HVV nieuws
Jagers en hun hart voor de natuur:
QuickWin-project ‘Boterhoek’
Verschillende delen van Vlaanderen werden in navolging van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn aangeduid als Natura 2000-gebieden. In deze
gebieden tracht men bepaalde soorten en habitattypes te beschermen ten
voordele van de biodiversiteit. Hiervoor werden bepaalde doelen opgesteld,
ook wel instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) genoemd. Een QuickWinproject is een project waarin IHD’s voor een bepaald gebied concreet gerealiseerd worden op het terrein, kaderend in een Europese visie en met
financiële hulp van de Vlaamse overheid.
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in het verleden waren ze op hun eigendommen
druk bezig met een geïntegreerd bosbeheer
en biotoopverbeteringen, voornamelijk ten
voordele van jachtwild.
De percelen liggen binnen de WBE ‘Vlaamse
Ardennen’ en situeren zich ten noordoosten
van de gemeente Michelbeke.

Kaart: Ligging van de percelen
die deelnemen aan het
QuickWin-project.
Foto 1: Het uitzicht van de wei
voor de aanleg van de poel
(augustus 2011).
© Gert Michiels.
Foto 2: Het uitzicht van de
wei na de aanleg van de poel
(oktober 2012).
© Kurt Van Helleputte.
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Via de QuickWin-bijdrage en met
ondersteuning van WBE ‘Vlaamse
Ardennen’, ANB, HVV en tal van
aannemers ging het QuickWinproject ‘Boterhoek’ van start in
2012.
Na een informatievergadering van Valerie
Vandenabeele (Project Manager Natura 2000
van HVV en Landelijk Vlaanderen) over Natura
2000 en de IHD’s in de Vlaamse Ardennen,
waren Kurt en Gratiën Van Helleputte overtuigd
om via een QuickWin-project een zichtbare
bijdrage te leveren aan Natura 2000. Voor deze
twee gemotiveerde jagers van WBE ‘Vlaamse
Ardennen’ was dit immers een logische stap: al
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Met uitzondering van één perceel werd in de
percelen opgenomen in het QuickWin-project
bebossing aangetroffen. Deze bossen waren
voornamelijk structuurarme populierbossen,
maar op enkele percelen stond een recente
bosaanplant met inheemse bomen als zomereik,
es, zwarte els, vogelkers, kornoelje, lijsterbes,
kardinaalsmuts… Het perceel zonder bebossing
was een weide gelegen op een lichte helling.
Deze weide werd gedeeltelijk doorkruist door
een kunstmatige afwatering van een bron die
uiteindelijk verder liep in een gracht.
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De percelen bevinden zich in het Habitatrichtlijngebied BE2300007 ‘Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen’,
meer bepaald in deelgebied 30 ‘Middenloop
van de Zwalm, Vijverbos, Bertelbos, Kloosterbos’. In het QuickWin-project ‘Boterhoek’ werd
getracht de volgende IHD’s te realiseren:
1. Kwaliteitsverbetering van aanwezige bos- en
andere habitattypes;
2. Omvorming van naaldhout, populierenbossen en (recente) loofhoutaanplanten naar
boshabitattypes;
3. Realisatie van een aaneengesloten moerasen natte graslandencomplex.
Via de QuickWin-bijdrage en met ondersteuning van WBE ‘Vlaamse Ardennen’, ANB, HVV
en tal van aannemers ging het QuickWin-project ‘Boterhoek’ van start in 2012. Een eerste
werk was het kappen van populieren, hierbij
mocht dood hout blijven staan. Het kroonhout
werd verwijderd en deels gehakseld om de gerooide percelen plantklaar te maken. Voor de
nieuwe inplantingen werd gebruik gemaakt van
autochtoon gecertificeerd materiaal. Soorten
als zwarte els, lijsterbes, vogelkers, rode kornoelje en sleedoorn kwamen hiervoor in de
aanmerking.
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Op de weide werd een poel aangelegd met een
zacht hellende noordelijke zijde en een diepere
zuidoostelijke zijde. Door de zachte helling
ontstonden er ondiepe zones aan de rand van
de poel. Hier zal de middagzon voor voldoende
warmte zorgen, wat een ideale omgeving vormt
voor heel wat dieren. De poel werd gedeeltelijk
afgerasterd zodat het vee niet alle delen van de
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oevers kan bereiken. Dit geeft de kans aan de
vegetatie om zich te ontwikkelen rond de poel.
Ondanks een paar tegenslagen tijdens de
werken, zijn Kurt Van Helleputte en Gratiën
Van Helleputte zeer tevreden over het resultaat.
Al na ongeveer een jaar is de vegetatie in de
ondergroei toegenomen. Van deze dekking
hebben enkele dieren al goed gebruik gemaakt.
Kurt merkte immers op dat fazanten zich
tegenwoordig meer ophouden in de percelen
opgenomen in het QuickWin-project, dan in de
omliggende percelen. Ook zijn er al watervogels
en libellen waargenomen in de nabijheid van de
poel.

Foto 3: Tijdens de
werkzaamheden in de winter
van 2012.
© Kurt Van Helleputte.
Foto 4: Van links naar rechts:
Gratiën Van Helleputte, Roland
Van Liefde (contactpersoon
WBE ‘Vlaamse Ardennen’) en
Kurt Van Helleputte.
© Gert Michiels.

Kurt en Gratiën zijn alvast hoopvol en zullen de
evolutie van de percelen opvolgen.
Om de kwaliteit van de bossen te verbeteren,
werden al beboste percelen uitgedund. Op
deze manier kreeg de ondergroei meer licht,
waardoor kruiden en struiken beter konden
groeien. Dit leidde tot een typische ruigte
met moerasspirea. De ruigte werd gemaaid
om boomopslag te onderdrukken. Op termijn
wordt gestreefd naar een natuurlijk boshabitat
dat zowel in de kruidlaag als in de boven- en
onderetage overeenkomt met de potentieel
natuurlijke vegetatie (zijnde alluviale bossen
met zwarte els en es).

Tekst: Dorien Degreef.

Erkenningen van Vlaamse WBE’s
De WBE Vallei van de Kleine Gete werd met terugwerkende kracht
erkend voor een periode van zes jaar, met ingang van 1 oktober 2012.
De WBE Vlaamse Ardennen, de WBE Nederbrabant en de WBE Dendervallei West-Pajottenland werden erkend voor een periode van zes
jaar, met ingang van 1 april 2013.
Van harte proficiat vanwege het HVV-team!
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