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1997 kwam het Naardermeer voor het 
eerst boven de ' 1 % norm' voor Kolgans 
hetgeen een extra kwalificerende factor is 
in het kader van (inter-) nationale verdra
gen en richtlijnen. 

De meest opvallende bezoeker is de 
Lepelaar die in grote groepen (tot 25 
stuks) gebruik maakte van de nieuwe 
natuur als foerageerplek. De terugkeer 
van de Lepelaar als broedvogel in het 
Naardermeer is helaas nog niet vastge
steld. 

Andere interessante soorten (foerage-
rend en/of op doortrek) zijn o.a. Purper
reiger, Grote zilverreiger, Zwarte stern, 
Kemphaan, Porseleinhoen en Visarend. 

Door het baggerwerk en de inlaat 
van gezuiverd IJmeerwater is het door
zicht van het water sterk verbeterd. 

een aantal ambitieuze projecten kon wor
den gerealiseerd. Het effect van de peil-
verhoging op de verdroging van het 
Naardermeer moet nog blijken. Een deel 
van de te verwachten winst dreigt echter 
weer verloren te gaan door peilverlaging 
elders, waardoor kwelstromen afbuigen 
en de wegzijging uit het Naardermeer 

weer toeneemt. 
Van belang in dit kader is dat de 

afspraken met betrekking tot reductie van 
de waterwinning in het Gooi worden 
nagekomen, opdat de toestroom van 
regionaal kwelwater toeneemt. Daarnaast 
spelen de verhoudingen mssen 'land
bouw en natuur' een belangrijke rol. 
Projecten van deze omvang winnen aan 
draï^lak en kwaliteit wanneer consensus 
is bereikt met alle belanghebbenden. 

Algenbloei komt nog slechts op enkele 
plaatsen voor en de ontwikkeling van 
kranswiervegetaties overtreft alle verwach
tingen. Grote delen van de Naardermeer-
bodem zijn met kranswieren bedekt. In de 
Bovenste Blik was tot 1992 een zomer-
situatie van algenbloei en water met de 
kwaliteit van 'erwtensoep'. Sinds deze plas 
is uitgebaggerd, is er weer helder water 
met doorzicht tot op de bodem. Er groeit 
weer Groot nimfkruid en ook verschil
lende soorten kranswier zijn terug (Van 
Tooren et al., 1994). Zo bleek bij een 
recent terreinbezoek weer een groot deel 
van deze plas bedekt met Brokkelig krans-
blad (Chara contraridj\ 

Ten slotte 
De bijdrage uit het EU-Life fonds heeft 
het mogelijk gemaakt dat op korte termijn 

Foto 2. Ontgraven 
kreekbedding 
Nieuwe Keverdijkse 
polder. 

Thans bestaat er de situatie dat in de 
Hilversumse Bovenmeent het opzetten 
van de waterpeilen door de bezwaren 
van één agrariër jaren kan worden opge
houden. 
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Sinds 1984 heeft de Vlaamse 
natuurbeschermingsvereniging 
'Natuurreservaten v.z.w.', samen 
met de Waalse zustervereniging 
'Reserves Naturelles a.s.b.1.', 
onder de vleugels van de nationale 
patrimonium-vereniging 'de Belgi
sche Natuur- en Vogelreservaten 
v.z.w.' veel ervaring opgedaan met 
projecten van de Europese Unie. 
In de periode 1986-1997 werden 
8 projecten gehonoreerd. Op 
enkele uitzonderingen na, vonden 
de acties plaats op verschillende 
sites in het land en was de hoofd
doelstelling van de projecten 
gericht op een specifiek habitat
type of op bepaalde vogelsoorten 
(ACE en ACNAT-projecten, 
Raeymaekers, dit nummer). Naar 
goede Belgische gewoonte werden 
de middelen telkens netjes ver
deeld over Vlaanderen en Wallo
nië. Het project "Veiligstelling 
door aankoop en beheer van de 
laatste basenrijke moerascom
plexen in België" is een typisch 
voorbeeld van deze projecten. 

De acties van dit moerassen-project, dat 
liep van 1-4-1996 tot 31-3-1998, komen 
vier verschillende gebieden (drie in 
Vlaanderen en één in Wallonië) ten 
goede (fig. 1). In Vlaanderen gaat het om 
het bekende Buitengoor in Mol (prov. 
Antwerpen), het Torfbroek in en om 
Kampenhout (prov. Vlaams-Brabant) en 
het minder bekende "De Langdonken -
Het Goor" in en om Herselt (prov. Ant
werpen). In Wallonië werd het "marais 
de Haute Semois" ten westen van Arlon 
(prov. Luxembourg) uitverkoren. 
De doelvegetaties van het project zijn 
open lage begroeiingen die in meer of 
mindere mate onder invloed staan van 
basisch grondwater. Vooral de kalk in het 
water veroorzaakt dat fosfaten slecht 
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oplosbaar en daarmee door planten slecht 
opneembaar zijn. De vegetatie groepeert 
soorten, die goed zijn aangepast om met 
een minimale dosis om te springen. In 
het Buitengoor, waar de zandige bodem 
weinig nitraten kan vasthouden, blijft de 
begroeiing zelfs zonder maaien of begra-
zen op diverse plaatsen laag. 

Zeldzame plantengemeenschappen 
Indien het grondwater heel het jaar in de 
buurt van het maaiveld staat, dan herber
gen de vegetaties vooral soorten van het 
Knopbiesverbond (Caricion davallianae) 
met Zwarte knopbies, Schubzegge, Breed 
wollegras, Galigaan, Moeraswespen-
orchis, Ronde en Tweehuizige zegge en 
tot vrij recent ook Sturmia. In de slenken 
groeien er o.a. tal van kranswieren, Weeg-
breefonteinkruid. Plat blaasjeskruid en 
vele mossen waaronder Scorpidium scor-
pioides, S. Lycopodioides, DrepanocUdus 
revolvens, Campylium elodes. 

Wanneer het grondwater niet perma
nent, maar een deel van het jaar aan het 
bodemoppervlak reikt, bulken de vegeta
ties uit van soorten van het Biezenknop-
pen-Pijpestrootjesverbond (Molinion), 
meestal Blauwgrasland genoemd. Deze 
periode hoort des te langer te zijn naar
mate de bodem lichter wordt. Een 
typisch maar te lande nog zelden gezien 
plaatje is een vegetatie met Pijpestrootje, 
Blauwe zegge. Blauwe knoop, Tormentil, 
Blonde zegge en Vlozegge. Afhankelijk 
van het kalkgehalte in het bodemvocht 
worden verschillende subassociaties 
onderscheiden (Schaminée, 1993). Het 
Torfbroek is rijk aan de kalkrijke vorm 
met naast eerdervermelde soorten ook 
Geelhartje, Grote muggenorchis, Padde-
rus, Parnassia en Zeegroene zegge. In de 
Langdonken vinden we de typische vorm 
met Spaanse ruiter (de enige groeiplaats 
van Vlaanderen) en de vorm met Henne
gras en Melkeppe. In het Goor-Asbroek 
vinden we de zure vorm met Klokjes
gentiaan en Heidekartelblad, met ook 
overgangen naar de gemeenschap met 
Drijvende waterweegbree en Kleinste 
egelskop. 

Een beeld van de 
kern van Het Goor 
(Westmeerbeek). 
Schraallanden (met 
Galigaan) doorsneden 
met grachtjes met 

Interessante vegeta
tie van mesotroof 
water. Naast een bij
zondere vegetatie is 
het gebied belangrijk 
voor libellen. 

Een typisch beeld van 
het Buitengoor (Mol). 
Afhankelijk van de 
plek binnen het 
terrein verandert het 

aanbod base minera
len sterk. De kleinste 
verandering uit zich 
in de samenstelling 
van de vegetatie. 

Grondaankoop 
In al deze gebieden voerde onze vereni
ging reeds lang een actief aankoopbeleid 
en werden er beheerswerken uitgevoerd. 
Door een gebrek aan financiële middelen 
ging echter nog te veel verloren of bleven 
de terreinen onbeheerd. De grootste 
noden situeren zich bij de grondaankoop. 
Bij het begin van het project was gemid
deld slechts 10 % van de natuurkernen in 
eigendom van een natuurbeherende 
instantie. 

Van het totale budget van 32 miljoen 
BEF, waarvan de Europese Unie 50 % 
bijdroeg, ging dan ook niet minder dan 
20 miljoen naar aankopen. Er kon 110 ha 
kerngebied mee aangekocht worden. Het 
grootste deel van de oppervlakte kon. 

door een hogere aankoopsubsidie 
(vooral van het Vlaamse Gewest en de 
provincie Vlaams-Brabant), in Vlaande
ren gerealiseerd worden: 36 ha in het 
Torfbroek-complex, 28 ha in De Lang
donken-Het Goor en 4 ha in het Bui
tengoor. Ondanks de veel lagere grond
prijzen werd slechts 42 ha in de Haute 
Semois eigendom van onze vereniging. 

Zowel in het Torfbroek-complex als 
in De Langdonken-Het Goor konden 
dank zij het Life-project belangrijke 
sleutelpercelen veiliggesteld worden. 
Samen met de andere gronden die we 
reeds eerder hadden verworven of in 
beheer hadden gekregen, ontstonden 
hierdoor de eerste goed beheerbare ker
nen. Na het Life-project werden circa 
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Fig. 1. Ligging van de 

4 projectgebieden 

'Basenrijke moerassen' 

In België. 

1/5 van de gebieden natuurreservaat. 
In het unieke Buitengoor werd 

slechts 4 ha verworven. Gedurende de 
hele projectperiode hebben we hard 
gewerkt om de twee grote eigenaars van 
verkoop voor een redelijke prijs te over
tuigen. Beiden blijven echter hun econo
mische ambities (resp. zandwinning, 
campinguitbating) koesteren en waren 
niet tot verkoop bereid. Door de aan
koop via Life konden we wel het grootste 
deel van de kleine eigenaars (gemiddelde 
perceelsgrootte 18a!) overreden aan ons 
te verkopen. Hierdoor werden we 
meteen de derde grootste eigenaar van de 
kern van dit gebied. 
Financieel gezien waren de personeels
kosten van tweede orde. De opmaak van 
beheersplannen van de verschillende 
gebieden was de belangrijkste taak van de 
projectmedewerkers. Aan Waalse zijde 
moest dit personeel ook de eigendoms
structuur uitzoeken (ook hier mini per
ceeltjes) en met de eigenaars onderhan
delingen voeren over de aankoopsom. In 
Vlaanderen gebeurde dit alles door vrij
willigers. 

Beheerswerk 
Het gebrek aan vrijwilligers in het dun
bevolkte natuurrijke zuiden noopte onze 
Waalse collega's tot het uitbesteden van 
het beheer en het starten met begrazing 
met eigen vee (Galloway-runderen). 

Het beheerswerk bestond voor een 
zeer groot deel uit het verwijderen van 
Spar-aanplantingen uit de kalkmoerassen 
en het plaatsen van rasters. 

Aan Vlaamse zijde gebeurt het 
beheer voor een belangrijk deel door vrij
willigers die hierbij ondersteund worden 
door een professionele ploeg. Dank zij 
Life kon voor hen bijkomend aangepast 
beheersmateriaal aangekocht worden. 

Maatschappelijke erkenning 
Natuurbehoud heeft in België nog niet 
dezelfde maatschappelijk erkenning 
gekregen als in Nederland. Met beperkte 
middelen werd dan ook hard gewerkt om 
de lokale bevolking de waarden van de 
natuur te leren kennen. 

Van elk gebied werd een infofolder 
gemaakt die huis aan huis verspreid werd. 
Op het terrein zelf werden infoborden 
geplaatst. 

Het is duidelijk dat het werk in deze 
zeer waardevolle gebieden niet af is. Een 
grote oppervlakte grond dient nog te 
worden aangekocht. Vooraleer het eind
beheer (hooilandbeheer, hakhoutbeheer 
en begrazing) kan starten moeten aan-
plantingen (Populier, Spar en Den), drai
nages en weekendhuisjes verwijderd wor
den. De middelen om dit alles op korte 
termijn te doen ontbreken helaas. 

J. Dewyspelaere •'• ' "'. 
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Planta 
Wout van der Slikke 

Planta Europa is een netwerk van 
organisaties die betrokken zijn bij 
bescherming van de wilde flora 
binnen de Europese grenzen. De 
wilde flora wordt hierbij ruim 
opgevat, naast vaatplanten en spo-
renplanten worden ook mossen, 
korstmossen en paddestoelen hier
toe gerekend. In een steeds verder 
integrerend Europa is goede inter
nationale samenwerking van groot 
belang. Uitwisseling van ideeën en 
afstemming van onderzoek en 
beleidsstrategieën kan de bescher
ming op veel plaatsen ten goede 
komen. Ook de bedreigingen spe
len zich immers vaak op interna
tionaal niveau af. Het toenemende 
belang van Europese regelgeving 
vraagt om afstemming van de 
beschikbare informatie en bescher-
mingsmogelijkheden in internatio
naal perspectief 

Ruim vijfjaar geleden namen vertegen
woordigers van Plantlife, een Engelse 
plantenbeschermingsorganisatie, het ini
tiatief tot een conferentie over de bescher
ming van wilde planten en hun habitat in 
Europa. Naar hun idee werd tot dan toe 
de flora binnen de natuurbescherming te 
weinig belicht. Bij politiek en publiek 
leefde de meer dynamische fauna sterker. 
Als er al aandacht aan de flora geschon
ken werd, dan leek men in internationale 
kringen de natuurbescherming in Europa 
niet zo urgent te vinden als die in andere 
delen van de wereld. Maar ook in onze 
eigen omgeving worden vele soorten 
planten en hun leefgebied sterk bedreigd. 

Een nieuwe impuls voor de bescher
ming van planten in Europa was dan ook 
hard nodig. Het Britse initiatief zou lei
den tot oprichting van een Europees net
werk van organisaties tijdens de eerste 
Planta Europaconferentie in september 
1995 in het Zuid-Franse Hyères. Doel 
van deze bijeenkomst was een overzicht te 
krijgen van de wijze waarop in de ver
schillende landen aan de bescherming van 
de wilde flora wordt gewerkt en na te 


