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LIFE+ TOGETHER FOR NATURE
Vier jaar lang werkten het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB), stad Lommel, Inverde
en Sibelco samen aan de realisatie van het
Life+ project ‘TOGETHER’.
‘TOGETHER‘ heeft een dubbele betekenis.
Enerzijds staat het als acroniem voor TO
GET HEath Restored: de focus lag op het
herstel van habitats met de nadruk op heide.
Daarnaast staat de naam ook voor samenwerking. Samenwerking tussen organisaties, tussen overheden en tussen mensen.
Allemaal met het gezamenlijk doel de natuur herstellen, beschermen en in de kijker
plaatsen. Want dat is nodig.

Natuur onder druk
Eeuwenlang was het Lommelse landschap
uitgestrekt en werd het uitzicht bepaald
door schrale vegetaties van heide en stuivende zanden. Rond 1840 bestond maar liefst
82% van de oppervlakte van Lommel uit
heide. Lommel was op dat moment de Limburgse gemeente met het grootste aandeel
heide. Stuivend zand was toen een belangrijk gegeven, waartegen de lokale bevolking
zich moest beschermen door het opwerken
van dijkjes en houtwallen.
Na de Tweede Wereldoorlog werden delen
in het noorden omgevormd tot een grootschalig akkergebied. Een groot deel van het
projectgebied
huidige bosareaal werd in diezelfde periode aangelegd in functie van de mijnbouw.
Hierdoor werd het aandeel heide sterk gereduceerd en lagen deze
overgebleven percelen sterk versnipperd en geïsoleerd tussen
grote percelen naaldbos en landbouwgebieden. En versnippering
vormt een probleem: planten- en diersoorten kunnen zich hierdoor
moeilijk verspreiden van het ene stukje heide naar het andere en
dreigen uit te sterven. In de bossen groeide bovendien veel uitheemse Amerikaanse vogelkers. Doordat deze boomsoort sterk
woekert, vormt hij (zeker op de arme zandgronden in het projectgebied) een grote bedreiging voor de natuurlijke soortenrijkdom en
de stabiliteit van de bossen.

Grootschalig natuurherstel via Life+
Om het hoofd te bieden aan deze bedreigingen en om van dit
waardevolle gebied Europese topnatuur te maken, waren grootschalige herstelwerken nodig. Het is uit deze opportuniteit
dat de huidige samenwerking tussen de vier projectpartners
is ontstaan. De Europese commissie besloot om via het Life+

fonds mee te investeren in het project. Er werd een budget van
€ 1.447.117 voorzien om te investeren in de natuur tussen oktober
2013 en december 2018 De helft hiervan werd bijgedragen door de
projectpartners, de andere helft door Europa.

Het projectgebied
Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van 732 ha en is
gelegen in Lommel (Noord-Limburg). Het gebied vormt het meest
oostelijk deelgebied van het habitatrichtlijngebied BE2100026
(Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen
en heiden). Tevens is 579 ha opgenomen in het Vlaams Ecologisch
Netwerk. Doorheen het projectgebied loopt het kanaal Bocholt-Herentals. Ten noorden van het kanaal (Blekerheide-Riebos) zijn er
voornamelijk aaneengesloten naaldbossen, heidegebieden en landbouwgronden aanwezig. Ten zuiden van het kanaal (Sahara) zijn er
naast de naaldbossen ook nog waterpartijen (vroegere ontginningsplassen) en stuifduinen te vinden.
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Drie grote doelstellingen
Het project spitste zich toe op drie grote doelstellingen:

-- Een lokale overheid (stad Lommel) en een private industriële
partner (Sibelco) hebben zich geëngageerd om belangrijke
inspanningen te doen in functie van natuurbehoud.

Doelstelling 1 - Restoratie van heidehabitats en de creatie van een
ecologische infrastructuur
- Restoratie van 61 ha van habitats 2310, 2330, 4010, 4030 met
aspecten van 6230 en 7150 door verandering van landgebruik.
- Omvorming van 15 ha homogeen naaldbos naar habitattype
9190.
- Bestrijding van de invasieve exoot Amerikaanse vogelkers in 90
ha bos.
- Zonering van recreatie en afbakening van 100 ha ontoegankelijk
gebied voor het publiek.
- Installatie van twee begrazingsblokken.
- Realisatie van twee kerngebieden van 50 ha habitat voor gladde
slang.
- Realisatie van corridors.
- Monitoring van de resultaten.

De partners hadden daarom de volgende doelstelling: disseminatie
van resultaten aan en uitwisseling van kennis met lokale belanghebbenden en andere projecten.

Doelstelling 2 - Versterken van de draagkracht voor Natura 2000 en
disseminatie van de resultaten
Bij deze doelstelling lag de focus op het belang van participatie en
het bewustzijn van de lokale burgers en belanghebbenden enerzijds,
en een maximale disseminatie van de ervaringen en resultaten
anderzijds.
Twee belangrijke aandachtspunten werden aangetoond:
-- Het project moest de problematiek rond versnippering en isolatie onder ogen zien, die karakteristiek is voor een groot deel van
het Europese Natura 2000 netwerk.

Het project situeert zich in Bosland, het grootste en meest kindvriendelijke natuurproject van Vlaanderen. Bosland behelst het
grondgebied van de steden Lommel en (gedeeltelijk) Peer en de
gemeenten Overpelt en Hechtel-Eksel. Zij werken hier samen met
het Agentschap voor Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Lage
Kempen en Toerisme Limburg. Het is een paradijs voor iedereen die
houdt van natuur, sport en/of actie. Het doel is om de bijzondere
natuur en de mensen met elkaar te verbinden. Bij Bosland wordt er
sterk gefocust op kinderen. Wie als kind van de natuur leert houden,
blijft er ook later goed voor zorgen. Dat is het motto van Bosland.
Meer informatie: www.bosland.be

gladde slang

Doelstelling 3 - Maximaliseren van de samenwerking tussen de
partners en het creëren van een solide basis voor verdere samenwerking
Of met andere woorden; de interne organisatie van het partnerschap. Concreet kwam dit neer op:
-- Vastleggen van een goed omschreven en transparante projectstructuur.
-- Duidelijke uitwerking van de initiatieven die op het einde van het
project genomen moeten worden.

Bosland
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kleine zonnedauw

Habitattypes en doelsoorten
In het projectgebied vinden we verschillende soorten landschap
terug, elk met hun eigen typische planten- en diersoorten.
Meer specifiek zijn dit de aanwezige Europese habitattypes bij de
aanvang van het project:
-- Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten (2310):
+/- 22 ha
-- Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen (2330): +/- 58 ha
-- Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix (4010):
+/- 7 ha
-- Droge Europese heide (4030): verwaarloosbare oppervlakte in
één perceel
-- Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van
Europa) (6230): niet vlakdekkend aanwezig, maar in complex
met andere habitats zoals 2310, 2330, 4010 en 4030.
-- Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het
Rhynchosporion (7150): op plagplaatsen in natte heide worden
kensoorten aangetroffen.
-- Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten (9190): geen oude bossen aanwezig, maar abiotische
potenties zijn zeer hoog.

Er werden geen specifieke doelen voor soorten vooropgesteld. Wel
werd er in functie van de Europees beschermde gladde slang geschikt habitat gecreëerd om twee kerngebieden van 50 ha te realiseren. De gladde slang is een niet-giftige slangensoort die voorkomt op heideterreinen, in bosranden en op droge zandgronden.
Met een gemiddelde lengte van 60 tot 80 cm is het een relatief kleine soort, met een slanke lichaamsbouw en een grijsbruine kleur.
Verder worden er door het nemen van de beoogde maatregelen bijkomende kansen gecreëerd voor een aantal andere soorten.
Op de vochtige heide en aan de waterpartijen worden naast dopheidevegetaties met klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw en kleine
zonnedauw onder andere gladde slang en bont dikkopje waargenomen. Verder zijn vogelsoorten zoals blauwborst en rietgors
vermeldenswaardig binnen de Vlaamse context.
In de droge heidegebieden geven soorten zoals dwergviltkruid,
boomleeuwerik, nachtzwaluw, geelgors, roodborsttapuit, gladde
slang, levendbarende hagedis, heivlinder en lentevuurspin duidelijk
aan dat de droge heidehabitats nog kwaliteit bezitten en nog veel
beter kunnen worden indien werk gemaakt wordt van uitbreiding en
herstel. Een aantal van deze soorten is op Vlaams niveau bedreigd
en/of heeft recent nog een sterke achteruitgang gekend.
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levendbarende hagedis

boomleeuwerik

nachtzwaluw

geelgors

De levendbarende hagedis is een vrij kleine soort (tot 18cm) die algemeen verspreid voorkomt in Europa. De levendbarende hagedis
komt voor in verschillende soorten habitats, waaronder ook heidegebieden. Belangrijk is dat er open plekken aanwezig zijn waar de
hagedis kan zonnen. Tijdens zo’n zonnebad kan de lichaamstemperatuur van de hagedis stijgen van 15°C tot 30°C.
De boomleeuwerik is een typische soort van de droge zandstreken met uitgestrekte heideterreinen met losse boompjes en
boomgroepen. Door bosaanplant de voorbije eeuw is het typische
biotoop van deze soort in onze streken sterk in oppervlakte verminderd. Met 500 tot 800 broedparen is de boomleeuwerik momenteel
een vrij schaarse tot vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen en staat

als kwetsbaar genoteerd op de Vlaamse Rode Lijst. De stad Lommel
koos de Europees beschermde boomleeuwerik als mascotte in het
GALS project (Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten).
De nachtzwaluw is een merkwaardige vogel die leeft in heidegebieden met een geleidelijke overgang naar open tot halfopen bossen op
zandgrond. Hij heeft een zeer goede schutkleur, waardoor je hem
vaak over het hoofd ziet. Zoals zijn naam laat vermoeden, is deze
vogel vooral actief in de avondschemering. De nachtzwaluw is een
grondbroeder, waarbij het nest vaak niet meer is dan een kuiltje. Bij
gevaar houden de jongen zich doodstil, volledig vertrouwend op
hun schutkleur. Ondertussen proberen de ouders de aandacht van
de indringer af te leiden door te doen alsof hun vleugels verlamd
zijn. Zo lokken ze de aanvaller weg van het nest.
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zwarte specht

De geelgors houdt van diverse halfopen landschappen, zoals licht
beboste heide, bosranden en agrarische gebieden met heggen,
houtwallen en grazige wegbermen. Kleine landschapselementen
zijn erg belangrijk voor deze soort. De geelgors kan beschouwd
worden als een echte ambassadeur van het kleinschalig agrarisch
cultuurlandschap met kleine landschapselementen. De aantallen
geelgorzen zijn dan ook spectaculair beginnen dalen na de Tweede
Wereldoorlog toen men in Vlaanderen startte met de grote verkavelingen. Het verdwijnen van kleine landschapselementen zoals
hagen, heggen, houtkanten en extensief beweide graslandjes wordt
algemeen beschouwd als de voornaamste oorzaak van de sterke terugval van deze soort. Ook het gebruik van pesticiden en herbiciden
hebben bijgedragen tot de sterke achteruitgang van de geelgors.

Binnen de boscomplexen was de natuurwaarde eerder beperkt door
het jong en homogeen karakter van de naaldbossen en de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers. De beperkte natuurwaarde blijkt
onder meer uit de zeer algemene vogelsoorten die er voorkomen,
zoals goudhaan, kuifmees en zwarte mees, alle drie typisch voor
naaldbossen. Toch troffen we ook enkele bijzondere soorten aan,
zoals matkop, havik en zwarte specht (foto). Bovendien stelden we
plaatselijk ook al een mooie evolutie vast naar gemengde bossen
met meer structuur. En deze evolutie wilden we met dit project nog
een extra duwtje geven.
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Uitgevoerde werken
Omvorming van naaldbos naar heidehabitats
In Riebos en Blekerheide zijn er 47 ha naaldbos gekapt om te
ontwikkelen naar heidehabitats. Om deze ontwikkeling te stimuleren, werden grote ontboste delen en bestaande bosdreven gebosfreesd en gechopperd, waardoor er organisch materiaal uit het
projectgebied verwijderd werd. In overleg met Onroerend Erfgoed
werd gekozen voor chopperen in plaats van plaggen. Ook werden
bepaalde zones afgebakend die niet gechopperd mochten worden,
vanwege een hogere kans op de aanwezigheid van archeologische
waarden. De werken werden definitief afgerond na de winter van
2016-2017, nadat de bodem weer droger was en er minder kans was
op bodemschade met de machines tijdens het afvoeren van het
choppermateriaal. Aangezien zaden van struikhei langdurig in de
bodem kunnen blijven zitten, verwachten we de komende jaren een
kwalitatieve ontwikkeling van de heidehabitats.
In de Sahara hebben er eveneens maatregelen plaatsgevonden om
de (verboste) landduinhabitats te herstellen. Op een oppervlakte
van 14 ha werd er onder andere gebosfreesd, geplagd en/of Corsicaanse dennen gerooid.

chopperen om bovenste voedselrijke bodemlaag af te schrapen

Dit habitatherstel is noodzakelijk voor het ontwikkelen van voldoende kwalitatief leefgebied in een samenhangend netwerk voor
kritische soorten als gladde slang. Daarom werd er bij de aanvang
van het project nauwlettend bekeken op welke plaatsen deze omvormingen best gebeurden.
Omvorming van voormalige akkers naar heidehabitats
Binnen het project werden niet enkel naaldbossen, maar ook voormalige akkers omgevormd. De mogelijkheid bestond om enkele
landbouwgronden te ontpachten, die een cruciale centrale ligging
hebben binnen het natuurnetwerk. Door jarenlange bemesting van
deze akkers was de bodem zeer voedselrijk en bijgevolg ongeschikt
voor spontaan heideherstel. Dit bleek ook uit een bodemchemisch
onderzoek waar een te hoge fosforconcentratie werd aangetoond.
De gronden dienden verschraald te worden om heidevegetaties een
kans te geven en zich te ontwikkelen. Hiervoor werden 3 verschillende methodes toegepast:
Inrichten van natuurakkers: Deze percelen, over een totale oppervlakte van 10,4 ha, worden volgens een drieslagstelsel ingezaaid
met graan of boekweit, waarbij één derde van de oppervlakte jaarlijks braak zal liggen. Dergelijke akkers horen historisch gezien vol-
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afgraven van de akker

ledig thuis in het heidelandschap en bieden een grote meerwaarde
voor de biodiversiteit. Ze zorgen voor hogere voedselrijkdom voor
levendbarende hagedissen en muizen, wat het hoofdvoedsel vormt
van gladde slangen. Ook voor akkervogels, zoals geelgors, zijn dit
het hele jaar door belangrijke percelen. Doordat de percelen niet bemest worden, zal via een herhaaldelijke oogst ook aan een bodemverschraling gewerkt worden. Bij de oogst dient er tevens 30% van
de gewassen te blijven staan als voedsel en schuilmogelijkheid voor
de aanwezige fauna.
Ook ‘s winters zijn er veel soorten die hiervan profiteren, zoals
blauwe kiekendief, klapekster en grote zilverreiger, die zich te goed
doen aan de vele muizen. De onkruiden die er staan, werden volop
bezocht door groepen zangvogels, zoals rietgorzen, graspiepers en
kneus.
Uitmijningsbeheer met grasklaver: In 2015 is over een oppervlakte
van 13,2 ha een grasklavermengsel ingezaaid om ervoor te zorgen
dat de fosfor uit de bodem wordt gehaald. Het voordeel van grasklaver is dat het klaver stikstof uit de lucht kan opnemen, waardoor
dit nutriënt niet toegevoegd hoeft te worden. Doorheen het project werd echter duidelijk dat niet alle grasklaver goed ontwikkelde
om een efficiënt uitmijningsbeheer te hebben. Om de oorzaak van
de slechte groei van de klaver te achterhalen, werd een bodemanalyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat er in de bodem een tekort is
aan enkele nutriënten. Een laag opneembaar kalium- en zwavelgehalte werden vastgesteld. Er werd aangeraden om bij het inzaaien
van nieuwe grasklaver een bijkomende kalium- en zwavelbemesting
te doen om meer grasklaverproductie te verkrijgen. Aan de bleke
kleur van de bladeren was tevens te zien dat er niet voldoende stikstof uit de lucht werd gefixeerd. Echter is het voor dit natuurgebied
niet aangewezen om aan bijkomende stikstofbemesting te doen.

kappen naaldbos

Gedeeltelijke afgraving van de akker: De meest effectieve manier
om fosfor uit de bodem te verwijderen, is door afgraving. Er werd
voorgesteld om over een oppervlakte van 10 ha 40 cm teelaarde
te verwijderen om zo voldoende kansen te creëren voor heideherstel. Vanwege mogelijke erfgoedwaarden en bodemverontreiniging met cadmium was het echter niet mogelijk om deze volledige bodemlaag met fosfor te verwijderen. Hierdoor werd een
alternatieve piste uitgewerkt. Doordat er geen archeologisch interessante sporen werden aangetroffen tijdens een archeologisch
onderzoek met proefsleuven, werd het mogelijk om ca. 10.000
m³ zwarte teelaarde uit het projectgebied te verwijderen. Teelaarde die ter plaatse bleef, werd uitgespreid op de natuurakkers om
deze grond zo verder te verschralen. Daarnaast werd ca. 11.000 m³
gele grond uitgespreid over het zuidelijk deel van de akker, die
grenst aan de bestaande heidegebieden. In deze zone werd er reliëf
gecreëerd, waarbij we ons hebben gebaseerd op de hoogteverschillen van aangrenzende percelen. Dit reliëf zorgt voor een microklimaat waar vele soorten, waaronder gladde slang en levendbarende
hagedis, gebruik van kunnen maken.
Omvorming van homogeen naaldbos
naar structuurrijk loofbos
Een groot deel van het aanwezige bosbestand bestaat uit homogene naaldbossen (voornamelijk Corsicaanse den). De bedoeling was om 15 ha te kappen en om te vormen naar structuurrijk, inheems loofbos. Deze omvorming was gericht op het
verrijken van de structuur en leeftijdsopbouw van de bossen
binnen het projectgebied en de ontwikkeling van habitat 9190.
In totaal werd tijdens de projectduur 8,94 ha naaldbos omgevormd
in de Sahara, Blekerheide en Riebos. Daarnaast is er op Blekerheide
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nog 0,70 ha loofhout aangeplant als houtkant bij de voormalige akker. Deze oppervlakte aan omvorming is minder dan de 15 ha die
beschreven is in het projectvoorstel. Enkele redenen om de verdere
omvorming op langere termijn uit te voeren, zijn:
1. Er werd meer naaldbos gekapt voor de omvorming naar heidehabitats dan voorzien in het projectvoorstel. Indien er op korte
termijn nog bijkomende oppervlakten zouden worden gekapt,
zal de druk op de aanwezige bossoorten, zoals zwarte specht,
te sterk toenemen.
2. Het is beter om de resterende oppervlakte aan geplande omvormingen te spreiden over verschillende jaren, zodat er een
variatie in leeftijdsklassen ontstaat. Het is ecologisch minder
waardevol als er een gelijkjarig bosbestand ontstaat.

bestrijding Amerikaanse vogelkers

3. In het westelijk deel van de Sahara (Oude stort) zijn nog naaldbossen aanwezig. Echter is dit gebied gelegen in een zoekzone
voor landduinen (in kader van de natuurdoelen). Door stad
Lommel is er een project in uitvoering in kader van Investeringssubsidie Natuur (ISN), waarbij 15 ha aan corridors en leefgebied
wordt gecreëerd voor bepaalde soorten. In kader van dit project
wordt er eveneens naaldbos gekapt en worden zo landduinen
opengemaakt.
4. In het oostelijk deel van de Sahara is een speelbos aanwezig, waardoor deze zone niet in aanmerking komt voor een omvorming.
Bestrijding Amerikaanse vogelkers
In een groot gedeelte van de bossen bestond de neven- en/of
onderetage in grote mate uit Amerikaanse vogelkers. De aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers beperkt de natuurwaarde van de
bossen en legt een grote hypotheek op een natuurlijke omvorming
en structuurverrijking. Over 103 ha verspreid over het projectgebied
werd de Amerikaanse vogelkers bestreden. Enerzijds zal dit de autonome, natuurlijke structuurverrijking van het bos bevorderen. Anderzijds krijgen de percelen waar ook via andere acties actief werd
ingegrepen, hierdoor alle kansen om te ontwikkelen tot de beoogde
habitats. De bestrijding wordt de komende jaren verdergezet om de
Amerikaanse vogelkers volledige uit te putten in het gebied.
Zonering van recreatie en toegankelijkheid
Het projectgebied kan op vlak van toegankelijkheid opgedeeld worden in twee grote blokken. Het zuidelijke gedeelte sluit aan bij de
stadskern van Lommel en is recreatief en toeristisch goed ontsloten.
Het noordelijk deel boven het kanaal is beperkter ontsloten voor
fietsers en wandelaars. Het was (en is nog steeds) de bedoeling om
deze zonering in stand te houden en zelfs nog te versterken.
Dat zal leiden tot een evenwicht tussen de ontwikkeling van het
gebied als recreatief-toeristische troef voor de stad Lommel
enerzijds en als waardevol Natura 2000-gebied anderzijds.
In het deelgebied Sahara is vroeger een zone ontoegankelijk gemaakt door het plaatsen van een omheining. Deze omheining was
echter in slechte staat waardoor er op verschillende plaatsen doorgangen zijn ontstaan en er weer meer verstoring in het gebied optrad. Binnen het Life-project werden nieuwe afsluitingen geplaatst
om het kwetsbare gebied af te schermen voor het publiek. Dit is belangrijk voor gladde slang en andere verstoringsgevoelige soorten,
zoals nachtzwaluw en boomleeuwerik.
Eén van de belangrijkste problemen in het projectgebied zijn
loslopende honden. Er is getracht om de eigenaars met honden
aan de leiband te belonen met een kleine gadget, maar de problematiek bleef zich voordoen. Daarom werd besloten om een hondenlosloopzone af te bakenen in het oosten van de Sahara. Deze
zone is ongeveer 4 ha groot en is gelegen langs bestaande wandelpaden. Het terrein is omheind met ursusdraad en voorzien van
klappoortjes als toegang. De honden mogen los lopen indien de
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begrazing met schapen

eigenaar aanwezig is. Door deze maatregel hebben de hondeneigenaars de kans om hun honden los te laten in de natuur, maar
komen de honden niet in de kwetsbare gebieden waar (zeldzame)
broedvogels en andere dieren kunnen verstoord worden. Door het
succes van de eerste hondenlosloopzone en om voor afwisseling
te zorgen voor de bezoekers, werd beslist om in het zuiden van het
gebied een tweede zone van ca. 3,5 ha af te bakenen.
Aanleggen begrazingsrasters
Na de omvorming van de terreinen komt er de eerste jaren voornamelijk een vergrassing voor en zullen boompjes, zoals grove
den en berk, veelvuldig uitschieten. Om ervoor te zorgen dat de
gebieden open blijven om de heidegroei te stimuleren, moet er een
goed beheer uitgevoerd worden. Naast maaien, kappen, plaggen
en chopperen vormt begrazing een belangrijke maatregel. Daarom
werden in het volledige projectgebied begrazingsrasters aangelegd
om de gebieden te kunnen laten begrazen door schapen. In totaal

werd zo’n 8.300 meter duurzaam raster geplaatst, evenals 7 garen,
6 overstapjes en 2 klaphekken. In de Sahara werd vooreerst het
oude raster, dat op vele plaatsen beschadigd was, verwijderd. Naast
het binnen houden van de schapen zorgt het raster er eveneens
voor dat motorcrossers en mountainbikers uit het gebied geweerd
worden.
Realisatie van corridors
Doorheen het naaldbos werd een brede strook gekapt om zo de
gebieden Blekerheide en Riebos weer met elkaar te verbinden.
Typische heidesoorten voor wie het dichte bos een belangrijke
barrière vormt, zullen hierdoor weer vrij kunnen bewegen tussen
beide gebieden. Deze ontsnipperende maatregel is van belang
om de kans op uitsterven van populaties te verkleinen. Ook in de
Sahara gebeurde dit op kleinere schaal tussen de daar aanwezige
heidegebieden. Dit zal echter nog verder uitgewerkt worden via het
ISN-project.
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Communicatie
Communicatie is en blijft belangrijk, en misschien nog des te meer
bij projecten met een grote publieke betrokkenheid. Daarom werd
bij aanvang van de opdracht een gezamenlijk en overkoepelend
communicatieplan ontwikkeld. Dit plan tekende de interne en externe communicatie voor het project uit, evenals de kennisdeling
en participatie. Het communicatieplan werd uitgevoerd door een
werkgroep communicatie, met vertegenwoordiging van de vier
projectpartners. Omdat het project zich afspeelt binnen de grenzen van Bosland, werd ervoor geopteerd om de Bosland huisstijl te
hanteren voor alle projectcommunicatie.
Gedurende de volledige looptijd van het project werden doelgroepen en belanghebbenden steeds geïnformeerd door middel van
nieuwsbrieven en nieuwsberichten op de projectwebsite. Ook social
media werden geregeld ingezet. Zo leverde een facebook actie voor
de lancering van een praktische infowijzer heel wat respons op. De
infowijzer werd ontwikkeld om mensen bewust te maken van de
unieke natuur én de bijzondere diersoorten die het gebied huisvest.
Het is een handige publicatie om mee te nemen op een wandeling,
boordevol leuke weetjes. De infowijzer werd gratis ter beschikking
gesteld via toerisme Lommel.
De rode draad doorheen alle communicatie was steeds: de aanwezigheid van unieke natuur, het feit dat die bijzondere natuur in het
gedrang komt door versnippering en opmars van invasieve exoten
(zoals de Amerikaanse vogelkers) en dat de (soms erg drastische)

starthappening

werken nodig waren om die unieke natuur een kans te geven zich te
herstellen en hopelijk ook uit te breiden.
Betrokkenheid werkt
Geen betere manier om de doelgroepen te betrekken bij een project dan via publieksevenementen. Zowel de starthappening als het
slotevenement kenden een bijzonder grote opkomst. Bij de beide
gelegenheden werd zowel ingezet op het inhoudelijke aspect (bv.
via wandelingen doorheen het projectgebied) als op meer ludieke
familieactiviteiten. Het project kreeg ook ruime zichtbaarheid tijdens het driedaags internationaal symposium ‘Passion for Nature’,
dat werd georganiseerd in het kader van 10 jaar Bosland.
In Centerparcs De Vossemeren is een Bosland-belevingsbox geplaatst met een zitbank in de vorm van gladde slang. Op vraag van
Centerparcs werd ook een gidsenbundel uitgewerkt. Wandelen in
de omgeving/het projectgebied is immers één van de activiteiten
die het recreatiepark aanbiedt aan haar bezoekers. Dankzij de gidsenbundel kunnen de begeleiders van deze wandelingen steeds de
juiste informatie verstrekken en worden zij als het ware een beetje
ambassadeurs van het project.
Ook vanuit het project zelf werden op regelmatige tijdstippen
wandelingen georganiseerd, vooral in de periodes van de grotere
werken. Doel was om geïnteresseerden en omwonenden op terrein
uit te leggen wat het doel was van de werken en welk toekomstbeeld we met het project voor ogen hadden. Voor de individuele
wandelaars en regelmatige bezoekers van het projectgebied werd
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De actieve recreant kan het projectgebied voortaan verkennen via
een fiets- en wandelroute. Aan de hand van een praktische wandelkaart kan de bezoeker kiezen voor een korte wandeling (2,9 km)
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of een ietwat langer traject (5,9 km). Wie de heide- en bosgebieden
liever al fietsend bewondert, kan een uitgestippelde route volgen
doorheen Lommel en zelfs over de grens in Nederland. De kaart
bevat tevens informatie over het project en de meest opmerkelijke
soorten uit het projectgebied.
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Kinderen zijn de beste ambassadeurs
We hadden het eerder al over het motto van Bosland, ‘Wie als kind
van de natuur leert houden, blijft er ook later goed voor zorgen.’
Daarom waren heel wat communicatie-acties specifiek toegespitst
op kinderen. Vaak speelde de gladde slang daar een rol in, zij is immers een dier dat tot ieders verbeelding spreekt en bovendien één
van de belangrijkste doelsoorten van het gebied is.
Als knuffeldier woont ze voortaan in heel wat Lommelse woonkamers. Ze trad op in het filmpje dat gemaakt werd – om de werken uit
te leggen aan jonge kinderen – én ze maakt deel uit van het kwartetspel dat werd ontwikkeld voor wat grotere kinderen. Het filmpje kan
bekeken worden via www.vimeo.com/inverde/diedagopdeheide
TOGETHER werkte mee aan de Sahara Expeditie in Bosland, een
belevingswandeling in de Lommelse Sahara voor speurneuzen van
6 tot 10 jaar. Een speciale Boslandgids neemt deelnemers mee op
stap in de wereld van Zeno de Zandloopkever. Onderweg beleven ze
het gebied op een nieuwe manier via toffe opdrachten, spelletjes,
actie en avontuur. In het eerste jaar namen al meer dan 550 wandelaars, klein en groot, deel aan de Sahara Expeditie.
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Analyse monitoring
Om een evaluatie te doen van de impact van de terreinacties op
de beoogde habitats en gerelateerde soorten, werden monitoringsacties ingepland. Deze monitoringacties werden deels aanbesteed,
maar werden voornamelijk uitgevoerd door enthousiaste lokale vrijwilligers.
Broedvogelmonitoring
Voor de broedvogelmonitoring werden elk jaar twee routes gelopen
om de aanwezige vogels in kaart te brengen. Tijdens deze monitoring werd vooral gefocust op soorten die beïnvloed kunnen worden
door het project. Bij soorten van heide of halfopen bossen, zoals
boomleeuwerik en nachtzwaluw, zagen we een positieve evolutie na
de inrichtingswerken met meer broedsels. Bosvogels, zoals zwarte
specht, lijken weinig invloed te ondergaan. De bonte vliegenvanger,
bijvoorbeeld, profiteert zelfs sterk van de extra bosranden die gecreëerd werden. Soorten van (half)open landschappen kennen een
verspreid beeld. Veldleeuwerik neemt sterk toe op de voormalige
akkers, terwijl bij geelgors eerder stabiel blijft. Leuke sporadische
waarnemingen in het projectgebied zijn blauwe kiekendieven, klapekster, zingende zomertortel en roepende kwartel.

monitoring gladde slang

Monitoring van gladde slang gebeurde in samenwerking met
RAVON, lokale vrijwilligers en studenten van Uhasselt en PXL. Er
is aan het begin van het project een netwerk van bodemplaten uitgezet die regelmatig werden gecontroleerd tijdens het aflopen van
de routes. Van de gevonden slangen werd de kop gefotografeerd
omdat het vlekkenpatroon een individuele identificatie mogelijk
maakt. Tevens is er via buccale swaps DNA-materiaal verzameld
van de slangen om een genetische analyse te kunnen uitvoeren.
Dit heeft reeds geleid tot enkele rapporten, waaronder enerzijds
een studie rond populatiegrootte, mobiliteit en habitatvoorkeur,
en anderzijds studies rond de populatiegenetische structuur. Bij
deze populatiegenetische studies werd ook DNA van grensoverschrijdende populaties onderzocht om de verwantschap tussen de
populaties in beeld te brengen. Deze geven cruciale inzichten die
rechtstreeks bruikbaar zijn in de uitwerking toekomstige acties en
projecten.
Om vrijwilligers te mobiliseren is een ‘gladde slangen-dag’ georganiseerd voor vrijwilligers van het Platform Fauna en Flora van
Bosland. Een reptielenspecialist heeft op deze dag een presentatie
gegeven met info over de gladde slang en het geschikte beheer
van het habitat. Tijdens het aansluitend terreinbezoek werden op
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Blekerheide drie exemplaren gevonden. Verder werd er in het projectgebied een studiedag gladde slang georganiseerd in kader van
SBP gladde slang en is er een filmpje rond gladde slang opgenomen
voor de ecologische kennisdelingswebsite Ecopedia.
Dagvlindermonitoring
Er werden in het begin van het project drie routes uitgestippeld om
de aanwezige dagvlinders te inventariseren. De monitoring werd
door vrijwilligers uitgevoerd tussen april en september, waarbij alle
soorten en aantallen werden genoteerd op de routes. Om de routes
duidelijk af te bakenen, werd om de 50 meter een lange paal met
kleurcode en opeenvolgend nummer geplaatst. Bij een vergelijking
van de resultaten voor en na de inrichtingswerken was een opvallende afname te zien van bos- en bosrandgebonden soorten, zoals
bont zandoogje, klein geaderd witje en landkaartje. Dit is te verklaren door de afname van bossen en bosranden langs de routes
door de inrichtingswerken. Daarnaast was er een sterke toename te
zien van kleine parelmoervlinder, kleine vuurvlinder, heivlinder en
icarusblauwtje. Deze soorten waren voornamelijk te vinden in de
recent opengemaakte zones en de voormalige akkers en profiteren
dus goed van de inrichtingen.

heivlinder

Vegetatiemonitoring: Doordat er grote delen bos gekapt zijn voor
de omvorming naar heide, had een vegetatiestudie in jaar 0 weinig nut. Ook op de akkers had dit weinig zin, aangezien er nog
grootschalige afgravingswerken moesten plaatsvinden. In dezelfde
zomer nadat de chopperwerken waren afgerond, werd een eerste
verkennende vegetatiemonitoring gedaan door plantenwerkgroep
de Slobkousjes. Er werden door hen reeds 102 soorten waargenomen in Blekerheide, waaronder heel wat ontwikkeling van struikhei. In 2018 werd de vegetatiemonitoring uitgevoerd door een
studiebureau, waarbij zowel vlakdekkende opnames als 13 PQ-opnames werden gedaan. Uit de kartering bleek dat de vegetatie snel
reageert op de ingrepen en dan voornamelijk in de zones waar gechopperd werd. Enkele kensoorten van schralere vegetaties zoals
pilzegge, hazenzegge, zandblauwtje, kruipbrem, muizenoor en
hazenpootje werden reeds waargenomen. Enkel de bomen kappen
zonder bodembewerking leidt tot sterke vergrassing, maar kan in
functie van gladde slang wel interessant zijn. In de betrokken percelen van het projectgebied werden in totaal 159 soorten waargenomen.
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Hoe gaat het nu verder?
Life TOGETHER kan gezien worden als een succesvol natuurproject
waarin zeer veel op korte termijn werd gerealiseerd. De partners
hebben intens samengewerkt om deze doelstellingen van het project te bereiken. Samen wordt er een After Life-plan opgesteld om
de natuurdoelen verder te realiseren en de samenwerking voort te
zetten.
Er zijn grootschalige inrichtingswerken uitgevoerd die een grote impact hebben op het landschap. De komende jaren moet er ingezet
worden op een goed beheer om de vooropgestelde doelen verder te
kunnen bereiken. Dit beheer zal ervoor zorgen dat er geschikt leefgebied ontwikkeld wordt voor de verschillende doelsoorten. Stad
Lommel is reeds gestart met de opmaak van een natuurbeheerplan,
waardoor het beheer voor de komende 24 jaar wordt vastgelegd. In
de reeds opgemaakte verkenningsnota zijn de inrichtingen in kader
van Life optimaal meegenomen. Daarnaast is er een begrazingsstudie uitbesteed door de stad, waarbij voor de natuurgebieden werd
bekeken welke begrazing in welke periode het meest aangewezen
is. Deze opdracht vormt de basis voor toekomstige begrazingsopdrachten als beheermaatregel in het projectgebied.
Er zijn verschillende beheerders actief in het projectgebied, waardoor er afspraken gemaakt zullen worden over een eigendomsoverschrijdende beheeraanpak. Het is de bedoeling dat alle beheerders
dezelfde visie voor het gehele projectgebied hebben en allen hun
steentje bijdragen om de doelen te bereiken.

vegetatiemonitoring door plantenwerkgroep de Slobkousjes

Tijdens het Life-project zijn verschillende soortengroepen gemonitord door zowel vrijwilligers als studiebureaus. Uit de monitoringanalyse is gebleken dat een voortzetting van deze monitoring zeer
nuttig is om de resultaten verder op te volgen en het beheer bij te
sturen. De monitoring kan enerzijds blijven gebeuren via vrijwilligers van Platform Fauna en Flora van Bosland. Anderzijds kunnen
studiebureaus ingezet worden om grootschalige en gedetailleerde
opdrachten uit te voeren.
Een sterkte van het Life-project was de veelvuldige communicatie
die werd gevoerd om de mensen, van jong tot oud, zo goed mogelijk te informeren en mee te nemen in het natuurverhaal. Er zal
door de partners blijvend gecommuniceerd worden over verdere
ontwikkelingen in het gebied, zoals monitoringresultaten, verder
beheer, nieuwe projecten, enz. Bosland zal hier ook een belangrijke
rol in spelen, aangezien zij de communicatie via hun kanalen kan
overnemen.
Het Life-project kan gezien worden als de start van een nauwe samenwerking tussen partners. Deze samenwerking kan in de toekomst leiden tot de opmaak en uitwerking van nieuwe natuurprojecten. Hierbij kan er zelfs grensoverschrijdend richting Antwerpen
en Noord-Brabant gekeken worden om bij te dragen aan een euregionaal natuurnetwerk. Stad Lommel heeft reeds het goede voorbeeld
gegeven om, in samenwerking met ANB, een inrichtingsproject
voor de Sahara uit te werken, waarbij het project mooi aansluit op
de doelstellingen en resultaten van Life TOGETHER.

Het Life+ project TOGETHER
speelt zich af in Bosland.
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