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Gewone ei.kvaren
te Haten, niet zo

9ewoon
Joep Fourneau, Regionaal Landschap Lage Kempen,

Grote Baan r76, B-353o Houthalen-Hetchteren.

Robert Berten, Halveweg 45, B 36oo Genk.

In de gemeente Halen zijn er heel wat
holle wegen. Men vtndt er erg fraaie
exemplaren, maar toch zijn er enkele
die dringend een onderhoud nodig
hebben. Daarom wilde de gemeente

een sooÍt adopteren, die gekoPPeld

kon worden aan holle wegen. De Ge'

wone eikvaren bteek al gauw een
ideale kandi.daat. Ze komt er redelijk
veel voor, maar is op Vlaams niveau
toch tametijk zeldzaam. De Gewone

eikvaren is tmmers, in tegenstelling
tot wat zijn naam doet vermoeden,
niet zo'n gewone verschijning in
Vlaanderen. Deze soort komt vooral
aan de kust en in de Kempen nog
voor. De Gewone eikvaren groeit
graag op halfofgeheel beschaduwde
plaatsen op droge, voedselarme, zwak
zure zandgrond en op stenige plaat'
sen. Voorbeelden van groeiplaatsen
zi.jn houtwallen, duinhellingen, oude
muren, lichte loofbossen en holle we-
gen. Opvallend is dat de plant vaker
op steile tot loodrechte stukken
groeit dan op vlakke delen. Men kan
ze ook als epifyt aantreffen in
schorsspleten van gevelde bomen, in
I(notwilgen of op boomstammen.

In de plantengidsen wordt een onderscheid

gemaakt tussen de Gewone en de Brede eikva-

ren en hun bastaard. Deze planten gelijken

sterk op elkaar. De Belgische Flora geeft dan

ook aan dat het twee ondersoorten betreft.

Voor de determinatie zijn de sporendoosjes

en de vorm en grootte van het btad bepalend.

In de Limburgse plantenatlas (Berten, r993)

wordt de Brede eikvaren niet voor West-Lim-

burg aangegeven. Deze is gebonden aan meer

katkrijke gronden. Ze komt in Betgië dan ook

meer voor ten zuiden van Samber en Maas.

Verwezenlijkingen

Terreinacties
De stad Halen heeft in 2oo4een beheerplan [a-

ten opmaken voor de ho[[e wegen. Het onder-

houd gebeurt nu voLgens dit beheerplan. Waar

mogelijk wordt samengewerkt met lokale

landbouwers die via een overeenkomst het be-

heer van de ho[[e weg op zich nemen. Op an-

dere plaatsen gebeurt het onderhoud via soci-

ale tewerkste[[ing. De Eikvaren is een van de

aandachtssoorten waarmee rekening wordt ge-

houden.

In het recent opgemaakte bosbeheerplan voor

de bossen van Hees (Zelem) werd eveneens re-

kening gehouden met de Eikvaren. De soort

komt nogop enkele plaatsen in ditgebied voor

De bedrijfsplannervan de Vlaamse Landmaat-

schappij heeft in Halen devoorbije jaren inten-

sief rond erosiebestrijd i ng gewerkt. De akkers

op de he[[ingen zijn vaak erg gevoelig voor

erosie. De maatrege[en bestaan meestal uit

het aanleggen van grasbufferstroken langs-

heen de akkers zodat afspoe[ende grond niet

op straten en in tuinen terecht komt. Deze

stroken hebben ook op de ho[[e wegen een

positief eff ect. Ze verhinderen namelijk dat

meststoffen vanuit de akkers in de holle we-

gen spoelen, wat de groei van Brandnetels en

Bramen stimuleert. Voor soorten als de Ge-

wone eikvaren is de woekeringvan deze soor-

ten helemaal niet gunstig.
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Communicatie
De Eikvaren is een gevoelige soort voor het

beheer van hotle wegen en taluds waarop hij

voorkomt. Wanneer bij beheerwerken (onbe-

wust) schade wordt toegebracht aan de plant,

kan dit nefaste gevolgen hebben, aangezien

de Ei kvaren retatief traag regenereert. Daarom

maakte het Regionaal Landschap Lage Kem-

pen een infofiche op voor o.a. boseigenaars en

landbouwers die met het beheer van ho[[e we-

gen en bosrand enbezigziin.In deze infofiche

wordt uitgelegd hoe men de Eikvaren kan her-

kennen en waarop men bij het beheren van

plaatsen met Eikvaren moet letten. De fiches

werden verspreid via de gemeente en de bos-

groep Zuid-Limburg.

Jaren geleden werd een leerpad "ho[[e we-

gen" uitgewerkt en gerealiseerd in de holte

wegen van Loksbergen. Dit leerpad was ech-

ter aan een opfrisbeurt toe. Samen met Na-

tuurpunt, enkete leerkrachten van Halense

scholen en het Regionaal Landschap Lage

Kempen werkte de gemeente een hernieuwd

leerpad uit- Centraal staat het leren over het

ontstaan, de vroegere functie en de huidige

waarde van ho[[e wegen. De Eikvaren is in dit

nieuwe leerpad een van de mascottes. De kin-

deren zelf werden ook betrokken bij de op-

maak van het leerpad. Ze ontwierpen zelf de

icoontjes die de drie wandellussen bewegwij-

zeren. Vanaf het voorjaar zoto zu[[en schoo[-

kinderen dit interactieve leerpad kunnen ont-

dekken. Ook scho[en buiten Halen en andere

geïnteresseerden kunnen op het gemeente-

huis de nodige informatie bekomen om het

leerpad te beleven.

Monitoring
De Limburgse en de Vlaamse plantenatlas ge-

ven aan dat de Gewone eikvaren in Halen in

vijf één-kitometerhokken voorkomt. De gege-

vens van de Limburgse ptantenatlas (Berten,

rgg3) berusten op floristische inventarisaties

van de periode van 1g72-1gg2, die van de

Vlaamse (Van Landuyt et aL, zoo1) van 1970

tot 2oo5.

Het actieptan van Halen (Fourneau, zoo8)

toont de huidige veertien vindplaatsen van de

Gewone eikvaren (figuurr). Dezeziin gelegen

in tien één-kitometerhokken. De twee noord-

westelijke plaatsen te Hees komen overeen

met één één-kitometerhok in de Limburgse en

Vlaamse plantenatlas. Van het oostelijk deel

van Hees zijn geen oudere inventarisaties be-

kend, zodat de drie opgaven nieuw zijn.

De twee meldingen van Zelem komen over-

een met twee één-ki[ometerhokken in de At-

lassen. Deviergroeiplaatsen in een ho[[eweg

aan de Bokkenbergzíjngekend (één één-kito-

meterhok). Van de vijfde plaats is er geen oude

tijst. Het is een nieuwe oPgave. Ook de twee

meldingen te Loksbergen zijn nieuw.

Conclusie
De studie van de 'Evolutie van het plantenbe-

stand in Limburg'(Berten QGora, zooz) geeft

aan dat de Gewone eikvaren erop achteruit

gaat. In Limburg kwam de soort in de periode

r94or969 in r75 één-ki[ometerhokken voor en

in de periode rgTo-1gg2 in ro3 hokken. De ach-

teruitgang getdt voor gans Limburg, maar dit

is helemaal niet zo voor West-Limburg in casu

Haten"

In het verleden waren er in de gemeente vijf

hokken aangegevenr nu zijn er dat tien. Er zijn

weI een aantal nieuwe plaatsen bijgekomen,

waarvan geen oude gegevens voorhanden

zijn, zodatwe kunnen aannemen dat de soort

op deze nieuwe plaatsen vroeger ook voor-

kwam. De aantalten in Halen blijven dus min

of meer stabie[.
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Summary
The city of Halen adopted the common po[y-

pody (Polypodiumvulgare).This plant is found

mainly in sunken roads, where it grows on the

stopes. If fertilizers and pesticides are drained

in the roads from nearby areas, the plant will
disappear. Therefore farmers were informed

on howthese roads can be managed and pro-

tected. Both the sunken roads management

plan of the city and the forest management

plan of the forest of Hees have been adapted

to accommodate the common potypody. At-

though this plant is treathened in many parts

of Flanders, the population in Halen florishes.
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Figuurt, Verspreidingvan de Gewone eikvaren in

de gemeente Halen. Naast de locaties van de waar-

nemingen wordt eveneens de Iigging van de holle

wegen gegeven (bron, Fourneau, zoo8).
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