opzichte van het huidige aantal, wat voor de horeca (boskantine) 

die centraal in het gebied ligt, tevens voor een toename aan inkomsten zal zorgen.  
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2.1.3 Sociale functie 

De recreatie heeft naast de eerder genoemde economische functie ook een belangrijke sociale functie. 

Het beheerplangebied is momenteel toegankelijk voor voetgangers op de openbare en private wegen 

en er zijn verschillende bewegwijzerde wandelpaden. De grootste recreatiedruk bevindt zich in de nabije 

omgeving van de boskantine, waar tevens speeltoestellen aanwezig zijn. Daarnaast zijn er op meerdere 

plaatsen in het gebied dierverblijven die een bepaalde educatieve functie vervullen. Deze bevinden zich 

niet alleen naast de wandelpaden, maar ook ter hoogte van de bos- en graslanddelen. 

Ook in de toekomst zal het beheerplangebied deze sociale functie behouden. Om optimaal in te kunnen 

zetten op de ecologische functie van het gebied, zal echter wel een deel van de verblijven moeten 

verdwijnen. Rondom de boskantine zullen de dierverblijven en speeltoestellen behouden blijven ten 

behoeve van de recreatieve/educatieve functie.  

Bij de beheermaatregelen moet rekening gehouden worden met betredingsgevoelige habitats waarbij 

recreanten schade zouden kunnen toebrengen aan zeldzame flora en fauna. De huidige wandelpaden 

binnen het beheerplangebied zullen in functie hiervan verplaatst worden. Dit moet er voor gaan zorgen 

dat de recreatie zich beperkt tot die delen in het gebied die hier draagkrachtig voor zijn.  

Om dit te bereiken wordt vertrokken vanuit recreatieve basisprincipes als concentratie1, zonering2 en 

afnemende geleiding3 (Arcadis, 2010) 

Door de ligging van wandelpaden is reeds sprake van het toepassen van het principe van concentratie. 

Tegelijk blijft generiek ook het principe van de principiële toegankelijkheid gelden, wat betekent dat 

iedere voetganger in bossen en natuurgebieden toegang heeft tot de voor het verkeer minder 

belangrijke openbare wegen.   

Voor wat betreft het toepassen van het principe van zonering, waarbij bijvoorbeeld zones met matige, 

beperkte of geen recreatiemogelijkheden worden onderscheiden, zijn de natuurstreefbeelden vegetatie 

een belangrijke indicator. Vooral de graslanden in het noordoostelijke deel van het gebied zijn 

betredingsgevoelig. Bij te intensieve betreding ontstaan soortenarme vegetaties (Ecopedia, 2019). Ook 

de natte heide in dit deel van het gebied is zeer kwetsbaar voor betreding. De soortenrijkdom van dit 

habitat neemt af bij intensieve betreding, tenzij recreanten op paden blijven waarbij zeldzame en 

soortenrijke vegetaties worden ontzien (Van der Grift et al., 2009). Het is dan ook essentieel om in de 

omgeving van deze gebieden, de recreatieve voorzieningen zo veel als mogelijk te beperken. Op die 

manier kan worden vermeden dat bezoekers toch in de verleiding worden gebracht om deze habitats 

 

1 Vanwege het lineaire verband tussen ruimtelijke spreiding en verstoring heeft het de voorkeur dat recreatie op 

paden wordt geconcentreerd. Hierdoor zal het grootste deel van de recreatie zich ruimtelijk beperken. 

2 Zonering houdt in dat functies in zekere mate ruimtelijk gescheiden worden. Dit betekent niet dat een recreatieve 

functie inhoudt dat er geen andere functies mogelijk zijn. Het houdt wel in dat het uitrustingsniveau aangepast 

wordt aan de accenten die vanuit bewuste beheeropties plaatselijk gelegd worden. Zodoende worden er prioritaire 

ecologische zones afgebakend, waar bij voorkeur geen recreatief medegebruik plaatsvindt. 

3 Het voorzieningenniveau kan in de prioritair recreatieve zones uitgebreider aanwezig zijn. Dit betreft aanwezigheid 

van parkings, informatieborden, zit- en picknickbanken en een kwalitatieve padenverharding. Naarmate bezoekers 

verder van deze zones weg bewegen, zal het voorzieningenniveau dalen. Hierdoor zal ook een groot deel van de 

bezoekers minder geneigd zijn zich naar die locaties, waar intensieve recreatieve druk niet wenselijk is, te begeven. 
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te betreden. Dit zal vooral een uitdaging vormen voor het grasland dat aangrenzend is aan de 

boskantine.  

Hiermee komen we tot de conclusie dat voor het beheerplangebied dus ook een vorm van zonering aan 

de orde is waarbij de zone rond de graslanden en de natte heide dient te worden ingericht als rustzone. 

Daarnaast is het in functie van de tot doel gestelde soorten gladde slang en rugstreeppad van belang 

om de gehele corridor en stapsteen zoveel mogelijk te ontzien van recreatie. Om de boskantine echter 

vanaf de parking te kunnen bereiken, zal op bepaalde zones betreding van de landduinen op 

afgebakende wandelpaden wel toegestaan worden. Zo zal er een wandelpad lopen vanaf de parking 

richting het zuidelijk gelegen inheems loofbos en zal vanaf dit loofbos ook verderop nog de verbinding 

met de boskantine gemaakt worden. Verder zal ter hoogte van de parking ook nog een aftakking 

gemaakt worden richting de uitkijktoren. Op de open terreindelen zal gestreefd worden naar de aanleg 

van een zo kort mogelijk traject. De wandelpaden binnen de bosdelen kunnen golvend aangelegd 

worden. 

De visie op de sociale functie is echter uitdrukkelijk niet van die aard dat voor de toekomst gestreefd 

wordt om mogelijkheden op vlak van recreatie in het gebied in te perken. Het doel is juist om de 

toenemende recreatieve druk te faciliteren en in goede banen te leiden. Daarom wil de eigenaar ook 

een plaats geven aan mogelijkheden zoals themawandelingen. De recreatieve voorzieningen zullen zich 

zoals eerder genoemd voornamelijk situeren rondom de boskantine. 

M.b.t. het toepassen van het principe van afnemende geleiding dienen de aanwezige infrastructuren op 

de cruciale plaatsen te worden geoptimaliseerd. De boskantine dient hierbij als centrale vertrekplaats 

van waaruit de recreatieve infrastructuur zich verspreid over het gebied. Om de toenemende recreatieve 

druk te faciliteren en om fietsers kennis te laten maken met het gebied, zal vanuit het bestaande fietspad 

ten westen van het gebied een aftakking worden gemaakt naar de boskantine. Vanuit hier zal een 

aantrekkelijk traject doorheen het gebied uitgestippeld  worden. Er zal een wandelpad via de kortst 

mogelijke route naar de parking ten zuiden van het beheerplangebied aangelegd worden en een tweede 

traject wordt aangelegd doorheen het hele gebied. Langs de wandelpaden worden voorzieningen als 

uitkijktorens en zitbankjes geplaatst. Binnen de corridor en stapsteen zullen geen recreatieve 

voorzieningen aanwezig zijn, om de kans op betreding zo veel mogelijk te verkleinen. Hierbij wordt wel 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de belevingswaarde van het gebied. Ondanks de zonering van 

de recreatie, zal het open karakter van het landschap ervoor zorgen dat uitkijk op de bijzondere habitats 

mogelijk wordt gemaakt.  

2.2 CONCRETE NATUURSTREEFBEELDEN EN DOELSOORTEN 

2.2.1 Natuurstreefbeelden 

Gezien het beheerplangebied mogelijkheden biedt tot het behoud, de kwalitatieve verbetering en de 

uitbreiding van natuurdoelen op het terrein, dienen voorafgaand aan de bespreking van de concrete 

ecologische doelstellingen de natuurstreefbeelden voor het beheerplangebied bepaald te worden. Deze 

natuurstreefbeelden worden vertaald naar regionale en/of Europese doelen (Tabel 2.1). De in deze tabel 

vermelde doeloppervlaktes zijn gebaseerd op een afgeleide van de streefbeeldkaart (Figuur 2.3). Bij 

vergelijking van de doeloppervlakte met de actuele oppervlakte op basis van eigen inventarisatie, wordt 

duidelijk waar nog extra inspanningen nodig zijn ter realisatie van de vooropgestelde doelstellingen. 
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Figuur 2.3 geeft per beheereenheid enkel natuurstreefbeeld 1 weer. Voor een exacte weergave van de 

natuurstreefbeelden per beheereenheid kan verwezen worden naar de subsidietabel, welke aan het 

einde van het traject bij het ANB zal ingediend worden. 

Tabel 2.1 De natuurstreefbeelden van Wild- en Wandelpark Molenheide met de na te streven oppervlaktes. 

Natuurstreefbeeld 

Europees 

habitattype/ 

Regionaal belangrijk 

biotoop 

Actuele 

oppervlakte 

volgens 

habitatkaart 

(ha) 

Actuele 

oppervlakte 

volgens 

geactualiseerd 

habitatkaart (ha) 

Doel-oppervlakte 

(ha) 

Complex van droge heide op jonge 

zandafzettingen en open graslanden 

op landduinen 

2310 - 2330 2 1,37 23,03 

Vochtige tot natte heide 4010 0,88 1,15 6,15 

Droge heide 4030 1,17 3,08 15,66 

Oligotroof water 3130 0 0 0,44 

Heischrale graslanden en 

soortenrijke graslanden van zure 

bodems 

6230 0,01 0,01 4,47 

Oude zuurminnende eikenbossen op 

zandvlakten met Quercus robur 
9190 0 4,07 25,23 

Voedselarm broekbos 91E0_vo 0 0 2,16 

Soortenrijk struisgrasland met vrij 

algemene soorten 
rbbha 2,43 0,17 0 

Oud structuurrijk Grove dennenbos rbbppm 0 38,56 0 

Leefgebied van soorten – Groep 6 – 

Dieren van kleinschalige 

structuurrijke heide 

/ / / 49,40 

Leefgebied van soorten – Groep 13 – 

Dieren van vennen, voedselarme 

vijvers en poelen 

/ / / 0,44 

 

Uit het inventarisatierapport blijkt dat alle gewenste Europese habitattypes reeds aanwezig zijn in het 

gebied, zij het in veel mindere mate. Het is de bedoeling deze habitats verder te ontwikkelen en om ze 

in andere Inventarisatie-eenheden te creëren door omvorming vanuit niet habitatwaardige delen. Op 

verschillende plaatsen in het gebied zijn reeds kwaliteitsverbeterende maatregelen getroffen. In het 

westelijke deel van het kerngebied heeft reeds intensieve exotenbestrijding plaatsgevonden en op 

meerdere plaatsen zijn selectieve dunningen verricht. Daarnaast zijn in het zuidoostelijke deel van het 

gebied werkzaamheden uitgevoerd ter kwaliteitsverbetering van een gedegradeerd eiken-berkenbos. 
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Figuur 2.3 Natuurstreefbeelden– en leefgebiedenkaart van Europese doelsoorten na realisatie  

van de visie voor het beheerplangebied 
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Naast natuurstreefbeeld vegetaties worden ook leefgebieden voor soorten nagestreefd (Figuur 2.3; 

Figuur 2.4). Het gaat hierbij om leefgebied voor de gladde slang en leefgebied voor de rugstreeppad. 

Voor deze soorten zullen dan ook specifieke maatregelen getroffen worden.  

Voor de gladde slang zijn de open, droge terreinen met structuurrijke vegetatie en open plekken 

bijzonder geschikt. De afwisseling van bos en open plekken wordt ruimtelijk gezien afgestemd op de 

gladde slang, zodat het beheerplangebied fungeert als corridor en stapsteen ter verbinding van de 

populaties van het Kamp van Beverlo met deze van het Schietveld. De mogelijks hiermee meeliftende 

soorten zijn blauwvleugelsprinkhaan, groentje, heideblauwtje, heivlinder, kommavlinder, zwart 

wekkertje, snortikker, heidesabelsprinkhaan, levendbarende hagedis, roodborsttapuit, nachtzwaluw, 

boompieper en boomleeuwerik. 
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Figuur 2.4 Leefgebied gladde slang (groep 6) en leefgebied rugstreeppad en heikikker (groep 13) 
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Naast leefgebied voor de gladde slang voorziet het beheerplangebied tevens een leefgebied voor de 

rugstreeppad. De rugstreeppad maakt onderdeel uit van soortgroep 13. Het leefgebied voor deze 

soortgroep zal worden nagestreefd in het noordelijk gelegen ven (Figuur 2.3; Figuur 2.4). Dit ven, dat 

een combinatie is van oligotroof en eutroof water, is voor een groot deel reeds goed ingericht. Via 

gericht beheer kan een goede staat van instandhouding van het ven bereikt worden, wat ten goede 

komt voor deze soorten. De mogelijks hiermee meeliftende soorten zijn poelkikker, knoflookpad, 

speerwaterjuffer, noordse witsnuitlibel, venglazenmaker, venwitsnuitlibel, en gerande oeverspin. 

2.2.2 Doelsoorten 

Naast de vooropgestelde natuurstreefbeelden kunnen we ook beschouwingen maken bij de mate 

waarmee de keuze van de hoger opgelijste natuurstreefbeelden kansen zouden bieden voor 

habitattypische soorten. 

Habitattypische soorten zijn soorten die als typisch worden gezien voor een bepaald Europees 

habitattype (De Knijf & Paelinckx, 2012). 

Sommige van de habitattypische soorten zijn ook Europees beschermde soorten, welke hierboven reeds 

aangehaald zijn en dus niet meer verder behandeld gaan worden. De relevante habitattypische 

(doel)soorten kunnen opgedeeld worden in de volgende ecotoopclusters: 

▪ Soorten van schrale graslanden: 

o groentje, heivlinder, kommavlinder, aardbeivlinder, bont dikkopje; 

o blauwvleugelsprinkhaan, knopsprietje, zwart wekkertje, snortikker, veldkrekel, 

zadelsprinkhaan; 

o boomleeuwerik, boompieper, roodborsttapuit, tapuit. 

▪ Soorten van droge tot vochtige heide: 

o gentiaanblauwtje, heideblauwtje; 

o adder, levendbarende hagedis; 

o heidesabelsprinkhaan; 

o nachtzwaluw. 

▪ Aquatische soorten: 

o bruine korenbout, gevlekte witsnuitlibel, glassnijder, variabele waterjuffer, vroege 

glazenmaker; 

o snoek, zeelt, bittervoorn. 

▪ Soorten van oude bossen: 

o eikenpage; 

o bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart, wespendief, zwarte specht. 

▪ Soorten van natte bossen: 

o kleine ijsvogelvlinder; 

o boomklever, bosuil, goudvink, havik, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, 

wielewaal; 

o waterspitsmuis. 

 

Bij deze oplijsting moet echter rekening gehouden worden dat bepaalde soorten, alhoewel typisch voor 

1 of meer van de nagestreefde habitattypes, mogelijk geen realistisch doel zijn voor het 

beheerplangebied (bv. aardbeivlinder, gentiaanblauwtje, adder, waterspitsmuis, snoek, zeelt, 

bittervoorn, gevlekte witsnuitlibel), althans niet op de korte of middellange termijn. 
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 CONCRETE BEHEERDOELSTELLINGEN 

Voor elk van de drie functies wordt hier de globale beheervisie vertaald in meetbare doelstellingen. Het 

is de bedoeling deze binnen de planperiode van het beheerplan te realiseren. In geval van de 

natuurstreefbeelden en doelsoorten kunnen bepaalde streefbeelden allicht niet binnen de 

beheerplanperiode worden gerealiseerd. Het is hiervoor dan ook de bedoeling de natuurdoelen mee 

over te dragen naar het volgend beheerplan.  

3.1 CONCRETE ECOLOGISCHE DOELSTELLINGEN 

3.1.1 Ontwikkelen van ecologisch waardevolle loofbossen 

3.1.1.1 Aandeel inheems loofhout verhogen 

Zoals eerder besproken, zal er in Molenheide gestreefd worden naar minimaal 90% natuurstreefbeeld. 

Na de omvormingswerken zal ruim 25 hectare vertegenwoordigd worden door loofbossen van het type 

9190 (eiken-berkenbossen) en 2 ha door het type 91E0_vo (voedselarm broekbos).  

De reeds aanwezige loofhoutbestanden zijn veelal ouder dan 20 jaar. Door het uitvoeren van dunningen 

kan op lange termijn een meer leeftijdsgevarieerd bos bekomen worden. Doordat op de meeste plaatsen 

ook grove den en Corsicaanse den aanwezig zijn, zouden deze in de loop van tijd kunnen gaan 

domineren. Het is dan ook van belang om deze regelmatig te dunnen.  

De ontwikkeling van voedselarm broekbos zal verlopen via spontane verjonging. De ontwikkeling van 

nieuw eiken-berkenbos zou kunnen verlopen via spontane verjonging, maar dat zal praktisch gezien 

lastig blijken. Hoewel er op veel plaatsen kiemplanten van loofboomsoorten voorkomen, zijn deze 

weinig tot niet in ontwikkeling. In eiken-berkenbossen komen voornamelijk lichtboomsoorten voor, die 

nauwelijks verjongen onder een scherm. De zaailingen moeten veel licht hebben om te kunnen 

doorgroeien. Om deze reden zal op de plaatsen waar de huidige naaldhoutbestanden omgevormd 

worden naar eiken-berkenbos, een aanvullende aanplant verricht worden. 

3.1.1.2 Creëren van structuurrijke bosranden 

De bosranden vormen de overgang tussen bos en open terrein. Aan de boszijde domineren struiken, 

terwijl hoge kruiden de overgang naar lage vegetatie zoals heide of grasland markeren. Diverse 

organismen van zowel de open als gesloten terreinen maken gebruik van de bosrand. 

Een bosrand bestaat idealiter uit een mantel en een zoom (Figuur 3.1). Onder een mantel verstaan we 

een begroeiing van struiken aansluitend op de bomen in het bos. De zoom is voornamelijk opgebouwd 

uit hoge meerjarige kruiden. Verder dragen bosranden bij aan de regulatie van het microklimaat.  
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Figuur 3.1 Schematische weergave van bosrand met mantel-zoom overgang en centrale open plek. 

 

In Molenheide zullen de twee zuidelijk overgebleven bossen langs de gehele binnenzijde van het 

beheerplangebied voorzien worden van een bosrand (Figuur 3.2). Dit houdt in dat tevens langs een deel 

van de corridor gezorgd zal worden voor een geleidelijke overgang naar het bos. Hier zal de gladde 

slang baat bij gaan hebben. De bosranden dienen een gemiddelde breedte van 7 meter hebben om aan 

de vereiste 5% voor natuurbeheerplannen te voldoen. Deze breedte mag echter oplopen tot zo’n 15 

meter (een boomlengte) om ervoor te zorgen dat de zoomvegetatie voldoende met zon beschenen 

wordt.  
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Figuur 3.2 Bosranden en open plekken binnen beheerplangebied Molenheide 
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3.1.1.3 Aandeel dood hout verhogen 

Dood hout wordt op termijn nagestreefd in alle inheems loofbosbestanden. Een belangrijke richtwaarde 

vanuit de criteria duurzaam natuurbeheer is dat minimum 4% van het totale bestandsvolume bestaat uit 

dood hout (staand, liggend, spreiding in alle omtrekklassen >30 cm). 

Voor de habitatwaardige bossen dient 4-10% dood hout aanwezig te zijn om tot een voldoende staat 

van instandhouding te komen. Een goede staat van instandhouding vereist meer dan 10% dood hout 

(T’jollyn et al. 2009). 

Momenteel is er een gebrek aan dood hout en oude bomen in Molenheide. Dit is te wijten aan enerzijds 

de dunningen die recentelijk hebben plaatsgevonden en anderzijds aan de jonge leeftijd van de 

loofhoutbossen. Bij de dunningswerkzaamheden is een deel van het tak- en tophout blijven liggen, maar 

dit is onvoldoende om aan de gewenste 4-10% te geraken. Het verkrijgen van dood hout, maar vooral 

oude bomen is een kwestie van tijd. Het niet of zeer beperkt uitvoeren van dunningen in de bestaande 

loofbossen kan het aandeel dood hout doen toenemen. Bij voorkeur dient enkel omwille van 

veiligheidsredenen staand dood hout geveld te worden (bv. langs de wandelpaden). Daarnaast kunnen 

er bomen actief geringd worden. In aanmerking komen dikke, takkige, economisch minder waardevolle 

exemplaren van naaldhout of Amerikaanse eik. Deze dienen meer dan een boomhoogte uit de buurt 

van paden te zijn. 

3.1.2 Bosbalans 

De aanwezige bosbestanden in Molenheide zijn allen ouder dan 22 jaar en vallen onder het Bosdecreet. 

De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een deel van de bossen voor de creatie van de corridor en 

stapsteen te ontbossen en te vervangen door heiden en landduinen. In totaal gaat het om 35,23 ha 

(Tabel 3.1, Figuur 3.3). 

De ontbossing is noodzakelijk om volgende natuurdoelen zoals opgenomen in het S-IHD rapport te 

behalen (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012): 

• Ontwikkeling van open graslanden op landduinen (HT2330); 

• Ontwikkeling van vochtige tot natte heide (HT4010); 

• Ontwikkeling van droge heide (HT4030);  

• Ontwikkelen van heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems (HT6230). 

Bijgevolg is compensatie niet nodig. Op termijn kan eventueel de zone tussen Molenheide en het Kamp 

van Beverlo deels aangesproken worden om te bebossen i.h.k.v. een compenserende bebossing elders.  

Tabel 3.1 Overzicht ontbossingen per beheereenheid. 

BHE Leeftijd Oppervlakte 
(ha) 

Ontbossing i.h.k.v. 

5b > 22 jaar 1.42 Natuurdoel 4030 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

13b > 22 jaar 0.22 Natuurdoel 4010 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

17 > 22 jaar 0.62 Natuurdoel 4030 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

24 > 22 jaar 0.35 Natuurdoel 6230 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

30b > 22 jaar 2.32 Natuurdoel 4030 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 
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BHE Leeftijd Oppervlakte 
(ha) 

Ontbossing i.h.k.v. 

30c > 22 jaar 4.69 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

30d > 22 jaar 0.57 Natuurdoel 4010 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

32 > 22 jaar 0.08 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

34a > 22 jaar 0.49 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

41b > 22 jaar 1.01 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

45a > 22 jaar 1.48 Natuurdoel 4030 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

45b > 22 jaar 0.13 Natuurdoel 4010 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

47a > 22 jaar 2.46 Natuurdoel 4030 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

48a > 22 jaar 0.17 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

50b > 22 jaar 0.26 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

50c > 22 jaar 0.31 Natuurdoel 4030 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

51a > 22 jaar 2.1 Natuurdoel 4030 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

53 > 22 jaar 1.13 Natuurdoel 4010 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

54 > 22 jaar 0.83 Natuurdoel 4010 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

55b > 22 jaar 0.18 Natuurdoel 4010 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

56b > 22 jaar 0.15 Natuurdoel 4010 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

61a > 22 jaar 2.83 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

64 > 22 jaar 0.59 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

65 > 22 jaar 0.09 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

66 > 22 jaar 0.51 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

67 > 22 jaar 0.11 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

68 > 22 jaar 0.49 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

70 > 22 jaar 0.18 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

71 > 22 jaar 0.17 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 
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BHE Leeftijd Oppervlakte 
(ha) 

Ontbossing i.h.k.v. 

73 > 22 jaar 0.07 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

74 > 22 jaar 0.12 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

76 > 22 jaar 1.06 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

77 > 22 jaar 0.1 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

80 > 22 jaar 0.89 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

81 > 22 jaar 0.94 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

83 > 22 jaar 0.66 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

84a > 22 jaar 3.89 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

86a > 22 jaar 0.8 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

87 > 22 jaar 0.11 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

88a > 22 jaar 0.65 Natuurdoel 2330 uit het s-IHD rapport 
+ aanleg corridor uit SBP gladde slang 

 

 

Figuur 3.3 Ontbossingen i.h.k.v. herstel natuurdoelen. 
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3.1.3 Herstel van heide 

3.1.3.1 Bestaande heide 

In het noordoostelijke deel van het beheerplangebied waar als natuurstreefbeeld droge heide (HT4030) 

wordt nagestreefd, is reeds goed ontwikkelde heide slechts beperkt aanwezig. In de meeste delen is er 

namelijk veel boomopslag van berk afgewisseld met grove den en wilg, of is er een dominantie van 

pijpenstrootje aanwezig. Ook is de invasieve exoot Amerikaanse vogelkers aanwezig. Het verwijderen 

van deze opslag en uitvoering van een maai- en/of begrazingsbeheer op maat zal ervoor zorgen dat 

deze delen zullen evolueren richting een habitatwaardige heide. 

3.1.3.2 Toekomstige heide 

Het centraal gelegen gedeelte waar droge heide wordt nagestreefd bestaat voornamelijk uit 

naaldhoutbestanden afgewisseld met bomenrijen van de Amerikaanse eik en kleine oppervlakten 

vergraste heide. In dit gedeelte van het beheerplangebied domineert Amerikaanse vogelkers de 

struiklaag. Om de droge heide te herstellen moet er ontbost worden. Gezien ten tijde van het 

terreinbezoek op veel plaatsen nog heidevegetatie is waargenomen en de zaden zo’n 40 jaar 

kiemkrachtig zijn, is de kans groot dat de heide zich na de ontbossing natuurlijk ontwikkeld zonder dat 

het aanbrengen van heidemaaisel nodig is (Bossuyt, 2003).  

Herstel van het oostelijke en westelijk deel van het beheerplangebied waar het natuurstreefbeeld 

vochtige tot natte heide (HT4010) wordt nagestreefd, verloopt op eenzelfde wijze als de droge heide. In 

het oostelijk deel zijn vooral berkenbossen aanwezig en soortenarme graslanden waar sporadisch 

dophei te vinden is. In het westelijk deel is voornamelijk pijpenstrootje aanwezig met hier en daar 

berkenbos. Het behalen van dit streefbeeld kan mogelijks moeizaam verlopen. Van goed ontwikkelde 

vochtige tot natte heide is in het beheerplangebied momenteel geen sprake. De geplande 

beheermaatregelen, in het bijzonder de ontbossingen en het herstel van de waterhuishouding, kunnen 

wellicht bijdragen aan het herstel van de vereiste natte condities. In eerste instantie kan gekeken worden 

of na deze maatregelen op natuurlijke wijze vochtige tot natte heide ontstaat, maar wanneer dit niet het 

geval blijkt te zijn kan overgegaan worden op het aanbrengen van heidemaaisel.   

3.1.4 Herstel van landduinen 

In het zuidelijke gedeelte van het beheerplangebied, waar de onderste arm van een paraboolduin 

gelegen is en in het centraal gelegen gebied ten zuiden van de boskantine zal het natuurstreefbeeld 

open graslanden op landduinen (HT2330) worden nagestreefd. Om dit te bereiken zullen de aanwezige 

bomen worden gekapt, ontstronkt en zal er worden afgeplagd. De bodem is momenteel nog mooi intact 

en de zaadbank is niet verstoord. De duinen zijn duidelijk kenbaar op een hoogtekaart en bij het plaggen 

worden de contouren van het landschap gevolgd om zo de oorspronkelijke duinen zonder verdere 

aantasting bloot te leggen. De gewenste vegetatie zal zich na de ontbossing waarschijnlijk ontwikkelen 

zonder dat het aanbrengen van maaisel noodzakelijk is. Om de afwisseling in vegetatiestructuur in stand 

te houden is het behoud van een natuurlijke vorm van verstoring door wind of extensieve 

(seizoens)begrazing noodzakelijk. Wanneer dit niet gebeurt, zal een natuurlijke successie naar heide, 

struisgrasvegetaties en bos plaatsvinden. Voor instandhouding van stuifzanden door middel van 

natuurlijke  dynamiek zijn grote open oppervlakten van minimaal 500 ha noodzakelijk. Binnen 

beheerplangebied Molenheide is extensieve (seizoens)begrazing dan ook de enige mogelijkheid. 
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3.1.5 Herstel van open water 

Het is vooral van belang om het ven via gericht beheer in goede staat van instandhouding te brengen 

om zodoende een volwaardig HT3130 te bekomen. Daarnaast zijn de oevers van het ven op dit moment 

erg stijl en ligt er grind rondom het oostelijke gedeelte. Dit gedeelte kent tevens een hoge trofiegraad 

en er bevindt zich een dikke sliblaag op de bodem. Het vernatuurlijken van het open water, waarbij het 

slib grotendeels verwijderd wordt, de oevers aangeschuind worden en het ven tevens ondieper gemaakt 

wordt, zal ten gunste komen van de rugstreeppad die voor hun voortplanting afhankelijk zijn van dit 

biotoop. De voedselrijkdom van het ven moet naar een oligotroof niveau worden gebracht, waarbij de 

pH een minimum van 5,0 moet behouden.  

Bij het beheer moet rekening gehouden worden met de specifieke dynamiek die kenmerkend is voor dit 

habitat. Zonder deze dynamiek, bv. de windwerking, is de kans op successieprocessen van de vegetatie 

reëel. Verdroging, vermesting en verzuring kunnen nadelige gevolgen hebben en zal afhankelijk zijn van 

het naburige landgebruik. Nutriëntenaanrijking moet zo veel mogelijk vermeden worden. 

Voor het herstel van het ven zal een PSN ingediend worden. 

3.1.6 Hydrologisch herstel 

Binnen het beheerplangebied zijn ontwateringsgrachten en rabatten aanwezig die vroeger zijn 

aangelegd voor de afvoer van water. Dit resulteert in verlaagde grondwaterstanden wat leidt tot 

verdroging en verzuring van grondwaterafhankelijke habitattypes. Om deze effecten terug te dringen, 

is herstel van de natuurlijke hydrologie noodzakelijk. Hoge waterstanden vertragen of verhinderen 

immers de afbraak van strooisel en organisch materiaal. Dit is van belang om vergrassing in de lagere 

delen tegen te gaan. Door het dempen van de grachten op de hogere delen zal het regenwater minder 

snel afgevoerd worden naar de beken, waardoor het sneller kan infiltreren naar de bodem. Hierbij 

fungeren de duinen als infiltratiegebied. Het infiltreren van het water op de hogere delen zal ervoor 

zorgen dat de lagere delen gevoed worden door uittredend grondwater, waardoor het effect van 

verdroging op de lager gelegen grondwaterafhankelijke habitattypes zal afnemen. Verder zal het 

dempen van de grachten ook bijdragen tot lokale vernatting van de lagere delen wat de 

grondwaterafhankelijke habitats (natte heide en oligotroof broekbos) ten goede komt. 

In het noorden van het beheerplangebied stroomt momenteel landbouwwater via een gracht het gebied 

binnen afkomstig van het aanpalend landbouwgebied. Deze noordelijk gelegen gracht zal tevens 

gedempt worden om de invloed van dit nutriëntenrijk water te verminderen.  

Voor het dempen van de grachten zal tevens een PSN ingediend worden. 

3.1.7 Verwijderen van invasieve exoten 

Uit inventarisaties is gebleken dat het aandeel aan invasieve exoten binnen het beheerplangebied hoog 

is. Soorten met een invasief karakter die binnen Molenheide zijn aangetroffen, zijn voornamelijk 

Amerikaanse vogelkers. Door de grote aanwezigheid van deze soort is een terugdringing noodzakelijk. 

Binnen sommige Inventarisatie-eenheden is de struiklaag volledig gedomineerd door deze exoot. Op 

plaatsen waar reeds bestrijding van de Amerikaanse vogelkers heeft plaatsgevonden, is te zien dat deze 

redelijk snel weer in de kruidlaag teruggroeit. Wanneer er bosomvormingen plaatsgevonden hebben, 

zal dit op de ontstane open plekken, door het tijdelijke vele zonlicht dat de bosbodem bereikt, nog veel 

sneller verlopen. Ook wanneer bosbestanden gekapt worden in functie van herstel van de heide en 

landduinen zal Amerikaanse vogelkers door het open karakter van het landschap snel gaan domineren. 



 

 22 

Regelmatige opvolging van de bestrijdingswerken is dan ook noodzakelijk. Ook wanneer er nieuwe 

exoten in het gebied worden aangetroffen, zullen deze bestreden worden.  

3.1.8 Beheer in functie van de gladde slang 

De belangrijkste ontwikkelingen binnen het beheerplangebied voor de gladde slang, is het creëren van 

een corridor en stapsteen, zoals opgenomen in het SBP gladde slang. De gladde slang leeft globaal 

gezien in droge, natte en venige heiden, hoogvenen en langs bosranden (Lambrechts, et al., 2013). Ze 

hebben een voorkeur voor reliëfrijke, zonnige terreinen met goed ontwikkelde vegetaties, dood hout, 

gaten en goed vergraafbare bodembedekkingen (Van Delft & van Rijsewijk, 2006; Vandegehuchte, 

2016). Deze elementen geven voldoende dekking, maar bieden ook open plekken om te zonnen 

(opwarmen) en te jagen. Gevarieerde heideterreinen met een goede strooisellaag en een 

mozaïekstructuur van oude en hoge heidestruiken, zandige open plekjes, braamstruikjes, graspollen en 

wat opslag van kleine bomen en struiken in de buurt van bossen of houtkanten vormen ideale 

leefgebieden. Verder zijn terreinen met matten van Pijpenstro en Bochtige smele ook geschikt voor deze 

soort, vanwege het vaak gunstige microklimaat en de aanwezigheid van schuilgelegenheden, voedsel 

en overwinteringsplaatsen. Tussen half september en half oktober verplaatst de gladde slang zich 

richting deze overwinteringsplaatsen (Vandegehuchte, 2016). Gladde slangen overwinteren in groep 

onder de grond (tot 35 centimeter diep) op vorstvrije plekken. Het winterhabitat ligt vaak hogerop en is 

beschut door lage bomen en struiken. Verder zijn het winter- en zomerhabitat nagenoeg gelijk 

(Strijbosch & van Gelder, 1993).  

Momenteel zijn reeds kleine oppervlakten potentieel leefgebied aanwezig, bestaande uit heide met 

boomopslag en overgangen naar heischrale en soortenrijke graslandvegetaties. Deze open plekken zijn 

echter slecht bereikbaar en onvoldoende groot om duurzame populaties te herbergen (Alterra, 2001; 

Van Delft & van Rijsewijk, 2006). Om het leefgebied uit te breiden wordt er een brede open stapsteen 

gecreëerd die tevens dienst kan doen als corridor. Daarnaast dragen heideherstel (§3.1.3) en herstel van 

landduinen (§3.1.4) ook bij tot het voorzien van geschikt leefgebied. 

Corridors maken, samen met stapstenen, zowel in het huidige leefgebied als daarbuiten een belangrijk 

onderdeel uit van het voortbestaan van de gladde slang doordat de soort weinig mobiel is. De maximale 

waargenomen migratieafstanden variëren van 100 tot 400 meter (Van Hecke & Bonte, 2013). De 

corridors en stapstenen zijn idealiter met heide-, pijpenstro- en/of heischrale vegetaties begroeid 

(Lambrechts et al., 2013; Van Delft & van Rijsewijk, 2006). Omdat deze vegetaties vaak naast bossen 

gelegen zijn is het aangewezen hier voor geleidelijke en golvende bosranden te zorgen met een 

noordelijke oriëntatie. Deze bosranden warmen sneller op. Met het vrijgekomen materiaal (zoals takken 

en plagsel) kunnen zogenaamde slangenbulten worden gemaakt, die zorgen voor extra plekken om te 

schuilen en op te warmen. 

3.1.9 Beheer in functie van de rugstreeppad  

De ontwikkeling van een corridor en stapsteen in het beheerplangebied in functie van de gladde slang 

spoort samen met de ontwikkeling van een stapsteen voor rugstreeppad. Laatstgenoemde soort heeft 

echter ook behoefte aan geschikt waterhabitat. Dit habitat zal in het noordelijk gelegen ven worden 

nagestreefd. Als natuurstreefbeeld vegetatie wordt oligotroof water beoogd (HT3130).  

Rugstreeppadden leven vooral in pionierssituaties. Dit zijn open terreinen met een droge, losse bodem 

die snel opwarmt. Hierdoor hebben ze de mogelijkheid om te graven en op te warmen (Ottburg et al., 



 

 23 

2007). De soort is nachtactief en de padden verblijven overdag in zelf gegraven holen of bestaande 

holten zoals verlaten konijnenholen. De soort verdwijnt weer zodra er vegetatiesuccessie optreedt en de 

vegetatie dichter wordt. De rugstreeppad kan zich goed verplaatsen. Ze kunnen afstanden tot wel 3 

kilometer overbruggen. Vanaf september verplaatst de soort zich naar hun winterbiotoop waar ze zich 

ingraven in losse grond (Graitson & Denoël 2007). De overwinteringsplaatsen moeten vorstvrij blijven, 

waardoor een geschikte locatie een goed isolerende laag aarde moet bevatten. Volwassen 

rugstreeppadden kunnen al in de eerste helft van maart hun overwinteringsplaats verlaten, maar een 

deel zal pas eind mei of begin juni richting het voortplantingswater trekken (Verwaijen, 2018) 

Voor hun voortplanting hebben rugstreeppadden een visloos waterhabitat nodig met weinig of geen 

waterplanten (Bauwens & Claus, 1996). Deze zogenoemde voortplantingspoelen zijn vaak gering van 

omvang, stilstaand, ondiep (15-70cm) en hebben zeer geleidelijke oevers (Ottburg et al., 2007). Verder 

dienen deze bij voorkeur weinig tot niet beschaduwt te zijn (<33%) (Adriaens et al., 2008). In het ondiepe 

water ontwikkelen de larven zich sneller doordat het water sneller opwarmt. De poelen vallen hierdoor 

snel droog, wat kolonisatie door vissen helpt te voorkomen. De volledige metamorfose duurt één tot 

twee maanden, afhankelijk van de watertemperatuur. Slechts enkele dagen tot weken na de 

metamorfose begeven de juveniele rugstreeppadden zich naar hun terrestrische biotoop (Sinsch, 1997). 

Gezien eisnoeren vanaf de tweede helft van maart tot augustus worden aangetroffen, dienen de poelen 

in het optimale geval tot eind oktober water te bevatten (Verwaijen, 2018; Schops, 1999).  
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3.2 CONCRETE ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN 

3.2.1 Duurzame houtoogst 

De economische functie van bossen bestaat momenteel hoofdzakelijk uit houtopbrengst. In het kader 

van de criteria geïntegreerd natuurbeheer blijft de economische functie een rol spelen, maar gekaderd 

binnen de draagkracht van het ecosysteem en de vereisten van de doelsoorten.  

Bij de houtoogst wordt het duurzaamheidsprincipe gehanteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar 

de productieve duurzaamheid maar ook of de ingrepen de duurzaamheid van de andere bosfuncties 

niet in het gedrang brengen.  

Voor het hout dat vrijkomt bij de ontbossingen zal gezocht worden naar de meest duurzame toepassing 

die praktisch haalbaar is (brandhout, industriehout,…). Na de omvormingswerken zal kwaliteitshout 

worden nagestreefd door middel van QD-beheer (Qualificieren – Dimensionieren) waarbij houtstammen 

van hoge kwaliteit en financiële waarde geproduceerd worden (Buysse & Geudens, 2009).  

De gemeente kan beslissen om haar bossen te certificeren (vb. FSC, PEFC). Zo’n certificaat toont het 

engagement en de garantie voor een duurzaam bosbeheer. Het hout uit deze bossen geeft kopers de 

garantie voor een verantwoord houtproduct. 

3.2.2 Boskantine 

De inkomsten uit kleinschalige recreatie in het beheerplangebied worden gegenereerd door de uitbating 

van de boskantine, die centraal in het gebied naast de wandelpaden gelegen is. De boskantine is 

momenteel elk weekend en op feestdagen geopend, en daarnaast in schoolvakanties op dinsdag, 

woensdag en donderdag. Exploitatie vindt plaats op vrijwillige basis door de vzw Wild- en Wandelpark. 

Ook in de toekomst zal de boskantine een belangrijke economische functie vervullen in het gebied, 

vooral gezien de inkomsten uit houtopbrengst door het omvormingsbeheer zullen afnemen. In het 

beheerplan is een afwijking van 10% opgenomen ten behoeve van de recreatie. Deze oppervlakte zal 

worden gebruikt om de recreatie verder te ontwikkelen zodat er in de toekomst meer recreanten naar 

het gebied trekken en de inkomsten uit recreatie zullen stijgen. Zoals eerder benoemd zullen deze 

ontwikkelingen onder andere bestaan uit het geven van themawandelingen.  

3.2.3 Jacht 

In het beheerplangebied vindt momenteel geen jacht plaats. Omdat het volledig beheerplangebied is 

omheind, is er geen wild in het gebied aanwezig. Na het wegvangen van de aanwezige damherten, zal 

de omheining worden verwijderd waarna wild zich ook in het gebied kan begeven. De gemeente zal dan 

als jachtrechthouder haar verantwoordelijkheid moeten nemen op vlak van faunabeheer. Het wild zwijn 

zal spoedig zijn intrede doen. De gemeente neemt maatregelen conform beslissingen op het 

faunabeheerzoneoverleg wild zwijn. Molenheide ligt in het kernleefgebied van wolven. Elk initiatief i.k.v. 

jacht dient zich te schikken aan de jachtrichtlijnen in wolvenleefgebied.  
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3.3 CONCRETE SOCIALE DOELSTELLINGEN 

Hoewel vanuit ecologisch oogpunt een ver doorgedreven openstelling niet wenselijk is, wordt vanuit 

sociaal en economisch oogpunt kleinschalige recreatie zowel wenselijk als noodzakelijk geacht. Het 

beheerplangebied is een belangrijke groene long van Helchteren en een ontmoetingsplaats voor de 

locale bewoners. Daarnaast fungeert het gebied als dagelijkse wandellus voor recreanten vanuit het 

naastgelegen vakantiepark. Een belangrijk doel daardoor is om de recreatie af te stemmen op de 

ecologische doelstellingen (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012). Zonering van recreatief medegebruik 

is noordzakelijk voor de duurzame instandhouding van verstoringsgevoelige habitats en soorten. Verder 

zullen ook diverse takkenrillen of stobbenwal zorgen voor een bijkomende geleiding (Figuur 3.5). Ten 

gevolge hiervan zal de toegankelijkheid gestuurd worden via een toegankelijkheidsregeling (Figuur 3.4). 

De te nemen maatregelen dragen bij tot het recreatief aantrekkelijk en toegankelijker maken van het 

gebied en om fietsers ook ermee kennis te laten maken. Er zullen nieuwe wandelpaden worden 

aangelegd op de plaatsen waar deze ecologisch gezien het meest wenselijk zijn. De infrastructurele 

elementen die worden aangelegd, zoals zitbankjes en uitkijktorens, hebben hierin een ondersteunende 

functie en zijn enkel aanwezig in delen van het gebied die hier draagkrachtig voor zijn. Na de 

omvormingswerken zal het fietspad ten westen van het gebied een aftakking krijgen richting de 

boskantine (zie gele fietsroute Figuur 3.4). De aanwezige dienstweg is na de inrichtingswerken enkel nog 

toegankelijk voor wandelaars en voor uitvoering van beheerwerkzaamheden. 

Binnen dit beheerplan zal naar een alternatief gezocht worden zodat de huidige dienstweg (gedeeltelijk) 

buiten het beheerplangebied komt te liggen en gemotoriseerd verkeer in het gebied zoveel mogelijk 

vermeden wordt. De aanleg van een onverharde weg naast het fietspad in het westen van het gebied en 

een aftakking van de Helchterensedijk langs het noorden van het gebied zullen onderzocht worden als 

alternatieven.  

Binnen huidig beheerplan zullen ook de te behouden dierverbijven, dewelke zich binnen het type 2-

beheerplan bevinden, verniewd en wolfproof gemaakt worden. Tot slot zal extra ingezet worden op de 

verdere uitbouw van het educatieve karakter van het gebied. Zo zal de gemeente gezamenlijk met de 

plaatselijke bijenvereniging een bijenhal plaatsen. Deze zal zich tevens situeren binnen het type 2-

beheerplan.  
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Figuur 3.4 Visie recreatieve wandel- en fietspaden en boskantine Molenheide.
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Figuur 3.5 Ligging takkenrillen of stobbenwal, met indicatie van het aantal meters, i.f.v. geleiding.
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