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Overpelt reikt het
Groentje een

hetpende hand
Gorissen Dries, Celhoofd beheer, Agentschap voor Natuur

en Bos, Koningin Astridlaan 5o bus 5,35oo Hasselt.

Het Groentje is een soort di.e in
Vlaanderen gebonden i.s aan de over-
gang tussen natte heide en bos. Deze
dagvlindersoort staat i.n de categorie
kwetsbaar op de Vlaamse Rode Lijst
(Maes & Van Dyck, 1999). In de provin-
cie Limburg komt de soort verspreid,
maar niet algemeen voor in de hele
I(empische regio. Op het ogenblik van
de opmaak van het actieplan waren
in de gemeente Overpelt twee popula-
ties gekend. De grootste bevond zich
rond een ven (Moonswijer) en in de
omringende boswegen in het ooste-
lijke deel van het domeinbos pijnven,
beheerd door het Agentschap voor
Natuur en Bos. De andere gekende po-
pulatie bevond zich binnen het er-
kend natuurreservaat ,t plat, in be-
heer bij Natuurpunt Omdat het
Groentje gebonden is aan structuur-
rijke bosranden is het een goede indi.-
cator voor de natuurwaarde van bos-
sen. Om deze reden werd de soort als
adoptiesoort gekozen door de bos-
rijke gemeente Overpelt, één van de
partners in Bostand.

In zoo6 maakten de partners in Bosland een
gezamenlijke structuurvisie op (Indeherberg et
aL.,zooi). Hierin zijn onder meer de prioritaire
zones voor instandhouding en herstel van na-
tuur afgebakend en de vereiste ecologische
verbindingen tussen deze natuurkernen vast-
getegd. Vervolgens is deze visie vertaald in
bosbeheerplannen waarin concrete beheer-
maatregelen zijn uitgewerkt. In deze plannen
worden tevens doelsoorten aangeduid die re-
presentatief zijn voor de karakteristieke na-
tuurtypen binnen Bosland, en die als barome-
ter dienst doen voor de status van de natuur in
het gebied. Voor vijfenzeventig procent van

de bosoppervlakte van de partners binnen
Bosland is in zoo6 een bosbeheerplan afge-
werkt. Deze omvatten een gedeelte van de
bossen in Overpelt. Het Groentje is hierin, om-
wi[[e van zijn indicatorwaarde, als één van de
doelsoorten aangeduid (Gorissen, zoo6). Voor
de overige bossen binnen Overpelt wordt een
bosbeheerplan afgewerkt tegen midden zoro.

Verwezenlijkingen

Terreinacties
De natuurbeheerwerken zoals opgenomen in
het actieplan voor het Groentje (Fourneau e
Vanreusel, zoo8) zijn grotendeels uit voor-
melde structuurvisie en bosbeheerplan over-
genomen. In het actieplan zijn hieraan ter-
reinacties toegevoegd in een open
landbouwgebied dat via een kteine beek (Hot-
venseloop) de bestaande populaties met e[-
kaar verbindt.

ïer hoogte van de populatie in het pijnven zijn
door het Agentschap voor Natuur en Bos
maatregelen uitgevoerd in functie van in-
standhouding, uitbreiding en verbinding van
habitat, die onder meervoor het Groentje van
belang zijn (Gorissen, zoo8). De votgende
maatregelen verdienen een vermelding:
. Kleinschalig plagbeheer rond het ven in

functie van het tegengaan van vergrassing
en het herstel van jonge heidevegetatie
met Gewone dophei (de belangrijkste waard-
plant van de rups van het Groentje),

Kappen en afplaggen van i ha bos rond de
bestaande populatie en r ha rond een nabu-
rigven in functie van de uitbreidingvan hei-
devegetatie en de ontwikkeling van golven-
de bosranden.

Kappen van meer dan lo km aan brede
bosranden met plaatsetijk open p[ekken van
o,z5 tot r ha in functie van de ontwikkeling
van golvende bosranden en de verbinding
van open natuurterreinen doorheen het
boscomplex.

Binnen het erkend natuurreservaat,t plat
werd door Natuurpunt het regutier heidebe-
heer verdergezet, in functie van de ínstand-
houdingvan de populatie. Het beheer bestaat
uit kleinschalig maai- en plagbeheer, aange-
vuld met schapenbegrazing.

In functie van het creëren van verbindingen
met het oog op de ontwikketing van een rui-
mer habitatnetwerk werden de volgende ini-
tiatieven genomen:
. In een boscomplex (De Gorten) dattussen

de gekende populaties gelegen is, werden
kleinschalige beheerwerken uitgevoerd
door de gemeente Overpelt en het Agent-
schapvoor Natuuren Bos. Ditgebeurdeter
hoogte van een relict van vochtige heide
waar het Groentje in zoo6 ontdekt werd (zie

verder). In afwachting van de opmaak van
het bosbeheerplan voor dit gebied werd het
beheer voorbereid door het platform fauna
en flora in overleg met de ptaatselijke bos-
wachter (Lommelen, zoo6).
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Langsheen de Holvenseloop werd door het
Agentschap voor Natuur en Bos een brede

bosrand gekapt in functie van de realisatie
van een stapsteen tussen de populaties. De

verdere inrichtingvan de aanpalende open

ruimte zal de komende jaren gebeuren

door de gemeente en het Agentschap voor
Natuur en Bos. Het inrichtingplan werd
opgemaakt door Natuurpunt Studie in sa-

menwerking met het Regionaal Landschap

Lage Kempen.

Zoals hoger aangehaald wordt binnen Bos-

land de creatie van een netwerk van habi-
tats en populaties nagestreefd. Ook op het
grondgebied van Hechte[-EkseI en Lommel
zijn werken in uÍtvoeringdie de beschikba-
re habitat en de connectiviteit voor het
Groentje in belangrijke mate zu[[en verbe-
tere n.

Communicatie
Naar aanleidingvan de adoptie van het Groen-

tje is door de gemeente een artikel gepubti-

ceerd in het gemeenteblad. Hierin wordt de

soort voorgesteld aan de mensen in de ge-
meente en wordt uitgetegd waarom het
Groentje zo typisch is voor de natuur in Over-
pett.

Op de vlinderstudiedag in zoo7, georganiseerd

door de Vlaamse Vlinderwerkgroep, werd het
project rond het Groentje in Overpelt ats één

van de praktijkvoorbee[den behandeld (Four-
neau, zooT).

Tijdens pubtiekswandelingen en informatie-
avonden naar aan[eidingvan de structuurvisie
en de bosbeheerplannen, wordt het Groentje
steevast als symboolsoort gebruikt om het
belang van structuurrijke bosranden en open

plekken in het bos aan te tonen. Het Groentje
is zo een beetje de ambassadeur voor de be-

heermaatrege[en die gericht zijn op meer
structuuren licht in het bos.

Monitoring
Gelet op de hoge natuurwaarden en de be-

tangrijke potenties tot herstel in Bosland werd

in zoo4 een platform fauna en flora opgericht.
In dit platform participeren ondertussen meer

dan veertig natuurliefhebbers en -vorsers die

actief zijn op vlak van natuurstudie in de ruime

regio.

Het inventarisatie- en monitoringwerk leverde

reeds veel recente gegevens op over uiteenlo-
pende soortgroepen (vogels, dagvlinders, [i-
be[[en, sprinkhanen, kevers gebonden aan

dood hout, reptielen, amfibieën, ...). De waar-
nemingen zijn daarenboven exact lokaliseer-
baar, daar waar de informatie uit databanken
bijna steeds gekoppetd is aan kilometer- of
uurhokken (rxrkm of 5x5km). Dit maakt ze bij-
zonder dienstig ten behoeve van het inschat-
ten van potenties, uittekenen van concrete vi-
sies en beheermaatregelen en beheerevalutie.

Bij de start van het platform ontbraken gege-
vens over de dagvlinderfauna uit enkele be-

tangrijke deetgebieden in Bosland. Om een zo

vottedig mogetijk beetd te verkrijgen van de

verspreiding van dagvlindersoorten van de
Vlaamse Rode Lijst werd in zoo6 een soortge-
richte inventarisatie uitgevoerd in bijzondere
biotopen. Kennis over de verspreiding van
deze bijzondere soorten is cruciaal om een af-
doend beheer uit te tekenen in functie van in-
standhouding en eventueeI herstel van de

aanwezige populaties. Deze inventarisatie [e-

verde verscheidene nieuwe vindptaatsen op

van enke[e zeldzame soorten. Naast voorheen

niet gekende vindplaatsen van onder andere

Kleine parelmoervlinder, Kommavlinder en

Heivlinder werden ook Groentjes waargeno-
men op twee nieuwe locaties. Eén daarvan is

gelegen in Overpelt in het bosgebied'De Gor-

ten'dat zich tussen de beide gekende popula-

ties bevindt (zie hoger) en dat een belangrijke
verbinding kan vormeri tussen de bestaande

popu laties

Met het oog op de opvolgingvan de resulaten
van het natuurherstel en naar aanleiding van
de adoptie van het Groentje startte het plat-
form fauna en florain zooT met soortgerichte
monitoringroutes op de gekende vindp[aat-
sen binnen de gemeente Overpelt. Het ging
om drie locaties, namelijk: Moonswijer in het
domeinbos Pijnven, het bosgebied 'De Gor-
ten'en het erkend natuurreservaat't Plat. Tij-
dens de vliegperiode wordt daarbij weketijks
hetzelfde traject afgelopen. Dankzij de toe-
genomen aandacht voor de soort werd net ten
noorden van de populatie in het domeinbos
Pijnven nog een nieuwe vindplaats ontdekt
op een kteine open plek. Samen met de brede
dreven rondom het ven, maakt deze locatie
naar a[[e waarschijntijkheid deet uit van één
populatienetwerk, Deze open plek werd toe-
gevoegd aan de monitoringroute en wordt
sindsdien jaartijks mee opgevolgd. De brede
dreven rondom hetven worden overigens niet
betrokken in de systematische monitoring om-
dat dit practisch niet haalbaar is.

De laatste jaren wordt op de routes een dali ng
van de aantallen vastgesteld. Deze is het
meest opvallen din zoog.Tova[[en de waarge-
nomen aantallen voor de monitoringroute
rond het ven Moonswijer terug van negenen-
zeventig in zoo7, naar eenenzeventig in 2oo8
en achtendertig in zoog (Lommelen zoog).
Voor veel dagvlindersoorten waren 2oo7 en

zoo8 minder goede jaren. Over het algemeen
was 2oo9 opvallend beter. Ook het Groentje
was in de meeste gebieden in Vlaanderen ta[-
rijker dan in de jaren voorheen. Als we kijken
naar de trends uÍt het Landelijk Meetnet Vlin-
ders in Nederland (De Vlinderstichting/CBS/
GaN) zien we grote fluctuaties optreden door-
heen de voorbije decade. Het jaar zooo werd
in de onderstaande tabel als honderd procent
vastgelegd. De gegevens voor Zuid-Nederland
worden hierbij afzonderlijk vermeld.

De hoger geschetste atgemene trends bieden
geen afdoende verklaring voor de fluctuatie zo-
als vastgestetd op de [okale monitoringroute.

2ooo 2ool 2oo2 2oo3 2oo4 2oo5 2006 2oo7 2oog 2oo9
Nederland 'roo 55 152 182 223 ro5 70 52 6l r55
Zuid-Nederland roo 53 73 7s -t62 r.ro 90 69 55 65
TabeI r. Trends uit het Landelijk Meetnet Vlinders in Nederland.

I ,''E



Het ziet er naar uit dat hier sprake is van een

[okale trend als gevolgvan de [okate context.

Aangezien de grote beheerwerken die moeten

leiden toteen uitbreidingen verbindingvan ha-

bitat pas dateren van de winter zoo8-zoo9 is

het te vroeg om de effecten te evalueren. Na-

tuurlijke fluctuaties spelen op een dergelijke kor-

te monitoringtermijn ook een grote rol en

kunnen onvoldoende worden ingeschat. Vlak

na de uitvoering is er mogelijk ook een nega-

tief effect. Dit getdt in het bijzonder voor de po-

pulatie in het domeinbos Pijnven waar de [aat-

ste jaren sterk is ingegrepen en waar de beoog-

de structuur en heidevegetaties pas over enke-

[e jaren tot ontwikkeling zullen komen. Wat ook

opvalt is het groter aantalwaarnemingen bui-

ten de monitoringroutes in de omgevingvan de

bestaande populaties. Ongetwijfetd heeft dit
te maken met de bijkomende aandacht die aan

de soort besteed wordt naar aan[eidingvan de

adoptie en de start van de soortgerichte mo-

nitoring. De nieuwevindplaats netten noorden

van de populatie in het domeinbos Pijnven is

daar een voorbeeld van. In zooS werden op deze

plek r7 individuen geteld. Deels kan het groter

aantalwaarnemingen buiten de route wel het

gevolgzijnvan kleinschalige ingrepen in de bos-

structuur. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op

de waarnemingen langsheen de brede bosweg

die aansluit op het ven Moonswijer en die te-
rug werd opengekapt in het najaar van 2oo8.

Tijdens één terreinbezoek in zoog werden

drieentwintig individuen geteld. Daarbij wer-

den nog meerdere exemplaren aangetroffen op

circa r km van het ven. Het is evenwel duide-

tijk dat de effecten van de beheerinspanningen

op de populaties die worden opgevolgd, pas ten

gronde kunnen worden beoordeeld eens de

structuur en habitatkwaliteit ten vo[[e ontwik-

keld zijn.

I(ansen en knetpunten
Binnen de bossen van Overpelt liggen belang-

rijke kansen voor het realiseren van een popu-

latienetwerkvan het Groentje. Daar deze bos-

sen deeI uitmaken van een veel omvangrijker

natuur- en bosmassief, is het mogelijk deze

soort duurzame overlevingskansen te geven

door de ontwikke[ingvan een groot populatie-

netwerk. De grote uitdaging is om via klein-

schalige verbindingen ook de open [andbouw-

gebieden in dit netwerk op te nemen (Gorissen

et at., zoo4, Fou rneau 81 Van reuse[, zooT).

De ervaringen die werden opgedaan tijdens

informatiezittingen en publiekswandeIingen in

de bossen van Overpe[t, tonen aan dat de

soort ook nuttig kan gebruikt worden om het

belangvan structuurrijke bosranden en open

plekken in het bos uit te leggen aan het rui-

mere pu bliek. Samen met haar fraaie verschij-

ning maakt dit van het Groentje een interes-

sante soort om te gebruiken als mascotte voor

natuurgericht bosbeheer in de Limburgse

Kempen.

Conclusi.es
Voorveelsoorten is een complexvan milieu-om-

standigheden en vegetatietypen van belang.

Het Groentje is daar een mooi voorbeeld van.

Het is een zeer bruikbare indicatorsoort voor

natuurgericht bosbeheer in de Kempische re-

gio. De grote uitdaging voor de beheerder is

deze soortgerichte informatie te combineren

met een gebiedsgericht beleid (Vanreusel &Van

Dyck, zooT) zoals dat voor Bosland is vastge-

legd in een overkoepelende structuurvisie.

Een goede evaluatie van het beheer door de op-

volgingvan goed gekozen soorten en popu[a-

ties is daarbij cruciaal om de vinger aan de pols

te houden en te kunnen bijsturen waar nodig.

Binnen Bostand is hiermee voor een heel pa[-

let aan soorten reeds enkele jaren geleden ge-

start (Gorissen, zooB). Het voorbeeld van het

Groentje toont aan dat resultaten pas zichtbaar

worden na een volgehouden inspanning over

een langere periode. Het staat evenwel vast dat

het Groentje dankzij de structuurverrijking en

het natuurherstel een zekere toekomst tege-

moet gaat in Overpelt.
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Summary
The municipality of Overpett adopted the

green hairstreak(Callophrys rubi). The area

where the green hairstreak lives is mainly

managed by the Agentschap voor Natuur en

Bos' and is part of an integral plan which was

drawn up in zoo6 and later on translated in

forest management plans. In these ptans the

green hairstreak is mentioned as one of the in-

dicator species. The actions written down in

these plan are now being implemented. In-
formation is exchanged on a platform,

'Bosland', wherevolunteers, professionals and

[oca[ governments come together. To inform

the residents several walks were organised.

Since zoo6 the green hairstreak is systemati-

ca[[y counted in Overpelt. Data suggest that
numbers have been declining for the last two

years.
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