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Zondag 14 mei 2017

Tekst en foto’s Jan Wouters

Toen me gevraagd werd om voor het feest van het 40-jarig beheer
in het Torfbroek een ﬂankerend artikel te schrijven, was ik een
beetje verrast. Tijd voor een diepgravend en rijkelijk geciteerde
studie was er niet meer, maar hopelijk wel nog net genoeg om je
als lezer te kunnen overtuigen dat sinds de opstart van het beheer
hier een voor de natuur bijzonder fraaie weg is afgelegd, die zeker
een bezoek op 14 mei waard zal zijn.

De voorgeschiedenis
Op1januari1977kreegdetoenmaligeBNVR(BelgischeNatuur-
enVogelreservaten,nuNatuurpunt)viaeenhuurcontractvande
gemeenteennaeenhelereeksvoorvallenhetbeheerover18ha
vanwatresttevaneenkalkrijkennatgebied(een‘kalkmoeras’),
het‘Marais de Bergh’.Inde100jarendiedaaraanvoorafgingen,
hadhetgebied,vooralbijBrusselseplantenkenners,eensterke
faamopgebouwd.Dezefaambleekooknodig,wantdoor
hunprotestkondenzeplannenvandegemeenteSchaarbeek
verijdelenomrondheteindevande19eeeuwhetgebied
aantekopenalsstortplaats.Ditismogelijkéénvandeeerste
natuurbeschermingsactiesinBelgiëgeweest!Echter,tegende
verkavelingsplannenindejarendertigwasgeenkruidgewassen.
Indeperiodevaneindjarendertigtothalverwegedejarenzestig
werdhetgebiedernstigvergraven:wegenenvijverswerden
aangelegdengrotedelenwerdengeëgaliseerdofverkaveld.Van
hetoorspronkelijkemoerasgebiedbleefmaarhierendaareen
hoekjeover.
TochwarendeNatuurbeschermingspionierstoenenthousiast
overdenieuweverwerving.Openkelemaandentijdwerdeen

Parnassia.
beheerplangeschreven(dattotopvandaaggevolgdwordt)
enwerdmetdezeiseenmetershogerelictgroeiplaatsvan
zwarteknopbiesgemaaid.Eeneminenteprofessorplantkunde
beoordeeldedezeinspanningenals“quelques farfelus (idioten) qui
voudraient encore proteger le marais de Bergh.”
Hetkloptdatveelvandeglorieopdatogenblikverdwenen
was.Vandetypischesoortenvanhetkalkmoerasbleefbitter
weinigover:enkelepollenzwarteknopbies,eengrachtjemet
weegbreefonteinkruid,watblondezegge,eenhandvolgrote
muggenorchis,eenpaardozijnmoeraswespenorchis,eenpaar
pollenrondezeggeeneenpaarexemplarenparnassia.Zelfseen
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soortalspaddenruswaszozeldzaamdateenperceelmetdiesoort
tot‘paddenruswei’werdomgedoopt.Ruigtekruiden,maarvooral
rietenstruweelwarenprominentinhetgebiedaanwezig.
Alsnelbleekdatdeplantengroeizeergoedreageerdeophet
beheer.Reedsinhettweedeofderdejaarwerddeverloren
gewaandesoortvlozeggeteruggevonden.Degelukkigevinder
maaktezowaargewagvaneenbotanischorgasme.

Succesrijk herstel dankzij volgehouden beheer
Onderdeskundigebegeleidingwerdbeetjebijbeetje,maar
stelselmatig,degemaaideoppervlaktevergroot.Webleven
vandeeneverrassingindeanderevallen.Teerguichelheil,een
bodembedekkermettererozebloemen,wasindebeginjaren
nogenkelmaarbekenduiteenpaargazonseneenextensief
begraasdeweide.Dezesoortboomdealsgeenanderenisnu,vaak
massaal,aanweziginallebeheerdedelen.Duizendenorchideeën
verschenenindegraslanden.Soortenalsgewonevleugeltjesbloem,
bevertjes,geelhartje,blauweknoop,schubzeggedievoordien
slechtssporadischlangseenwandelspoorgroeiden,kondenterug
duurzamepopulatiesopbouwen.Hethersteliszouitgesproken
dat,alswedevegetatiebeschrijvingenvandeongereptedelen
(jaren40-50)vergelijkenmetdezevanvandaag,nuvooralde
grotegelijkenisopvalt.Wekunnenstellendatdeplekkenmet
eenrelictpopulatiegeëvolueerdzijnnaarduurzamesoortenrijke
vegetatiesdienietalleenalsreferentieenhopelijkuitvalsbasis
kunnendienenvoordebeekvalleienvanderegio(deGroene
Vallei),maarzelfsverdaarbuiten(NW-Europa),waardoorheteen
onmisbareschakelinhetNatura2000-netwerkgewordenis.
Watverklaarthetsucceseigenlijk?Eriseengoeddoordacht
herstelbeheeruitgestippeld.Erishetjarenlangegestaag
volgehoudenbeheer.Hetkiezenvanhetmaaitijdstip(vooralniet
telaat)bleekonderandereeenbelangrijkefactor.Zonderhet
beheerteamwasditnietmogelijkgeweest.Aaniedereendieooit
eenhalvedagkwammeehelpentotdevastewaardendieelke
tweewekenparaatstaan:bedankt!
Maarwezoudenonszelfteveeleeraandoenalswealleenhet
beheeralsverklaringvoorhetsucceszoudengeven.Erzijnnog
eenaantalheelbelangrijkefactorenwaaraandittedankenis.
Eenessentieelkenmerkvanhetgebiedisnamelijkdecontinue
aanvoervanzuiverenkalkrijkgrondwater.Zowelinkwantiteit
alsinkwaliteitishetglobaalgenomenhiermeenoggoed
gesteld.Hetgebiedheeftdusniettekampenmetverdroging,de
waterhuishoudingkloptnog.Hetheeftooknooiteenintensief
landbouwgebruikgekend,waardoordebodemsgeenovermaataan
voedingsstoffenbevattenendezaadbankengoedbewaardbleven.
Enerwarennogrelictpopulaties.

Resterende bedreigingen wegwerken
Ishetverhaalhiermeeaf?Hetherstelisbovenalleverwachting,
maarnietintegraal,daarvooriserietsteveelmoerasmeteen
structuurrijkbulten-enslenkenpatroonvernieldenishetgebied
ooktesterkgeïsoleerdvanhaaromgevingomgemakkelijkte
herbronnen.Hetherstelvandezestructurenvraagt,zekeronder
denogsteedstehogeatmosferischedepositie,zeerveeltijden
minutieusbeheer.Hoeweldewaterhuishoudingglobaalnoggoed
is,ishetgrondwaterlokaalaangerijktmetsulfatenofnitraten.
Ookzijnernogrelatiefveelvandehistorischeartefactendiehun
stempelblijvendrukken:erzijneenaantalstortenendoorhet

Grote muggenorchis.
gebruikvaneenvijveralsvisvijverbevathetteveelentevoedselrijk
slib.Eengrootdeelvandezeknelpuntenwillenwesamenmet
ANB,degemeenteKampenhout,enkeleparticulierenendeVLM
gezamenlijkaanpakkenviaeennatuurinrichtingsproject.Het
projectligtnutergoedkeuringbijministerSchauvliege.
Prachtigeresultaten,mooieplannen,nietalleenompuur
wetenschappelijkeredenenishetgebiedeenbezoekjewaard.
Dekleinschaligheid,degrotevariatieaanbiotopenmeto.a.
soortenrijkegraslandenmakendatookdelandschapsgenieters
goedaanhuntrekkenkomen.

Trek daarom zondag 14 mei je laarzen aan, neem een
wandelrugzak mee en kom met ons meevieren.
Afspraak:zondag14mei2017,Gemeente
schoolBerg,
Torfbroeklaan19,Berg(Kampenhout).
Programma
10u30 - 12u30:
Mini-symposium:Torfbroek, van een relict
gebied naar een
parel in de Groene Vallei
• JanWouters,beheerteamTorfbroek.Wat
doet 40 jaar
beheer met de natuur in het Torfbroek?
• HugoAbts,voorzitterNatuurpuntOost-B
rabantén
pionierTorfbroek.Het Torfbroek en Natu
urpunt, een
geslaagd huwelijk.
• StefanVandevenne,schepenvanLeefmi
lieu
Kampenhout.Het Torfbroek, een schakel
in de Groene
Vallei.
• VLM,ondervoorbehoud.De natuur in
het Torfbroek
verduurzamen.
12u30 - 13u30:
Receptie en prijsuitreikingtekenwedstrijd
13u30 - 17u00:
Gezinsprogramma:wandelendgenietenvan
denatuurop
eengemarkeerdwandelcircuitmetlandschap
sposten(circuit
circa3,5km)eneenkinderzoektocht.
Doorlopend:infostands,kinderspellen(v
anaf13u),foto-expo
vannatuurfotograafDaniëlsBolsenmogelijk
heidtothapje
endrankje.
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