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0. INLEIDING

De ontwikkeling van een praktische typologie voor Tijdelijke Natuur in Vlaanderen vormt een
belangrijk onderdeel van de studie voor de verdere ontwikkeling van het concept Tijdelijke
Natuur. In een eerder rapport werden de verschillende stappen die doorlopen werden bij de
ontwikkeling van een praktische typologie voor de Tijdelijke Natuurelementen weergegeven.
Van daaruit worden 6 verschillende natuurtypes voor Tijdelijke Natuur in Vlaanderen
vooropgesteld.

In het voorliggende rapport worden deze 6 natuurtypes voor Tijdelijke Natuur uitgewerkt in
fichevorm. In elke fiche wordt de essentie van het natuurtype weergegeven op het vlak van:

De abiotiek
De ontstaansgeschiedenis
Het voorkomen in Vlaanderen
De successiestadia ‘pionier’, ‘vroeg’ en ‘laat’ met voor ieder successiestadium een
aantal kenmerkende niet beschermde soorten, in Vlaanderen beschermde soorten
en vegetaties en Europees beschermde soorten
Mogelijk (vrijwillig) beheer

Per natuurtype worden in de fiches ook natuurbeelden weergegeven die toegankelijk zijn
voor de beoogde doelgroepen, met name de vergunningverlener en potentiële
initiatiefnemer voor Tijdelijke Natuur. Dankzij het opmaken van de fiches met natuurbeelden
kan de communicatie tussen beide partijen vlotter verlopen omdat een uniform
begrippenkader wordt gehanteerd. Het belang van de natuurbeelden voor de potentiële
initiatiefnemer is verder dat hij kan inschatten of een bepaald natuurbeeld is te combineren
met de gestelde eisen aan het terrein.

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de volgende types voor Tijdelijke
Natuur beschreven en geïllustreerd:

1. Tijdelijke Natuur op ‘een kale bodem die arm en vochtig is’
2. Tijdelijke Natuur op ‘een kale bodem die arm en droog is’
3. Tijdelijke Natuur op ‘een kale bodem die rijk en droog is’
4. Tijdelijke Natuur op ‘een kale bodem die rijk en vochtig is’
5. Tijdelijke Natuur op ‘een kale ruderale bodem’
6. Tijdelijke Natuur op ‘een weiland’

Let op:

Overwogen moet worden de volgende opmerkingen in iedere fiche te verwerken.
Bijvoorbeeld in de vorm van een kader:

1) Uiteraard laat natuur zich in realiteit niet zo makkelijk vangen in categorieën en
beelden. De grenzen tussen een arme en rijke bodem of tussen een droog en
vochtig terrein zijn niet absoluut.

2) Op veel terreinen zal sprake zijn van in ruimte en/of tijd verschillende natuurtypen.
Zo verschuiven abiotische condities (van droog naar nat) tijdens een ontginning.

3) De gegeven soorten zijn voorbeelden. Uiteraard kunnen zich andere soorten
vestigen, waaronder beschermde. Veel hangt bijvoorbeeld af van de aanwezigheid
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van populaties in de directe omgeving (zeker bij soorten met een slecht
verspreidingsvermogen).

4) De gekozen beelden onder ‘pionierfase’ zijn illustraties van mogelijke
uitgangssituaties. De gekozen beelden onder ‘vroege fase’ en ‘late fase’ zijn
illustraties van hoe vanuit die pioniersituatie een terrein zich zou kunnen
ontwikkelen.

5) Behalve soorten en vegetaties zijn ook verschillende kleine landschapselementen
beschermd. Voor Tijdelijke Natuur zijn m.n. poelen belangrijk. Bij de inrichting van
Tijdelijke Natuur kan besloten worden een poel te graven. Deze is echter wel
meteen beschermd. Daarom zouden alleen poelen moeten worden gegraven als
deze in de uiteindelijke inrichting van het gebied een plek krijgen.
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1. TIJDELIJKE NATUUR OP NATUURTYPE ‘KALE BODEM DIE ARM EN
VOCHTIG IS’

Arme bodems zijn zeer geschikt voor talloze fraaie en zeldzame soorten. Arme bodems,
zeker in een pionier- en vroeg successiestadium, worden in Vlaanderen niet meer veel
gevonden. Dat komt omdat natuurlijke processen veelal zijn verdwenen: beken, rivieren en
kusten zijn vastgelegd, bosbranden worden voorkomen of snel geblust, etc. Veel
natuurgebieden worden weliswaar gevonden op arme bodems (die veel minder geschikt zijn
voor landbouw en dus vaker overbleven voor natuur), maar meestal is er sprake van goed
ontwikkelde heide en bosvegetaties. Juist voor die nauwelijks meer voorkomende vroege
successiestadia en de daaraan gebonden soorten planten en dieren biedt Tijdelijke Natuur
een geweldige kans.

1.1 Abiotiek

Er is sprake van een natuurlijke zandbodem of opgebrachte zandlaag (bijv. ophoogzand), al
dan niet gemengd met grind. De bodem is voedselarm en bevat weinig organisch materiaal.
De grove structuur van de korrel laat water snel door. Als een kale bodem arm en vochtig is,
zal er vaak sprake zijn van (semi-)permanent oppervlaktewater. Er kan sprake zijn van
geïsoleerde (nieuw aangelegde) poelen, maar ook van bestaande poelen, vijvers of vennen
of van water dat in contact staat met grotere wateroppervlakten in de buurt. Omdat de
bodem meestal doorlatend is, komt het natuurtype ‘arm en vochtig’ vaak voor in combinatie
met het natuurtype ‘arm en droog’ elders op het terrein.

1.2 Ontstaansgeschiedenis en voorkomen in Vlaanderen

Zand (en grind) ligt van nature aan de oppervlakte aan de kust (strand en duinen) en op de
zandgronden landinwaarts. Landinwaarts vaak in combinatie met leem. Zand met leem is
minder voedselarm dan puur zand. Verder wordt (ophoog)zand opgebracht bij woning- en
utiliteitsbouw. Zand wordt ook gebruikt voor de aanleg van nieuwe zeehavens. Bij tijdelijke
natuur zal er vaak sprake zijn van onnatuurlijke (opgebrachte) zandige bodems.

Voedselarme, kale bodems – of deze nou natuurlijk zijn of door de mens gemaakt - hebben
een grote waarde voor allerlei planten en dieren. In een aantal gevallen zal het voor een
initiatiefnemer mogelijk zijn een dergelijke situatie te creëren. Bijvoorbeeld door het eerder
opbrengen van een laag ophoogzand, of door het verwijderen van een voedselrijke
(bemeste) toplaag. Vanuit het oogpunt van de natuur biedt dit enorme kansen.

1.3 Pionierfase

De pioniersfase duurt  bij een kale bodem relatief lang. Deze fase kan tot enkele jaren stand
houden. Zeker in zeer droge en arme omstandigheden. In de pionierfase is sprake van een
kaal zand en permanent of tijdelijk oppervlaktewater met nauwelijks tot geen begroeiing.
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Impressie van de pionierfase voor het Tijdelijk Natuurtype ‘arm en vochtig’ (foto Arnold van Kreveld).

1.3.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Een aantal soorten weet snel te profiteren van gebieden met kaal zand met oppervlakte
water. O.a. kleine plevier, kneu, verschillende soorten steltlopers, en allerlei planten, libellen,
vlinders en zandloopkevers. Alle vogels, maar ook libellen en zandloopkevers zijn in
Vlaanderen beschermde soorten.

De meeste soorten hebben wel behoefte aan enige vegetatie. In zoute milieus komen
andere soorten voor dan in het binnenland. Zo missen daar soorten die zich voortplanten in
zoet water (zoals libellen), en worden er planten gevonden die goed tegen brakke of zoute
omstandigheden kunnen.

Door  ANB  aan  te  leveren:  foto’s  van  pioniers  zoals  viervlek  (Libellula quadrimaculata),
platbuik(Libellula depressa),  biestarwegras (Elytrigia juncea) en zeeraket (Cakile maritima).

In deze fase kan er nog geen sprake zijn van beschermde ‘historisch permanente
graslanden’. Immers, er is nog geen gesloten grasmat. Ook is er weinig kans op beschermde
vegetaties, met als mogelijke uitzonderingen ‘zeereepduin’ en ‘vegetatieloze stuifduin’.

1.3.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Kaal en vooral enigszins begroeid zand is erg interessant voor een aantal Europees
beschermde soorten, waaronder rugstreeppad (Habitatrichtlijn – Bijlage 4), groenknolorchis
(Habitatrichtlijn – Bijlage 2), en grondbroeders zoals plevieren en sterns. Deze zullen zich
alleen vestigen op rustige terreinen. Droogvallend water is bij uitstek geschikt voor de
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rugstreeppad, die snel weet te profiteren en waarvan de jongen zelfs in tijdelijke poeltjes
kunnen opgroeien.

Door ANB aan te leveren: foto’s van rugstreeppad (Bufo calamita),  kneu  (Carduelis cannabina),
plevieren (bij voorkeur kleine – Charadrius dubius), sterns (bij voorkeur visdief – Sterna hirundo) en
groenknolorchis (Liparis loeselii)

1.4 Vroege fase

De vroege fase duurt meestal enkele jaren. In de vroege fase raakt het gebied begroeid met
vegetatie. Deze is schraal, open en relatief laag. Met veel bloeiende planten en allerlei
insecten waaronder dagvlinders. Er blijft veel open zand. Langs en in het water zal evenmin
een dichte vegetatie ontstaan.
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Impressies van de vroege fase voor het Tijdelijk Natuurtype ‘arm en vochtig’. Boven een iets minder
arme, droog gevallen zandplaat in een rivier (foto Mark Zekhuis) en onder arme zandgrond
(foto Arnold van Kreveld)

1.4.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Een deel van de echte pioniers verdwijnt in deze fase, terwijl andere soorten verschijnen.
Deels om zich voort te planten, maar het gebied is ook interessant voor sommige trekvogels
en overwinteraars.

Door ANB aan te leveren: Foto’s van bokje (Lymnocryptes minimus), watersnip (Gallinago gallinago),
bruin blauwtje (Aricia agestis), wezel (Mustela nivalis)

Het is mogelijk dat zich in deze fase een beschermd ‘historisch permanent grasland’
ontwikkelt. Zeker als dit type grasland in de onmiddellijke omgeving ook wordt aangetroffen,
of wanneer de belangrijkste soorten aanwezig zijn in de zaadbank in de bodem. Denk
daarbij met name aan verschillende typen pijpestrootjesgrasland, al dan niet gemengd met
heide.

1.4.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Door de vegetatie wordt het gebied interessanter voor een aantal beschermde amfibieën,
waaronder soorten uit het groene kikker-complex (Habitatrichtlijn – Bijlage 4). Verrassingen
zijn niet uit te sluiten. Als de waterkwaliteit goed is kan zelfs de gevlekte witsnuitlibel
(Habitatrichtlijn – Bijlage 4) in vennetjes met voldoende oevervegetatie opduiken, hoewel de
bodem voor deze kritische soort niet te arm moet zijn. Ook orchideeën, waaronder de
duinwespenorchis, zijn mogelijk.
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Door ANB aan te leveren: Foto’s van duinwespenorchis (Epipactis helleborine), gevlekte witsnuitlibel
(Leucorrhinia pectoralis), poelkikker (Rana lessonae).

1.5 Late fase

In de late fase worden bomen dominanter. De vegetatie onder de bomen blijft relatief open.
Langs en in het water zijn waterplanten te vinden, maar dichte rietkragen en pakketten
waterplanten ontbreken.

Arme en vochtige bodems ontwikkelen zich uiteindelijk tot terreinen met verspreide bomen, struwelen
en kruiden en soms ook riet (foto Arnold van Kreveld).

1.5.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Op arme bodems vinden ook lagere planten, waaronder mossen, een plek om te groeien.
Kenmerkende soorten zijn verder vlinders zoals heideblauwtje en dikkopjes en in Vlaanderen
beschermde soorten zoals pantserjuffers, levendbarende hagedis, alpenwatersalamander en
bruine kikker.

Door ANB aan te leveren: Mossen (bijv. gewoon sterrenmos – Mnium hornum), levendbarende hagedis
(Zootoca vivipara), alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris), zwarte heidelibel (Sympetrum
danae) en tengere en gewone pantserjuffer (Lestes virens en L. sponsa) kunnen veel voorkomen op
arme, vochtige terreinen

In deze fase is er enige kans op het ontstaan van historisch permanente graslanden (o.a.
pijpestrootjesgrasland) of andere beschermde vegetaties (vochtige of natte dopheide met
bosbes, veen of elzenbos). De kans op het ontstaan is overigens niet heel groot en o.a.
afhankelijk van de uitgangssituatie (ligging bij natuurgebieden of geschikte zaadbank) en
soms ook beheer.
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1.5.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Naast vogelsoorten die ook op arme, droge terreinen worden gevonden (geelgors,
boompieper, roodborsttapuit, etc.) kunnen op grote vennen ook zeldzaamheden als geoorde
fuut tot broeden komen. Ook beschermde amfibieën zijn mogelijk, zoals heikikker en
poelkikker.

Door ANB aan te leveren: Foto’s van heikikker (Rana arvalis), poelkikker (Pelophylax lessonae),
geelgors (Emberiza citrinella), boompieper (Anthus trivialis), roodborsttapuit (Saxicola rubicola),
geoorde fuut (Podiceps nigricollis).

1.6 Inrichting en beheer (vrijwillig)

Zowel tijdelijke als permanente poelen zijn met het juiste materieel snel en eenvoudig aan te
leggen indien het grondwater niet te ver onder het maaiveld staat. Een andere mogelijke
inrichtingsmaatregel is het aanbrengen van een berg zand voor oeverzwaluwen. De nesten
die zij graven moeten uiteraard niet bereikbaar zijn voor mensen of honden. In
uitzonderlijke gevallen kunnen zich in een dergelijke wand zelfs schitterend gekleurde
bijeneters vestigen.

Beide maatregelen zijn voordelig toe te passen indien de initiatiefnemer materieel (bijv.
bulldozer of kraan) in de buurt heeft. Bedenk wel dat poelen beschermd zijn en dus niet
meer mogen worden verwijderd.

Om het verder ontwikkelen van de vroege fase tegen te gaan, of zelfs te proberen terug te
keren tot de voor de natuur interessante pionierfase, kan worden gekozen voor extensief
maaien en het afvoeren van het maaisel. Meest geschikt is waarschijnlijk 1-2x per jaar
buiten het broedeizoen, met het deels laten staan van de vegetatie voor poppen van
ondermeer vlinders en sprinkhanen.

Begrazing is vooral geschikt voor wat grotere, niet te voedselarme terreinen. Als terreinen te
arm zijn groeit er te weinig voor runderen of paarden. En als ze te klein zijn is er
onvoldoende ruimte voor natuurlijke variatie. De combinatie begrazing en veel recreanten,
zeker als die loslopende honden meenemen, verdient extra aandacht en kan voor problemen
zorgen. Runderen en paarden kunnen agressief zijn of in paniek raken. Er bestaan daarbij
grote verschillen tussen de verschillende soorten en rassen. Een nadeel van begrazing door
schapen is dat deze dol zijn op bloemknoppen en dat is negatief voor planten, insecten en
de schoonheid van het gebied.

Beheer is relevanter tijdens de pionierfase en de vroege fase. Toch is ook in de late fase
beheer mogelijk. M.n. begrazing kan helpen tegen het dichtgroeien van terreinen met
bomen en grassen. Van de openheid en overgangen die op die manier worden behouden
profiteren veel planten, insecten, reptielen en vogels.
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Begraasd terrein op arme, vochtige bodem (foto Arnold van Kreveld).
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2. TIJDELIJKE NATUUR OP NATUURTYPE ‘KALE BODEM DIE ARM EN
DROOG IS’

Arme bodems zijn een zeer geschikt leefgebied voor talloze fraaie en zeldzame soorten.
Arme bodems, zeker in een pionier- en vroeg successiestadium, worden in Vlaanderen niet
meer veel gevonden. Dat komt omdat natuurlijke processen veelal zijn verdwenen: beken,
rivieren en kusten zijn vastgelegd, bosbranden worden voorkomen of snel geblust, etc. Veel
natuurgebieden worden weliswaar gevonden op arme bodems (die veel minder geschikt zijn
voor landbouw), maar meestal is er sprake van goed ontwikkelde heide en bosvegetaties.
Juist voor die nauwelijks meer voorkomende vroege successiestadia en de daaraan
gebonden soorten planten en dieren biedt Tijdelijke Natuur een geweldige kans.

2.1 Abiotiek

Natuurlijke zandbodem of een opgebrachte zandlaag (bijv. ophoogzand), al dan niet
gemengd met grind. De bodem is voedselarm en bevat weinig organisch materiaal. De grove
structuur van de korrel laat water snel door, waardoor oppervlaktewater ontbreekt en de
bodem snel uitdroogt. Dergelijke terreinen warmen vaak snel op, en zijn dus interessant
voor warmteminnende (zuidelijke) planten en fraaie insecten.

2.2 Ontstaansgeschiedenis en voorkomen in Vlaanderen

Zand (en grind) ligt van nature aan de oppervlakte aan de kust (strand en duinen) en op de
zandgronden landinwaarts. Landinwaarts vaak in combinatie met leem. Zand met leem is
minder voedselarm dan puur zand. Verder wordt (ophoog)zand opgebracht bij woning- en
utiliteitsbouw. Zand wordt ook gebruikt voor de aanleg van nieuwe zeehavens. Bij tijdelijke
natuur zal er vaak sprake zijn van onnatuurlijke (opgebrachte) zandige bodems.

Voedselarme, kale bodems – of deze nou natuurlijk zijn of door de mens gemaakt - hebben
een grote waarde voor allerlei planten en dieren. In een aantal gevallen zal het voor een
initiatiefnemer mogelijk zijn een dergelijke situatie te creëren. Bijvoorbeeld door het eerder
opbrengen van een laag ophoogzand, of door het verwijderen van een voedselrijke
(bemeste) toplaag. Vanuit het oogpunt van de natuur biedt dit enorme kansen.

2.3 Pionierfase

De pioniersfase duurt bij een arme bodem relatief lang en kan tot enkele jaren stand
houden. Dit is voor droge terreinen nog sterker het geval dan voor arme, vochtige terreinen.
In de pionierfase is sprake van een kaal zand met nauwelijks tot geen begroeiing.
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Impressie van pionierbegroeiing op arme, opgespoten bodem op haventerrein (foto: Leo Linnartz).

2.3.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Een aantal soorten weet snel te profiteren van gebieden met kaal zand. O.a. de pioniers
onder de vlinders en bastaardzandloopkevers. De meeste soorten hebben wel behoefte aan
enige vegetatie. In zoute milieus groeien uitsluitend planten die goed tegen brakke of zoute
omstandigheden kunnen.

Door ANB aan te leveren: Foto’s van pioniersoorten zoals bastaardzandloopkever (Cicindela
hybrida),  grijze  zandbij  (Andrena vaga), sprinkhanen (waaronder zanddoorntje – Tetrix
ceperoi), zandzegge (Carex arenaria),  buntgras  (Corynephorus canescens), korstmossen
(waaronder rode heidelucifer – Cladonia floerkeana), muurpeper (Sedum acre), ronde
ooievaarsbek (Geranium rotundifolium) en – langs de kust – biestarwegras (Elytrigia juncea)
en zeeraket (Cakile maritima).

In deze fase kan er nog geen sprake zijn van beschermde ‘historisch permanente
graslanden’. Immers, er is nog geen gesloten grasmat. Ook is er weinig kans op beschermde
vegetaties, met als mogelijke uitzonderingen ‘zeereepduin’ en ‘vegetatieloze stuifduin’.

2.3.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Kaal en vooral enigszins begroeid zand is erg interessant voor een aantal beschermde
soorten, waaronder de fraaie, zijn naam eer aan doende blauwvleugelsprinkhaan. En tijdens
de vogeltrek o.a. zeldzaamheden zoals tapuit en duinpieper.



14 P.003548| Fiches en natuurbeelden typologie Tijdelijke Natuur

Door ANB aan te leveren: Foto van blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens), tapuit (Oenanthe
oenanthe) en duinpieper (Anthus campestris).

2.4 Vroege fase

De vroege fase duurt meestal enkele jaren. Het gebied raakt begroeid met vegetatie. Deze is
schraal, open en relatief laag. Met veel bloeiende planten en allerlei insecten waaronder
dagvlinders en veldsprinkhanen. Er blijft veel zand.

Impressie van de vroege fase voor het Tijdelijk Natuurtype ‘arm en droog’ (foto: Leo Linnartz).

2.4.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Een deel van de echte pioniers verdwijnt in deze fase, terwijl andere soorten verschijnen.
Deels om zich voort te planten, maar het gebied is ook interessant voor sommige trekvogels
en overwinteraars. Indien in de omgeving populaties aanwezig zijn, dan kan de hazelworm
opduiken.

Door ANB aan te leveren: foto’s van hooibeestje (Coenonympha pamphilus), oranje zandoogje (Pyronia
tithonus), sikkelklaver (Medicago falcata),  grasklokje  (Campanula rotundifoilia), kleine ratelaar
(Rhinanthus minor) en hazelworm (Anguis fragilis)

Het is nog steeds niet erg waarschijnlijk dat zich in deze fase een beschermd ‘historisch
permanent grasland’ ontwikkelt. Misschien een kalkgrasland, wanneer dit vegetatietype in de
onmiddellijke omgeving ligt, of wanneer de belangrijkste soorten aanwezig zijn in de
zaadbank in de bodem. Ook beschermde vegetatietypen zullen meestal niet verschijnen,
hoewel o.a. een droge struikheidevegetatie of een zure borstelgrasvegetatie in gebieden met
in de omgeving heideterreinen zeker niet kunnen worden uitgesloten.
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2.4.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Arme bodems zijn zeldzaam. Zeker arme bodems in een pionier en vroege fase. Daarom
kunnen er leuke soorten opduiken, waaronder beschermde orchideeën zoals de brede
wespenorchis en de schitterende blauwe zeedistel.

Door ANB aan te leveren: foto’s van patrijs (Perdix perdix), blauwe zeedistel (Eryngium maritinum) en
brede wespenorchis (Epipactis helleborine).

Arme, droge bodem met begrazing (foto Arnold van Kreveld).

2.5 Late fase

In de late fase worden bomen en struiken dominanter. De vegetatie onder de bomen blijft
schraal, open en relatief laag.
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Impressie van de late fase voor het Tijdelijk Natuurtype ‘arm en droog’ (foto Alphons van Winden).

2.5.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Op arme bodems vinden ook lagere planten, waaronder mossen, een plek om te groeien.
Toch worden deze steeds schaarser en zullen struiken, grassen en bomen het beeld gaan
bepalen.

Door  ANB  aan  te  leveren:  foto’s  van  meidoorn  (Crataegus monogyna), sleedoorn (Prunus spinosa),
duindoorn (Hippophae rhamnoides), gewone vlier (Sambucus nigra), ruwe berk, brem (Betula
pendula),  groot  dikkopje  (Ochlodes sylvanus), wespenspin (Argiope bruennichi), op duindoorn
foeragerende trekvogels (waaronder kramsvogel, Turdus pilaris).

Het is nog steeds niet erg waarschijnlijk dat zich in deze fase een beschermd ‘historisch
permanent grasland’ ontwikkelt. Als er al een grasland zou zijn ontstaan zal dit verruigen
met de komst van struiken en bomen. Dit geldt ook voor eventuele ontstane beschermde
vegetatietypen. Wel is langs de kust de ontwikkeling van een duindoornstruweel mogelijk.

2.5.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Als er voldoende struikgewas is, en de recreatiedruk laag blijft, zal soms een grauwe
klauwier in een dergelijk gebied opduiken en mogelijk zelfs tot broeden komen. Deze
zeldzaamheid die het al vele jaren erg moeilijk heeft duikt de laatste jaren soms weer op in
nieuwe gebieden.

Door ANB aan te leveren: foto van grauwe klauwier (Lanius collurio).
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2.6 Inrichting en beheer (vrijwillig)

Het aanleggen van oppervlaktewater in een droog gebied met arme bodem kan de
biodiversiteit een flinke impuls geven (zie de fiche ‘kale bodem die arm en vochtig is’). Het
aanleggen van een poel is voordelig en eenvoudig indien de initiatiefnemer materieel (bijv.
bulldozer of kraan) in de buurt heeft en het oppervlaktewater niet te diep onder het
maaiveld ligt. Bedenk wel dat poelen beschermd zijn en dus niet meer mogen worden
verwijderd.

Om het verder ontwikkelen van de vroege fase tegen te gaan, of zelfs te proberen terug te
keren tot de pionierfase, kan worden gekozen voor extensief maaien en het afvoeren van
het maaisel. Meest geschikt is waarschijnlijk 1-2x per jaar buiten het broedeizoen, met het
deels laten staan van de vegetatie voor poppen van ondermeer vlinders en sprinkhanen.
Begrazing is vooral geschikt voor wat grotere, niet te voedselarme terreinen. Als terreinen te
arm zijn groeit er te weinig voor runderen of paarden. En als ze te klein zijn is er
onvoldoende ruimte voor natuurlijke variatie. De combinatie begrazing en veel recreanten,
zeker als die loslopende honden meenemen, verdient extra aandacht en kan voor problemen
zorgen. Runderen en paarden kunnen agressief zijn of in paniek raken, waarbij er een groot
verschil is tussen de verschillende soorten en rassen. Een groot nadeel van begrazing door
schapen tijdens het groeiseizoen is dat deze dol zijn op bloemknoppen en dat is negatief
voor planten, insecten en de schoonheid van het gebied.

Beheer is relevanter tijdens de pionier fase en de vroege fase. Toch is ook in de late fase
beheer nodig. M.n. begrazing kan helpen tegen het dichtgroeien van terreinen met bomen
en grassen. Van de openheid en overgangen die op die manier worden behouden profiteren
veel planten, insecten, reptielen en vogels.
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Galloways voorkomen het volledig dichtgroeien met hoge grassen, struiken en bomen
(foto Arnold van Kreveld).
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3. TIJDELIJKE NATUUR OP NATUURTYPE 'KALE BODEM DIE RIJK EN
DROOG IS'

Rijke bodems kennen een snelle vegetatieontwikkeling. Afhankelijk van de in de bodem
aanwezige zaadbank en zaadplanten in de directe omgeving kunnen bepaalde soorten al in
het eerste jaar in grote aantallen opkomen. waardoor een terrein helemaal rood (klaproos),
wit (margriet), paars (akkerdistel) of geel (zwarte mosterd) kan kleuren. Voor vlinders,
hommels, bijen en zweefvliegen zijn dergelijke bloemenzeeën zeer aantrekkelijk, maar ook
overwinterende zangvogels profiteren van de vele zaden. Uiteindelijk ontstaan er dichte
bossen waarbij de soortensamenstelling afhangt van hoe arm en droog de bodem is, en van
allerlei andere factoren.

3.1 Abiotiek

Rijke droge bodems zijn meestal niet zo droog als arme droge bodems, omdat zij meer
organisch materiaal bevatten. Bovendien is de korrelgrootte van rijke bodems fijner (klei en
leem in plaats van zand en grint), waardoor deze minder snel uitdroogt.

3.2 Ontstaansgeschiedenis en voorkomen in Vlaanderen

Rijke droge bodems worden gevonden in het zuiden (droge leem) en  op grotere hoogte
(verder van het oppervlaktewater). Denk aan hellingen waar kalk dagzoomt of ondiep
aanwezig is. Dit type bodem is zeldzaam in Vlaanderen, waar de meeste rijke bodems juist
vochtig zijn. In de praktijk worden rijke en droge bodems in Vlaanderen tegenwoordig vooral
gevonden op voormalige landbouwgronden met een arme zandlaag en daarboven een
rijkere (bemeste) toplaag.

3.3 Pionierfase

De pionierfase verloopt snel, behalve als de bodem erg droog is. Al in het eerste jaar is het
mogelijk dat er een gevarieerde bloemenzee ontstaat van kruiden en grassen. Op droge
bodems is deze minder hoog en dicht dan op iets vochtigere bodems.



20 P.003548| Fiches en natuurbeelden typologie Tijdelijke Natuur

Op een rijke en droge bodem zal zich snel een pioniersvegetatie ontwikkelen, met klaproos en
margrieten (foto Mark Zekhuis).

3.3.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Het  hangt  af  van  de  in  de  bodem  aanwezige  zaden  en  de  soorten  die  in  de  omgeving
aanwezig zijn welke planten dominant worden. Voor vlinders, zweefvliegen en allerlei andere
insecten maakt dat weinig uit. Zij profiteren van de overvloedig aanwezige bloemen. Muizen
kunnen eveneens snel profiteren, hetgeen gunstig is voor roofdieren als in Vlaanderen
beschermde wezels en hermelijnen, en voor roofvogels en uilen.

Door ANB aan te leveren: foto's van wezel (Mustela nivalis), putter (Carduelis carduelis),
ringmus (Passer montanus), distelvlinder (Vanessa cardui), klein geaderd witje (Pieris napi),
stadsreus (Volucella zonaria)

In deze fase kan er nog geen sprake zijn van beschermde ‘historisch permanente
graslanden’. Immers, er is nog geen gesloten grasmat. Ook is er weinig kans op beschermde
vegetaties.

3.3.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Veel streng beschermde soorten, anders dan broedende vogels, zullen zich naar verwachting
niet vestigen in deze fase. Ook voor de meeste vogels is dit natuurtype overigens niet ideaal
om in te broeden. Op de drogere bodems zouden zich steltlopers kunnen vestigen (bijv.
grutto of kievit), waarvan de jongen in de opschietende vegetatie dekking en voedsel zullen
vinden. Op de wat minder droge bodems met dichte kruidlaag zouden zangvogels zoals
tjiftjaf, tuinfluiter of zwartkop tot broeden kunnen komen. Verrassingen zijn nooit uit te
sluiten. Een mysterieuze soort die zich in dit type gebied zou kunnen vestigen is de kwartel.
Kwartels worden vrijwel nooit gezien, maar zijn waar te nemen op gehoor.
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Door ANB aan te leveren: foto's van kwartel (Coturnix coturnix), tuinfluiter (Sylvia borin),
tjiftjaf (Phylloscopus collybita) en zwartkop (Sylvia atricapilla).

3.4 Vroege fase

In de vroege fase wordt de kruidlaag dichter en hoger. Er vestigen zich nieuwe soorten,
waaronder een toenemend aantal meerjarige soorten. Ook struiken (zoals bramen) en
bomen grijpen hun kans, al zullen die pas na enkele jaren dominanter worden. Hoe lang de
vroege fase hangt primair af van hoe droog de bodem is; hoe droger hoe langer deze fase
duurt.

De pioniersvegetatie zal al vanaf het 2e jaar vervangen worden door een dichtere kruidlaag met daarin
de eerste struiken en bomen (foto Arnold van Kreveld).

3.4.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

De vegetatie blijft ideaal voor vlinders zoals atalanta en kleine vos. Ook grote groene
sabelsprinkhanen voelen zich goed thuis in de hoge kruiden. Fraaie soorten als berenklauw,
boerenwormkruid en heggenrank komen voor. De in Vlaanderen beschermde haas kan zich
verschuilen in de vegetatie. Deze soort heeft wel korter gras nodig om op te fourageren.
Ook de beschermde veldspitsmuis kan profiteren van de talloze aanwezige grote insecten en
de beschutting.

Door ANB aan te leveren: foto's van berenklauw (Heracleum sphondylium),
boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), heggenrank (Bryonia dioica), haas (Lepus
europaeus), veldpsitsmuis (Crocidura leucodon), grote groene sabelspinkhaan (Tettigonia
viridissima), atalanta (Vanessa atalanta) en kleine vos (Aglais urticae).
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In deze fase kan zou zich het ‘historisch permanente grasland’ mesofiel hooiland kunnen
ontwikkelen, dan wel een soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden. Er is weinig kans op beschermde vegetaties.

3.4.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Van de streng (Europees) beschermde soorten zijn vooral broedende zangvogels te
verwachten. Naast tuinfluiter, tjiftjaf en zwartkop, die al in het pionierstadium aanwezig
kunnen zijn, zullen ook sprinkhaanzanger en roodborsttapuit zich kunnen vestigen. Voor
kwartels of steltlopers is het gebied niet meer geschikt.

Door ANB aan te leveren: foto's van sprinkhaanzanger (Locustella naevia) en roodborsttapuit
(Saxicola rubicola).

3.5 Late fase

Als beheer wordt nagelaten zullen struiken en bomen steeds dominanter worden. Een rijk
droog terrein wordt in principe niet zo ondoordringbaar als een rijk en vochtig terrein en er
blijft een kruid- en struiklaag bestaan.

Grassen, en kruiden krijgen gezelschap van bramen en bomen (foto Luc Hoogenstein).

3.5.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Naast kruiden die tegen de schaduw kunnen (look-zonder-look) zullen bramen en vlier hun
kans grijpen. Uiteindelijk vestigen zich eik, beuk en es hoewel deze soorten wel een handje
moeten worden geholpen om het gebied te bereiken (bijvoorbeeld door kraaiachtigen die
een wintervoorraad aanleggen). Voor de meeste vlinders wordt het terrein minder geschikt,
maar het boomblauwtje kan juist weer profiteren van de veranderingen.
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Door ANB aan te leveren: foto's van vlier (Sambucus nigra), look-zonder-look (Alliaria
petiolata), braam (Rubus spec), boomblauwtje (Celastrina argiolus) en een eikels
verstoppende Vlaamse gaai (Garrulus glandarius).

Door de toename van struiken en bomen wordt de kans op een ‘historisch permanente
grasland’ klein. Ook is er weinig kans op beschermde vegetaties.

3.5.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Naarmate de struiken dichter en de bomen hoger worden zullen andere soorten zich
vestigen. Een van de eerste zijn bosrietzanger en grasmus. De steeds zeldzamer wordende
spotvogel voelt zich eveneens thuis in niet al te hoge bosschages. Echte bossoorten die
bijvoorbeeld afhankelijk zijn van holle bomen vestigen zich pas veel later en zullen dus niet
snel voorkomen in tijdelijke natuur. Dat geldt ook voor boom bewonende vleermuizen.

Door ANB aan te leveren: foto's van bosrietzanger (Acrocephalus palustris), grasmus (Sylvia
communis) en spotvogel (Hippolias icterina).

3.6 Inrichting en beheer (vrijwillig)

De aanleg van permanent oppervlaktewater verrijkt dit natuurtype aanzienlijk. Daarmee
wordt het namelijk veel interessanter voor libellen, amfibieën en verschillende soorten
vogels. Het aanleggen van een poel is voordelig en eenvoudig indien de initiatiefnemer
materieel (bijv. bulldozer of kraan) in de buurt heeft en het oppervlaktewater niet te diep
onder het maaiveld ligt. Bedenk wel dat poelen beschermd zijn en dus niet meer mogen
worden verwijderd.
Op grotere terreinen kan voor recreanten gedacht worden aan het aanleggen van paden.
Daarmee wordt voorkomen dat het hele gebied dichtgroeit en niet of nauwelijks toegankelijk
is. Al na het eerste jaar kan worden overwogen om het terrein te maaien of te laten
begrazen. Begrazen heeft in principe de voorkeur, omdat grazers zorgen voor natuurlijke
gradiënten. In de praktijk zal het echter vaak niet mogelijk zijn, omdat er geen hek om het
terrein staat (en dit niet makkelijk en voordelig is aan te leggen). Of omdat het terrein te
klein is. In een dergelijk geval kan voor tijdelijke begrazing worden gekozen (met een kudde
schapen of een grazer aan een touw, die door het gebied wordt verplaatst). Indien wordt
gekozen om het gebied te maaien verdient het de voorkeur om de vegetatie niet overal te
maaien. Dode kruiden herbergen o.a. poppen van vlinders. Bovendien zullen overwinterende
zangvogels enorm profiteren van deze voedselvoorraad.
Als er in de pionierfase geen beheer is geweest en het gebied is dichtgegroeid met kruiden
en struiken kan er worden gekozen voor maaien en het afvoeren van vegetatie. Ook kunnen
paarden of runderen nog steeds worden ingezet. Van deze twee zijn runderen het meest
geschikt, omdat zij beter dan paarden een dichte vegetatie kunnen openen.



24 P.003548| Fiches en natuurbeelden typologie Tijdelijke Natuur

Runderen zijn uitermate geschikt in het voorkomen dat een gebied helemaal dicht groeit
(foto Esther Linnartz).

Uiteraard voorkomt maaien ook het dichtgroeien van een gebied, maar de vegetatie krijgt
minder structuur. Voor weidevogels is een dergelijk gebied overigens wel weer interessant
indien er voldoende rust is en laat wordt gemaaid (foto Mark Zekhuis).
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4. TIJDELIJKE NATUUR OP NATUURTYPE 'KALE BODEM DIE RIJK EN
VOCHTIG IS'

Rijke bodems kennen een snelle vegetatieontwikkeling. Dat geldt zeker voor vochtige rijke
bodems. De echt natte terreinen ontwikkelen meestal tot wilgen- en populierenbossen of
broekbossen, met riet, lisdodde en biezen. In de iets minder natte gebieden ontwikkelen zich
bossen met soorten als zachte berk en zomereik.

4.1 Abiotiek

De bodem bestaat uit klei, veen of uit zand met veel organische materialen en kan in natte
perioden zompig zijn. Een bepalende factor voor de vegetatieontwikkeling van echt natte
gebieden is het waterpeil. Soms zal er sprake zijn van een natuurlijk waterpeil, maar op veel
plekken is dit gereguleerd en wordt het in de zomer kunstmatig hoog gehouden. Voor de
natuur is het gunstig als er sprake is van een natuurlijke peildynamiek.

4.2 Ontstaansgeschiedenis en voorkomen in Vlaanderen

Rijke vochtige bodems worden gevonden in uiterwaarden, moerassen en kwelgebieden aan
de randen van zandgronden. Levend hoogveen is in Vlaanderen vrijwel verdwenen. Ook
hardhoutooibossen komen vrijwel niet meer voor. Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen
worden nog wel gevonden, hoewel ook in deze types bos meestal sprake is van een sterk
door de mens beïnvloedde situatie.

4.3 Pionierfase

De pionierfase verloopt snel. Al in het eerste jaar kan een gevarieerde bloemenzee ontstaan
met kruiden en grassen. In eventueel aanwezig oppervlaktewater zullen waterplanten, riet
en biezen groeien.
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Op een rijke en vochtige bodem zal zich snel een pioniersvegetatie ontwikkelen, zowel op land als in
het water (foto Arnold van Kreveld).

4.3.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Rijke vochtige gebieden tijdens de pioniersfase zijn rijk aan planten, zeker als er
oppervlaktewater aanwezig is. De verschillende milieus (land, oever, water) kennen allen
een eigen vegetatie. Op het land groeien al snel algemene soorten als beklierde
duizendknoop, blaartrekkende boterbloem, moeraskers, waterpeper, rode ganzenvoet en
diverse tandzaden. Ook kunnen enkele zeldzaamheden worden gevonden, waaronder klein
vlooienkruid en bruin cypergras. In het water doen fonteinkruiden het goed. De in
Vlaanderen beschermde libellen komen meestal wat later, maar de zeldzame tengere
grasjuffer en de zwervende heidelibel zijn juist afhankelijk van dit soort pioniermilieus.

Door ANB aan te leveren: foto's van tengere grasjuffer (Ischnura pumilio), zwervende
heidelibel (Sympetrum fonscolombii), blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus),
moeraskers (Rorippa palustris) en fonteinkruiden (Potamogeton spec).

In deze fase kan er nog geen sprake zijn van beschermde ‘historisch permanente
graslanden’. Immers, er is nog geen gesloten grasmat. Ook is er in de pionierfase (met
uitgangssituatie kale bodem) nog weinig kans op beschermde vegetaties.

4.3.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Naast veel algemene soorten, is er een kans op beschermde soorten, hoewel deze wel enige
vegetatie nodig hebben. Het meest waarschijnlijk zijn broedende meerkoeten. Ondiepere
wateren zijn geschikt voor jonge kuifeenden, die afhankelijk zijn van veel dierlijk voedsel. Als
de wateren wat groter en dieper zijn kan een fuut tot broeden komen.
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Door ANB aan te leveren: foto's van kuifeend (Aythya fuligula), meerkoet (Fulica atra) en
fuut (Podiceps cristatus).

4.4 Vroege fase

In de vroege fase groeien de planten op het land, in de oeverzone en in het water snel. Er is
immers voldoende ruimte en voedsel. Er vestigen zich nieuwe soorten, waaronder
meerjarige planten. Riet, biezen, lisdodden en wilgen zullen een plek vinden en het aanzien
in de oeverzone gaan bepalen. De vroege fase duurt relatief kort; wilgen kunnen tot twee
meter per jaar groeien, dus binnen enkele jaren kan een terrein veranderen in een laag bos.

Binnen een of enkele jaren ontstaat een oevervegetatie die echter nog niet zo dicht en hoog
is als in de late fase (foto Arnold van Kreveld).

4.4.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Lisdodde en gele lis zijn fraaie soorten die groeien met 'hun voeten in het water'. Ook de
fraaie, paarse grote kattenstaart is een algemene soort van voedselrijke groeiplaatsen in en
langs ondiepe wateren. Minder algemeen, maar even fraai is de dotterbloem. Tal van in
Vlaanderen beschermde waterjuffers en libellen zullen opduiken, met kans op fraaie soorten
als grote roodoogjuffer en glassnijder. Ook beschermde groene kikkers, zoals de meerkikker,
benutten open, niet beschaduwde wateren met onderwaterplanten.

Door ANB aan te leveren: foto's van grote kattenstaart (Lythrum salicaria), grote lisdodde
(Typha latifolia),  gele  lis  (Iris pseudacorus), dotterbloem (Caltha palustris), meerkikker
(Pelophylax ridibundus), grote roodoogjuffer (Erythromma najas) en glassnijder(Brachytron
pratense).

Historisch permanente graslanden – als deze zich al zouden hebben ontwikkeld – verdwijnen
in deze fase door natuurlijke successie. Wel kan een beschermde vegetatie zoals een grote
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zeggenvegetatie, een ruigte met moeraspirea of rietland ontstaan en kortere of langere tijd
stand houden.

4.4.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Als het gebied - en met name de oeverzone - uitgestrekt genoeg is zouden zich rallen
kunnen vestigen. Een absolute zeldzaamheid als het kleinst waterhoen heeft genoeg aan
lage vegetatie. Ook de vrijwel even zeldzame kwartelkoning kan plotseling opduiken. Deze
soort heeft vochtige hooilanden nodig die pas laat in het jaar worden gemaaid. Veel groter is
echter de kans op broedende kleine karekieten en waterhoentjes. Grote modderkruipers
zullen via aangrenzende wateren het gebied kunnen bereiken. Zij hebben, zoals hun naam al
aangeeft, een modderige bodem nodig.

Door  ANB aan te  leveren:  foto's  van kwartelkoning (Crex crex), kleinst waterhoen(Porzana
pusilla), kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus), waterhoen (Gallinula chloropus) en grote
modderkruiper (Misgurnus fossilis).

4.5 Late fase

Als beheer wordt nagelaten worden struiken en bomen in hoog tempo dominant. Wilgen en
populieren schieten omhoog. Soms wordt het een dicht bos, terwijl er vaak ook ruimte blijft
voor ondergroei. Rietkragen verouderen en het water groeit dicht met waterplanten en
soorten met drijvende bladeren. Er kan een bos ontstaan dat doet denken aan de ooibossen
die worden gevonden langs de Donau.
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Rivierbegeleidende ooibossen kunnen in snel tempo ontstaan en de indruk geven van een goed
ontwikkeld bos (foto Arnold van Kreveld).

4.5.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Riet, verschillende soorten wilgen en populieren en soorten als gele plomp en waterlelie
gaan steeds meer het beeld bepalen. Voor schitterende nachtvlinders als de
pauwoogpijlstaart is er in deze fase voldoende voedsel voor de rupsen. Helaas wordt deze
soort niet vaak waargenomen. Van de in Vlaanderen beschermde soorten zijn riettorretjes
en de pikzwarte watertor het vermelden waard. Riettorretjes zijn kleine metaalgekleurde
kevers die vaak in grote aantallen voorkomen op waterplanten. De pikzwarte watertor is een
reusachtige kever die vooral onderwater voorkomt, maar soms aan land wordt gezien.

Door ANB aan te leveren: foto's van wilg (Salix spec), populier (Populus spec), gele plomp
(Nuphar lutea), waterlelie (Nymphaea alba), riettorretjes (Donacia), pikzwarte watertor
(Hydrophilus piceus) en pauwoogpijlstaart (Smerinthus ocellata).

In deze fase komen geen historisch permanente graslanden, aangezien struiken en bomen
dominant zijn geworden. Wel kunnen er beschermde vegetaties opschieten, zoals
elzenbossen, natte ruigtes met spirea of vochtig wilgenstruweel.

4.5.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Steeds meer soorten vogels zullen een plek vinden om te broeden. Vele soorten zangers,
maar na verloop van tijd ook kleine bonte specht en matkop. Het zijn soorten die zich pas
laat tijdens de successie zal laten zien. Verschillende soorten vissen kunnen profiteren van
wateren, waarbij die dan wel in verbinding moeten staan met ander oppervlaktewater waar
de betreffende soorten voorkomen. Daaronder de rivierdonderpad, bittervoorn en kleine
modderkruiper

Door ANB aan te leveren: foto's van rivierdonderpad (Cottus perifretum), bittervoorn
(Rhodeus sericeus), kleine modderkruiper (Cobitis taenia), kleine bonte specht (Dendrocopos
minor), matkop (Poecile montanus).

4.6 Inrichting en beheer (vrijwillig)

Op grotere terreinen kunnen voor recreanten paden worden aangelegd. Verder kan het
terrein worden gemaaid (vochtig hooiland) of begraasd. Begrazen heeft in principe de
voorkeur, omdat grazers zorgen voor natuurlijke gradiënten. Begrazen zal in de praktijk vaak
niet mogelijk zijn, omdat er geen hek om het terrein staat (en dit niet makkelijk en voordelig
is aan te leggen). Indien wordt gekozen om het gebied te maaien is het beter om de
vegetatie niet overal te maaien. Dode kruiden herbergen o.a. poppen van vlinders die daar
overwinteren. Bovendien zullen overwinterende zangvogels enorm kunnen profiteren van
zaden van dode kruiden en grassen.
Als er in de pionierfase geen beheer is geweest en het gebied is dichtgegroeid met kruiden
en struiken kan er worden gekozen voor maaien en het afvoeren van vegetatie. Ook kunnen
paarden of runderen nog steeds worden ingezet. Van deze twee zijn runderen het meest
geschikt, omdat zij beter dan paarden een dichte vegetatie kunnen openen.
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Drie fraaie voorbeelden van begrazing met runderen, van intensief tot zeer extensief
(foto's Alphons van Winden, Esther Linnartz en Arnold van Kreveld).



31

5. TIJDELIJKE NATUUR OP NATUURTYPE 'KALE RUDERALE BODEM'

Ruderale terreinen zijn meest voedselrijke, droge terreinen met puin en ander materiaal van
elders. Ze kennen veel menselijke verstoring. Denk aan industrie- en bouwterreinen,
spoorwegemplacementen en aan allerlei sterk betreden terreintjes in een stedelijke
omgeving. Ruderale terreinen kunnen vele jaren bestaan. Meestal is er sprake van veel
verstoring op in ieder geval een deel van het terrein.

5.1 Abiotiek

De bodem is meest droog en voedselrijk. Kenmerkend is de variatie in typen ondergrond,
omdat lokaal bijvoorbeeld zand is opgebracht of de rijke bovenlaag is afgegraven en een
onderliggende bodemlaag aan de oppervlakte is gekomen. Daarnaast kan er sprake zijn van
tegels en stortsteen. Er is meestal geen oppervlaktewater te vinden op ruderale terreinen,
hoewel ze wel kunnen liggen aan een meer of rivier.

5.2 Ontstaansgeschiedenis en voorkomen in Vlaanderen

Ruderale terreinen worden gevonden door heel Vlaanderen, vooral op bouwterreinen en
rond verlaten gebouwen. Overal waar wordt gewerkt aan de aanleg van huizen,
bedrijventerreinen en wegen zal tijdelijk sprake zijn van ruderale natuur. Daarnaast kan juist
een gebrek aan bedrijvigheid ook ruderale natuur tot gevolg hebben. Als bestrijding van
'onkruiden' achterwege blijft zullen zelfs tussen stoeptegels van verlaten percelen al snel een
groot aantal mossen, planten en mieren een plek vinden.

5.3 Pionierfase

Door de hoge dynamiek kent ruderale natuur veel pioniersoorten. Er is een grote mate van
variatie in de vegetatie. Deze wordt primair veroorzaakt door verschillen in de mate van
verstoring en door de bodem en het al dan niet aanwezig zijn van puin. Ruderale
pioniersoorten reageren snel op het ontstaan van geschikte groeiplaatsen en kunnen zich
vanwege een gebrek aan concurrentie massaal vestigen en tot bloei komen.
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Ruderale natuur ontstaat razendsnel en is uitbundig (foto Luc Hoogenstein).

5.3.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Vooral planten profiteren van ruderale terreinen, maar ook een flink aantal soorten dieren
vindt hier geschikte leefomstandigheden. Zeker als de dynamiek niet te hoog is, zoals
bijvoorbeeld op verlaten spoorwegterreinen. In de ecologie wordt zelfs een aparte ruderale
plantengemeenschap onderscheiden met naast algemene soorten zoals bijvoet, Canadese
fijnstraal, gewone raket, zwarte mosterd en boerenwormkruid ook enkele zeldzaamheden
waaronder brave hendrik en hartgespan. Het bruin blauwtje is een fraai vlindertje dat de
naam  heeft  nogal  honkvast  te  zijn,  maar  toch  snel  in  staat  is  braakliggende  terreinen  te
koloniseren en daar nectar zoekt op onder meer boerenwormkruid. Omstandigheden dus die
dit kleine vlindertje op ruderale terreinen kan aantreffen. Enkele in Vlaanderen beschermde
soorten, zoals lieveheersbeestjes en schallebijters kunnen profiteren van bladluizen en
andere in en onder ruderale vegetaties aanwezige prooidieren.

Door ANB aan te leveren: bij voorkeur foto's van lieveheersbeestjes (Coccinelidae),
boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) en bruin blauwtje (Aricia agestis). Anders Canadese
fijnstraal (Conyza canadensis), brave hendrik (Chenopodium bonus-henricus), en hartgespan
(Leonurus cardiaca).

Ruderale terreinen zijn, zeker in deze fase, niet geschikt voor historisch permanente
graslanden of beschermde vegetaties.

5.3.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Op ruderale terreinen worden weliswaar wel enkele zeldzaamheden gevonden, maar slechts
weinig beschermde soorten. Omdat oppervlaktewater ontbreekt komen er geen
(voortplantende) libellen, vissen en amfibieën voor. Voor broedende vogels is de dynamiek
te hoog en de begroeiing in deze fase te open. Mogelijk dat op terreinen van voldoende
omvang en met genoeg rust een enkele bodembroeder toch plek vindt om jongen groot te
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brengen. Gedacht kan worden aan patrijs of veldleeuwerik. Ook zouden hagedissen open
ruderale kunnen koloniseren, maar uitsluitend indien zij in de directe omgeving al
voorkomen.
Op ruderale terreinen staan soms gebouwen. Zeker oude, hoge gebouwen kunnen belangrijk
zijn voor beschermde soorten. Met name voor enkele soorten broedvogels - waaronder
zwarte roodstaart en steenuil - en verschillende soorten vleermuizen (m.n. gewone
dwergvleermuis) leven in dergelijke gebouwen.

Door ANB aan te leveren: foto's van veldleeuwerik (Alauda arvensis), zwarte roodstaart
(Phoenicurus ochruros), steenuil (Athene noctua) en gewone dwergvleermuis (Pipistrellus
pipistrellus).

5.4 Vroege fase

Hoe natuur zich op ruderale terreinen ontwikkeld, is afhankelijk van de mate van verstoring.
Op bouwplaatsen waar intensief wordt gewerkt kunnen jaar na jaar dezelfde
omstandigheden ontstaan op verschillende plekken en blijft er feitelijk een bij een
pioniersfase behorende vegetatie. Als er niet of slechts lokaal wordt gewerkt krijgen
meerjarige soorten hun kans en wordt de vegetatie op die plekken hoger en dichter.
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Fotobijschrift: een typisch ruderaal terrein met zand, gestorte steen en zowel een pioniers- als een
vroege vegetatie, respectievelijk op de voor- en achtergrond. Op de tweede foto een wat minder
typisch ruderaal terrein met oppervlaktewater (foto's Arnold van Kreveld).

5.4.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Een erg mooie, minder algemene soort van ruderale terreinen is de gouden sprinkhaan.
Naast bij de pioniersfase genoemde planten zijn ook krulzuring, smalle weegbree en het
medicinale en uitbundig bloeiende Sint-Janskruid kenmerkende soorten.

Door  ANB  aan  te  leveren:  foto's  van  gouden  sprinkhaan  (Chrysochraon dispar), krulzuring
(Rumex crispus), Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) en smalle weegbree (Plantago
lanceolata).

Ook in de vroege fase komen op ruderale terreinen waarschijnlijk geen historisch
permanente graslanden of beschermde vegetaties tot ontwikkeling. Met als mogelijke
uitzondering op de wat vochtigere of natte terreinen rietland of wilgenstruweel.

5.4.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Met het ontwikkelen van de vegetatie ontstaan er kansen voor broedende zangvogels, zeker
als zich dichtere bramenstruwelen vormen. De grasmus is een leuke soort van dit soort
rommelige hoekjes. Grasmussen laten zich goed zien en horen met hun zangvluchtjes en
hun gewoonte bovenin struiken hun territorium in de gaten te houden. Ook enkele andere
zangers van droge gebieden broeden graag in struwelen.

Door ANB aan te leveren: foto's van grasmus (Sylvia communis), tuinfluiter (Sylvia borin) en
tjiftjaf (Phylloscopus collybita).
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5.5 Late fase

De vegetatie in latere jaren lijkt op die van de vroege fase. Bij voldoende bedrijvigheid zullen
pioniersvegetaties en vegetaties behorend bij de vroege fase aanwezig blijven. Het
belangrijkste verschil is dat in vergeten hoekjes ook bomen zullen groeien en hoger worden.
In een dergelijk geval ontstaat een mozaïek van vegetaties uit de pioniers-, vroege en late
fase.
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Ruderale terreinen liggen vaak in de buurt van de stad en zijn mooie plekken voor kinderen om natuur
te leren kennen. De natuur is vaak robuust en kan dus tegen een stootje (foto Arnold van Kreveld).

5.5.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Bramen, wilgen en vlieren zijn typische meerjarige soorten die het goed doen op dergelijke
terreinen. Daarnaast blijven op de meer dynamische plekken weegbree- en zuringsoorten
groeien. Fluitekruid kan zowel in de zon als in de schaduw van bomen gedijen vormt in juni
een metershoog wit tapijt van kleine bloemetjes. Vossestaart is een typische grassoort van
dergelijke terreinen. Veel in Vlaanderen beschermde soorten, naast de al bij de broege fase
genoemde lieveheersbeestjes, zullen zich niet vestigen.
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Door ANB aan te leveren: foto's van grote vossenstaart (Alopecuris pratensis) en fluitekruid
(Anthriscus sylvestris).

5.5.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

In de dichter wordende struwelen hogere bomen zullen ook andere vogels een plek vinden,
waaronder de zwartkop en algemene tuinsoorten als winterkoning, heggenmus en
roodborst.

Door  ANB  aan  te  leveren:  foto's  van  zwartkop  (Sylvia atricapilla),  roodborst  (Erithacus
rubecula), heggenmus (Prunella modularis) en winterkoning (Troglodytus troglodytus).

5.6 Inrichting en beheer (vrijwillig)

Ruderale terreinen worden in de regel niet beheerd of ingericht. Omdat er gewerkt wordt is
dat ook niet praktisch. Zolang de dynamiek hoog blijft is er ook geen reden tot beheer. Op
ruderale terreinen die worden verwaarloosd zal uiteindelijk dicht bos ontstaan. Hier kan
overwogen worden om ter verhoging van de variatie en natuurwaarde een gebied deels te
maaien of helemaal te laten begrazen.
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6. TIJDELIJKE NATUUR OP NATUURTYPE 'WEILAND'

Het weiland is een vreemde eend in het rijtje natuurtypen; de andere vijf natuurtypen gaan
uit van een uitgangssituatie met een kale bodem. Een weiland, ofwel gesloten grasmat, kent
een andere successie dan een kale bodem. De grootste verschillen zijn dat een pionierfase
ontbreekt en de ontwikkeling minder trager en spectaculair verloopt doordat het voor
nieuwe plantensoorten veel lastiger is om zich te vestigen in een gesloten grasmat dan op
een kale bodem. Dat houdt overigens zeker niet in dat de natuurwaarde ook altijd minder is.

6.1 Abiotiek

De meeste weilanden zijn matig tot zeer voedselrijk. Er zal geen sprake zijn van een arme,
droge zandbodem direct onder de grasmat. De vochtigheid kan sterk variëren. Zowel
periodiek overstromende uiterwaarden en komgronden als droge, hoger gelegen terreinen
kunnen zijn ingericht als weiland.

6.2 Ontstaansgeschiedenis en voorkomen in Vlaanderen

Overal in Vlaanderen liggen weilanden. De meeste worden benut voor de veeteelt.
Daarnaast bestaan ook de meeste parken, sportvelden en recreatiegebieden grotendeels uit
een gesloten grasmat. Weilanden worden niet gevonden op hele arme en hele natte
bodems. Ze ontbreken eigenlijk alleen direct langs de kust, in bossen en in geheel bebouwde
omgevingen.

6.3 Pionierfase

Weilanden kennen geen pionierfase, aangezien een gesloten grasmat geen ruimte biedt aan
pioniers. Uiteraard kan de uitgangssituatie wel wat variëren, afhankelijk van de
onderliggende bodem, de vochtigheid en het gebruik. Zo ziet een keurig beheerd sportveld
er anders uit dan een extensief begraasd weiland.
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De uitgangssituatie kan variëren van een strakke grasmat zoals te zien op de achtergrond tot het iets
soorten- en structuurrijker grasland op de voorgrond (foto Arnold van Kreveld).

6.3.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Omdat er geen sprake is van een pioniersfase ontbreken ook typische pioniersoorten. Toch
zijn ook eenvormige, soortenarme weilanden niet zonder waarde voor de natuur. Zo
profiteren inheemse en verschillende uit het verre noorden afkomstige soorten ganzen in de
winter van de voedselrijke Vlaamse weilanden.

Door ANB aan te leveren: foto's van kolgans (Anser albifrons) en grauwe gans (Anser anser)

In deze fase kan er al sprake zijn van een beschermd ‘permanent historisch grasland’. De
grootste kans bestaat op een weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf, een
soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden, een
soortenarm permanent cultuurgrasland met elementen van rietland of van
dotterbloemhooiland of een soortenarm permanent cultuurgrasland met belang voor (avi-
)fauna. De kans op beschermde vegetaties is niet groot.

6.3.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Hoewel pioniersoorten ontbreken kunnen op een weiland, ook in de uitgangsfase, indien
voldoende groot en rustig, wel beschermde vogels broeden. Zeker als er enige structuur in
de grasmat is, met ook wat hoger opschietende vegetatie. Het gaat vooral om zangvogels
als graspieper en veldleeuwerik en steltlopers zoals grutto en kievit. Als er in het gebied
sloten lopen kunnen ook meerkoet, wilde eend, kuifeend en mogelijk zelfs slobeend jongen
grootbrengen.
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Door ANB aan te leveren: foto's van veldleeuwerik (Alauda arvensis), graspieper (Anthus
pratensis), kievit (Vanellus vanellus), grutto (Limosa limosa) en slobeend (Anas clypeata).

6.4 Vroege fase

De ontwikkelingen op natuurtype weiland verlopen trager dan op de andere natuurtypen.
Afhankelijk van het beheer (niets doen, maaien of begrazing) ontstaat een hooiland
(maaien) of een verruigende grasmat. Als in een vochtig gebied wordt gestopt met
draineren zal het weiland natter worden en breidt pitrus zich in rap tempo uit. De vroege
fase zal zeker enkele jaren duren. Boem en struiken zich er slechts incidenteel in slagen om
zich te vestigen tussen de dicht aanwezige vegetatie.
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Een weiland dat wordt vernat of wordt verruigd via extensieve begrazing wordt
aantrekkelijker voor allerlei dieren (foto's Arnold van Kreveld en Mark Zekhuis).

6.4.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Verruigende weilanden zijn ideaal voor muizen, hazen en insecten. Buizerd, reiger en
torenvalk zullen deze nieuwe voedselbron al snel vinden, en in de winter worden ook de
zeldzame blauwe kiekendief en ruigpootbuizerd aangetrokken door de voedselrijkheid.
Tijdens de vogeltrek kunnen absolute zeldzaamheden als velduil en steppenkiekendief een
korte periode ter plekke verblijven om bij te tanken.
In een nat gebied neemt bovendien het aantal amfibieën en libellen toe. Ook de ringslang
zal zich hier thuis gaan voelen. Pitrus breidt zich massaal uit op natte bodems en daarmee
wordt het terrein aantrekkelijk voor een aantal rallen en steltlopers. Alle genoemde soorten
zijn beschermd in Vlaanderen.

Door  ANB aan te  leveren:  foto's  van torenvalk  (Falco tinnunculus), buizerd (Buteo buteo),
blauwe kiekendief (Circus cyaneus), haas (Lepus europaeus) en ringslang (Natrix natrix).

Indien de uitgangssituatie een beschermd ‘permanent historisch grasland’ was zullen
daarvan nog steeds elementen aanwezig zijn. Als er echter niet wordt gemaaid zal er
uiteindelijk een ander type niet beschermde vegetatie ontstaan. De kans op beschermde
vegetaties is ook in deze fase niet groot.

6.4.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Zeker nattere terreinen zijn in trek bij een aantal beschermde soorten. De waterral is een
soort van vochtige tot natte gebieden met o.a. pitrus. In gebieden die worden vernat (omdat
bijvoorbeeld is gestopt met drainage) zal een deel van de grasmat afsterven en ontstaan
slikkige stukjes. Deze zijn van groot belang voor waterral, omdat zij hier hun voedsel vinden.
Ook de steeds zeldzamer worden watersnip broedt op natte weilanden.



42 P.003548| Fiches en natuurbeelden typologie Tijdelijke Natuur

Naast vogels zijn er verschillende soorten beschermde amfibieën mogelijk. De heikikker
houdt van gebieden met arme bodems, veen en wat hogere vegetatie. Kamsalamanders
voelen zich wat beter thuis in voedselrijk water, en zijn afhankelijk van een goed
ontwikkelde vegetatie onderwater. Deze ontstaat vanzelf als sloten niet meer worden
geschoond. Ook bittervoorn en grote en kleine modderkruiper krijgen dan een kans.
Poelkikkers hebben naast voldoende warmte (dus zonnige wateren) ook voldoende grote
wateren nodig. Omdat het verspreidingsvermogen van amfibieën gering is zullen deze
soorten alleen verschijnen als er populaties in de omgeving leven en deze het terrein kunnen
bereiken.

Door ANB aan te leveren: foto's van waterral (Rallus aquaticus), watersnip (Gallinago
gallinago), heikikker (Rana arvalis), kamsalamander (Triturus cristatus),  poelkikker  (Rana
lessonae) en bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus).

6.5 Late fase

Uiteindelijk, soms pas na 10 jaar of meer, zullen struiken en bomen zich weten te vestigen.
Het duurt nog veel langer voor er echt een bos ontstaat. In Tijdelijke Natuur terreinen zal
deze fase meestal niet worden bereikt. Verruigende graslanden met verspreide struiken en
bomen hebben een hoge biodiversiteit, omdat ze zoveel verschillende biotopen en
overgangssituaties kennen. Sloten kunnen in deze fase verlanden en uiteindelijk helemaal
dichtgroeien.

Een fraai voorbeeld van een verruigd weiland op een droge bodem met daarin enkele
struiken en bomen (foto Alphons van Winden).

6.5.1 Kenmerkende soorten en vegetaties

Verruigende graslanden met verspreid staande struiken en bomen zijn het ideale biotoop
voor klauwieren, met in de zomer de grauwe klauwier en in de winter de klapekster.
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Vleermuizen foerageren graag boven de verruigde, insectenrijke vegetaties. Verschillende
soorten in Vlaanderen beschermde heidelibellen kunnen in enorme aantallen voorkomen.

Door ANB aan te leveren: foto's van klapekster (Lanius excubitor).

Zonder beheer is er in deze fase niet (meer) sprake van een beschermd ‘permanent
historisch  grasland’.  Wel  kan  er  een  beschermde  vegetatie  zijn  ontstaan,  zoals  op  natte
terreinen een roetland of vochtig wilgenstruweel. Ook kan een elzenbos ontstaan.

6.5.2 Mogelijke Europees beschermde soorten

Grauwe klauwieren zijn weliswaar zeldzame broedvogels, maar het is ook een soort die zich
opeens ergens kan vestigen en dan een of enkele jaren jongen kan groot brengen. Als het
gebied uiteindelijk bos wordt verdwijnt deze soort weer. Dat geldt ook voor de blauwborst.
Ook deze schitterende soort houdt van verspreid staande bomen en struwelen, waarbij het
belangrijk is dat het gebied nat is. Van de beschermde insecten is de kans het grootste op
het verschijnen van de gevlekte witsnuitlibel. Gevlekte witsnuitlibellen doen het de laatste
jaren  goed  en  duiken  op  nieuwe  locaties  op  en  weten  zich  dan  ook  succesvol  voort  te
planten.

Door ANB aan te leveren: foto's van grauwe klauwier (Lanius collurio), blauwborst (Luscinia
svecica) en gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis).

6.6 Inrichting en beheer (vrijwillig)

Het aanleggen van een poel in een droog weiland draagt zeker bij aan de natuurwaarden.
Dit is uiteraard alleen mogelijk indien het waterpeil dicht onder het maaiveld staat. Als het
weiland werd gedraineerd is het soms mogelijk de drainage te stoppen zodra het gebied uit
productie wordt genomen. Dit kan kosten besparen, maar als voor het uiteindelijke gebruik
het gebied toch weer moet worden gedraineerd is het stoppen met drainage niet altijd
praktisch. Maaien en begrazen zijn beide mogelijk. Veel weilanden zullen nog zijn
afgegrensd door sloten of hekken, waardoor begrazing relatief eenvoudig en voordelig
mogelijk is. Het grote voordeel van begrazing is dat de successie in de eerste fasen wordt
versneld. De grazers, bij voorkeur runderen en/of paarden, brengen structuur aan en
kunnen lokaal de gesloten grasmat openen. Vervolgens vertragen zij juist de successie
waarmee wordt voorkomen dat er uiteindelijk een monotoon bos ontstaat.
Bij begrazing is het zaak niet teveel grazers in te zetten, omdat deze anders de grasmat erg
kort houden en er weinig structuur ontstaat. Veel soorten hebben juist wat meer structuur
nodig. Maaien kan ook een goede beheermaatregel zijn. Zeker voedselarme weilanden die
worden gemaaid kunnen spectaculair mooie hooilanden opleveren, met allerlei zeldzame
vlinders en planten (waaronder orchideeën). Begrazing en maaien zijn beiden mogelijk op
zowel  natte  als  droge  bodems,  hoewel  maaien  op  een  te  zompige  bodem  lastig  kan  zijn
vanwege wegzinkende tractoren.
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Hierboven een voorbeeld van een grasland met hoge graasdruk (foto Arnold van Kreveld) en
de mooie overgangen die ontstaan op een extensief begraasd grasland (foto Mark Zekhuis).
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En een fraai voorbeeld van een bloemrijk nat hooiland (foto Mark Zekhuis).

Begrazing zorgt voor meer structuur en overgangen dan maaien. Maaien kan leiden tot een
mooie bloemrijke vegetatie, die ook voor insecten waardevol is. Als een terrein echter in z’n
geheel wordt gemaaid is dat negatief voor ondermeer vlinders en sprinkhanen die als ei of
pop overwinteren in de vegetatie. Voor libellen en juffers is het ook erg belangrijk dat tijdens
het maaien een deel van de vegetatie blijft staan. Een strook van enkele meters langs een
sloot in de periode tussen april en september zorgt ervoor dat deze dieren na het ‘uitsluipen’
uit het water overleven en voor nageslacht kunnen zorgen.
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Op deze foto’s is het verschil te zien tussen maaien en begrazen. Een begraasd terrein heeft
een veel rijkere structuur en ziet er gevarieerder uit (foto’s Arnold van Kreveld)


