
oz. Natuurbehoud in
het Vlaamse
Natuurreseruaat de
Mangelbeekvallei

Dovrd e EvEN/, Veerle crctrN,lahcn Le vv rivs Á/ Jon scHTLDERM eNs, Milieugroep de Mangelbeek vzw, Grote Baan n! B-sza Houthalen Helchteren

:

* &..>' ';t*- 4., r 
--.

:r'f,,rr.

.Ë "-. "l
i!{-
,* 

t ". 
,F' d.,

olY ' *rí '.: g
' .',,1

:-&1t

{ ,
.&1' *;- /È



Toen de Mangelbeekvallei in zooz de titel van Vlaams

Natuurreservaat in de wacht sleepte, betekende dit een schot in
de roos en een pluim op de hoed van Milieugroep de

Mangelbeek vzw uit Houthalen-Helchteren. Deze vereniging zet

immers sinds r994 haar schouders onder dit stukje Limburgs
natuurschoon. Dit artikel gaat dieper in op de beheerwerken van

deze vereniging, in het licht van een ruimer
sarnenwerkingsverband tussen de vzw, verschillende
overheidsiustanties en particulieren. We gooien de vallei
binnenstebuiten en bekijken het fysische milieu, de historische
ontwikkeling, natte graslanden, hooilanden, ruigten, broeken,

open water, heide, vennen, ... van naderbij.

De Mangelbeek abiotische factoren
Fysisch milieu

De Mangelbeek is een typische laaglandbeek en behoort tot het Demerbek-

ken. De Mangelbeek ontspringt op het militaire schÍetveld van Helchteren

(Donderslagse Heide) op een hoogte van 77 meter TAW. Ze verzamelt regen-

water van het Kempens Plateau en verder stroomafwaarts zorgt kwel voor

aanvullende voeding. De Mangelbeek heeft dan ook een mineraatarm bronge-

bied. Door toestromend grondwater beneden het plateau wordt het aange-

rijkt tot het otigotrofe/mesotrofe type. In de beekvallei ligt de grondwatertafel

op minder dan r,z5 meter diep.

De beek stroomt slechts over een korte afstand op het Kempens Plateau en

votgt een zuidwestelijke stroomrichting. De monding in de Demer bevindt zich

te Lummen op z5 meter hoogte. De afstand van bron tot monding bedraagt z5

kilometer. Het verval bedraagt r,29 meter/ki[ometer.

De Mangelbeekvallei loopt achtereenvolgens door de gemeenten Houthalen-

Helchteren (het westelijke deel en tevens dat deel waarin het Vlaamse

Natuurreservaat (VNR) de Mangelbeekvaltei zich situeert), Heusden-Zolder

en Lummen.

De mijnontginningen hebben een drastische impact gehad op het fysische sys-

teem van de beekvallei. De historische bedding werd op diverse plaatsen - zij

het minder in de bovenloop - sterk gewijzigd of rechtgetrokken met het oog

op een snellere ontwatering van de omliggende terreinen. De Mangelbeek

vertoont dan ook matige tot zwakke structuurkenmerken. Enkel ter hoogte

van de baan Hasselt-Eindhoven en op het militaire domein heeft de Mangel-

beek zeer waardevo[e structuurkenmerken.

De bodem in de Mangelbeekvallei bestaat hoofdzakelijk uit roestbruin zand

met ijzeroxides. Ook komt er zandleem voor en zijn er opvallende veenconcen-

traties aanwezig in het gebied.

De Mangelbeek haalde in zoo3 voor het eerst op a[[e bemonsterde meetplaat-

sen een matige biologische kwaliteit. De basiskwaliteitsnormen worden vo[le-

dig nageleefd in de bovenloop.

Historische ontwikkeling
Vóór de periode van rgoo was in en om de Mangelbeekvallei de fysisch-

natuurlijke structuur, samen met de beperkte agrarische activiteit, dominant.

Op de Ferrariskaarl('r77'r) zien we de Mangelbeekvallei ats een volledig open

landschap, op het Kempens Plateau ontspringt de beek in een heidelandschap

(dit is bewaard gebleven dankzij de militaire aanwezigheid). Eenmaal van het

plateau af, liep ze in een weidelandschap. De dorpen ontstonden meestal

tegen de flanken van de heuvelruggen. Rond de woonkernen lagen de akkers.

De beekvallei zelf bestond uit vochtige weilanden. Op de Ferrariskaart zijn ook

kastelen, watermo[ens en schansen te zien (deze laatste zijn nu als relict in

het landschap terug te vinden). Cultuurhistorisch gezien is de Mangelbeekval-

Winters zicht op het Mangetbeekven.

lei dan ook rijk aan waardevo[[e erfgoedelementen: industriee[-archeologisch

(onder andere watermolens en delen van het mijnpatrimonium) en cultuurhis-

torisch (onder andere kastelen met waterpartijen).

Pas in het begin van de twlntigste eeuw zal deze structuur grondig wijzigen

door de bijna exponentië[e economische groei en de daarmee samenhangen-

de woonbehoefte. De ontdekking en exp[oitatie van steenkooI vanaf rgor her-

tekende het landschap volledig. Economische infrastructuren (Nz+, Egtg,

E3r4) waar industrie aan gekoppeld werd en de enorme uitbreiding van naald-

bossen veranderden de historisch gegroeide ruimtelijke structuur drastisch.

De bebouwing dringt op sommige plaatsen (vooral in de midden- en beneden-

toop) tot diep in de Mangelbeekvallei, vaak tot aan oevers van de beek.

Planologische context

Het eerste deeI van de Mangelbeek loopt een tweetal kilometer in vogelricht-

tijngebied. Ter hoogte van Lummen stroomt de Mangelbeek ongeveer de laat-

ste 3 kilometer eveneens in vogelrichtlijngebied.

Volgende habitatrichtlijngebieden komen voor in de Mangelbeekvallei: heide-

gebieden op droge zandgronden, elzenbroekbossen en venige berkenbossen.

Yoor 3o"Á van haar tengte loopt de Mangelbeek dan ook door beschermd

gebied.

Er zijn verscheidene natuurreservaten in de Mangelbeekvallei: Op den Aen-

hof, MijnterritZolder, de Jouten, Doolbos, de Galgenberg, de Laambeekvallei,

Schansbeemden, Genebos, Schu[ensbroek én de Mangelbeekvatlei'

Het Vlaamse Natuurreservaat de Mangelbeekvallei is grotendeels gelegen in

de gemeente Houthalen-Helchteren, deels in Heusden-Zolder (3 hectaren).

Vlaams Natuurreservaat de Mangelbeekvallei
Het reservaat heeft een oppervlakte van 54 hectaren en de totale aankooppe-

rimeter bedraagt 475 hectaren. De gronden, die momenteel door het Agent-

schap Natuur en Bos (ANB) beheerd worden, zijn meestal gelegen op de [age-

re en meest vochtige plekken in de vallel- Verder liggen ook de valleien van de

Schansbeek, Echelbeek, Broekbeek en Grote Winterbeek in het natuurreser-

vaat.

Het natuurreservaat kent een grote landschappelijke verscheidenheid. De

lagere gronden worden gekenmerkt door een afwisseling van typisch natte

biotopen zoals uitgestrekte elzenbroekbossen, vochtige wilgenstruwelen,

zeggenvegetaties en natte ruigten. Op plaatsen waar de oppervlakkige ont-

watering onvoldoende is en de grondwatertafel op geringe diepte voorkomt,

treedt veenvorming op. Op de drogere valleiftanken komen graasweiden,

enkele kleine akkers en naald- of loofhoutbossen met relicten van heide voor.

Het Vlaamse Natuurreservaat de Mangelbeek vormt vanuit natuurtijk-ecolo-

gisch oogpunt ook een zeer interessante verbinding tussen het Schietveld en

het militaire domein van Leopoldsburg.

Van start met het natuurbeheer
HoeweL de Mangelbeekvallei als een groene slagader door de gemeente Hout-

halen-Helchteren stroomt, is de natuurbehoudwerking voor het gebied nog

relatief pri[. Pas eind r994 (Kader r) richtten enkele plaatselijke mensen een

vereniging op voor de passieve en actieve bescherming van hirn va[[ei, een ini-

tiatief dat de bat op tal van vlakken aan het ro[[en bracht (Kader z). Wat het

terreinbeheer betreft, was de oprichting van het Vlaamse reservaat in 2oo2

een belangrijke mijlpaal. Sindsdien gebeuren de beheerwerken op basis van

een goedgekeurd beheerplan. Niet dat voorheen het beheer zonder enige ken-
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Vele handen maken [icht werk.

nis van zaken gebeurde, maar de beheeractiviteiten kregen er zowel een eco-

logische als juridische basis door.

Het brongebied van de Mangelbeek situeert zich buiten het visiegebied van

het opgerichte reservaat. Het zogenaamde Mangelbeekven is gelegen op het

militaire domein Schietveld Helchteren. Sinds jaar en dag voert Milieugroep

de Mangelbeek vzw ook daar beheerwerken uit, in goede verstandhouding

met de bevelvoerende militairen. Sinds de start van het Europese Life-project

Danah in zoo3, sluiten de werkzaamheden er aan bij de grootschalige beheer-

ingrepen in het kader van dit project.

Ondanks de nog vrij jonge werking in het nogjongere reservaat en daarbuiten,

zijn er reeds fraaie resultaten geboekt- De pluimpjes enkel op onze eigen hoed

steken, zou abso[uut onterecht zijn. A[[een de samenwerking tussen verschi[-

lende overheden - militairen, (ANB) - en particuliere verenigingen maakte dit
mogetijk. In dit artikel zullen vooral de resultaten van de eigen beheerwerken

van Mi[ieugroep de Mangelbeekvzw besproken worden met aandachtvoor de

ruimere context van het Life-project.

GegevensveÍzameling
De inventarisatie van de fauna en flora in het reservaat en vooral op de

beheerde percelen gebeurde aan de hand van verschillende terreinbezoeken

doorheen de jaren. Al[e gekende soorten kregen een plaatsje in de notitie-

boekjes. In zoo6 werd een zestal terreintjes, waarvan 4 met een actief beheer,

gerichter onderzochl, kaderend in een pilootstudie voor de monitoring van

Vlaamse reservaten.

De verzamelde gegevens omvatten voornamelijk zicht- en auditieve (vooral

van sprinkhanen en vogels) waarnemingen. Vooral de monitoringstudie van

zoo6 leverde heel wat sleep- en klopvangsten van diverse insecten op. Tot slot

bracht de start van een amfibieënoverzetactie ter hoogte van de Loerstraat te

Helchteren heel wat interessante gegevens op over de lokaal voorkomende

amfibieën.

soortendiversiteit door een divers beheer
Natte graslanden

Zoals in zovele van de Kempense beekvalleien schuilt de grootste soorten-

diversiteit in de natte graslanden. Ontstaan als beemden, typerend voor het

kleinschalige landgebruik in de voorbije eeuwen, verloren ze zeer snel hun

structuur en soortenrijkdom toen de valleien als onrendabele landbouwgron-

den werden verlaten in de tweede helft van de twintigste eeuw De terreintjes

verruigden, waarna struik- en boomopslag de overhand namen. Slechts her en

der bleef een open grasland bewaard, door toedoen van de weinige privé-

eigenaars die nog een voordeelzagenin het onderhoud van hun eigendom. De

potentie van deze pareltjes onder de graslanden bleef sluimerend aanwezig.

Om ze opnieuw tot uiting te laten komen, voorziet het beheer in de Mangel-

beekva[ei in z complementaire maatregelen. Enerzijds is er een zomers maai-

beheer om de relicten te behouden en te herstellen en anderzijds is er een win-

ters kapbeheer om de maaibare graslandoppervlakte te vergroten.

De laatste jaren is door gericht verwijderen van opslag het areaal aan

open, grazige en dus te maaien terreinen toegenomen. Milieugroep de Man-

gelbeek vzw neemt het arbeidsintensieve maaibeheer van de natste en meest

afgelegen percelen voor haar rekening. A[[e maaisel wordt op rijen geharkt en

met draagberries afgevoerd naar enkele zorgvuldig gekozen plaatsen in aan-

grenzende perce[en moerasbos.

In de voorbije winterperiode is een bijkomend facet aan het beheer

van de natte, grazige perceeltjes toegevoegd: herstel van oorspronkelijke

beemdgrachtjes voor oppervlakkige ontwatering ('zouwen'). Bedoeling is om

de [okaaI steeds sterker wordende verzuring door stagnerend regenwater weg

te nemen, ten voordele van lokale kwelinvloed. Het ultieme doel is de terug-

keer van een leefbare populatie Gevlekte Orchissen, waarvan nu nog slechts

enkele exemplaren in de vallei resten.

Onder de deskundige leiding van L. Vanoppen zijn de potentierijkste plaatsen

getokaliseerd. Hoewel de resultaten onzeker zijn en zich pas na enige jaren

manifesteren, zijn we uiteraard benieuwd wat een eerste experiment zal op[e-

veren. Op andere geschÍkte plaatsen is de maatregel nog niet ten uitvoer
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Grote ratelaar

gebracht, maar wordt geopteerd om het beheerplan voorafgaandetijk ticht te

wijzigen.

Naar verwachtin gzijn de behaalde resultaten het best op de perce[en

in het reservaat waar het herstelbeheer het langst gaande is. Verruigde gras-

landen en aangrenzende wilgenstruwelen evolueerden onder invloed van

onze beheerinspanningen tot zeldzame, soortenrijke vegetaties.

Op enigszins voedselrijkere plaatsen bepalen soorten van het dottergrasland

het aspect. Naast de naamgevende Dotterbloem steken Waterdrieblad, Holpijp

en Echte koekoeksbloem steeds talrijker hun kopjes op. De zeldzaamste plan-

ten die terugkeerden en nog steeds uitbreiden, zijn Grote ratelaar en Draadrus.

In wat voedselarme, zuurdere plekjes komen kteinezeggenvegetaties tot ont-

wikkeling. Ook hier ontwaren we veeI naamgevende soorten als Snave[-, Zwar-

te-, Scherpe- en Sterzegge en tevens Wateraardbei en Moerasviooltje.

Een natte-graslandsoort die nog niet heeft kunnen profiteren van onze werk-

zaamheden, is de Adderwortel. Hiervoor zou met actief beheer moeten

gestart worden op en in de omgeving van de enkele plekjes waar nog een

populatie rest.

Niet a[[een planten profiteren van het gevoerde beheer. Onder de

kenmerkende fauna-elementen in de natte-graslandtypes van de Mangel-

beekvallei bevindt zich bijvoorbee[d het Wekkertje. Deze sprinkhanensoort is

door de gemeente Houthalen-Helchteren geadopteerd in het kader van het

Limburgse soortenproject. Het Wekkertje komt talrijk en ruim verspreid voor

in de Mangelbeekva[ei. Ook Zeggedoorntje en vooral Moerassprinkhaan zijn

vrij zeldzame soorten van moerassige leefgebieden, die tijdens de monito-

ringstudie van 2006 in het reservaat werden aangetroffen. Voor de Moeras-

sprinkhaan betekent dit eindetijk een bevestiging van de vermelding in het

beheerplan. Bij de dagvtinders trekken de vele Pinksterbloemen Oranjetipjes

aan.

Hooilanden
Enkele graslanden op de valleiflanken worden machinaal gehooid. De ver-

schralende invloed heeft op de vochtigere plaatsen gunstige effecten voor

Situering visiegebied en perceLen in beheer in het Vlaamse Natuurreseryaat de

Mangelbeekvattei (loesland 07 /o2 / 2oo7).

Milieugroep de Mangelbeek vzw houdt haar eerste beheerdag in
decenrber agg4. Deze dag, overgoten door een aanhoudende
winterse bui, doopt de halde kern van de prille natuurvereniging
en de verbetenheid waarmee het barre weer wordt getrotseerd. Van
clan af groeit Milieugroep de Mangelbeek vzw gestaag verder in
ledenaantal, in beheerde en geïnventariseerde oppervlakte
natuurgebied en in ambitie. Al snel na de oprichting van de groep
worden plannen voor de toekomst gesmeed. Zonder veel rniddelen
en met slechts enkele percelen weiland in eigendorn was er nood
aan een sterke partner. Met de toenmalige afdeling Natuur werd
een uiterst vruchtbare samenwerking aangegaan. Het Vlaams
natuurreservaat de Mangelbeekvallei werd geboren. De erkenning
van dit reservaat gebeurde in zooz.

Doelstellingen: vier goals
De gemeente Houthalen-Helchteren is al decennia lang het
onderwerp van een verwoede discussie. Eén van de

verkeersinfarcten van Limburg, namelijk de noord-zuidverbinding,
wacht al sinds jaar en dag op een oplossing. Het natuurreservaat
de Mangelbeekvallei is bij om het even welke oplossing nauw
betrokken. In deze sorns geladen sfeer probeert Milieugroep de
Mangelbeek vzw toch een draagvlak te creëren voor de schaarser
wordende natuurpracht. De vereniging stelde hiervoor volgende
doelstellingen: De aanwezige natuurwaarden binnen het Vlaamse
natuurreservaat opvolgen door rnonitoring van allerlei flora- en
faunagroepen. Jong en oud zoveel rnogelijk betrekken via
educatieve activiteiten. We werken hiervoor samen met scholen en

andere (cultuur)verenigingen. We organiseren gegidste wandelinge
en verspreiden informatie via tentoonstellingen, publicaties en
informatieborden. De natnurwaarde behouden en verhogen via het
uitvoeren van beheer. Bij dit beheer ligt de klemtoon voornamelijk
op het behoud van de vochtige hooilanden. Bij elke activiteit
ruimte toelaten voor wat entertainment. Entertainment is onze
vorm van tearnbuilding, We zijn een zeer diverse groep en niet
allernaal zo verdiept in de wonderen van de natuur. Om zo een

heterogene groep geboeid te houden moet er al eens gelachen
kunnen worden. Het toppunt is ongetwijfeld het beheersweekend
in de zorner waar naast bergen werk ook de vriendschapsbanden
worden aangehaald
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van zeer onvoltedige, eigen waarnemingen in 2006 leeft het vermoeden dat

zich een ecologische splitsi ng zal voordoen op basis van de vochtigheid van de

standplaats. Het Gewone spitskopje trekt zich terug in de natte ruigten, ter-

wijthet Zuidetijk spitskopje de vochtige tot drogere ruigten inneemt.

Broek- en andere bossen

De broekbossen Ín de Mangelbeekval[eÍ bestaan vooral uit elzenbroeken en

venige berkenbossen. Deze natte, beekbegeleidende bossen zijn dè vegeta-

ties waarom het gebied thu ishoort en opgenomen is in Natura zooo, het Euro-

pese netwerk van beschermde natuurgebieden. Net als de beemden werden

ze eeuwenlang gebruikt door de omwonenden - uit pure noodzaak, niet om de

natuur een handje te helpen. Maar ook nu nog kan hakhoutbeheer in de win-

ter zowel een praktisch als biotisch voordeeI opleveren. Hout als brandstof

heeft de laatste jaren wat aan aantrekkingskracht gewonnen door de hogere

prijzen voor fossiete energiebronnen. Waarom geen win-winsituatie creêren

door, gebaseerd op het beheerplan en onder goed toezicht van de beherende

instantie, hakhoutpercelen als loten aan te bieden aan geïnteresseerden? De

weinige, recente voorbeelden in de Mangelbeekvallei tonen aan dat het voor-

komen van bijvoorbeeld Slangewortel - het logo van lvlílieugroep de Mangel

beek vzw - er wel bij vaart. Ook Hoge cyperzegge, Dotterbloem en opgaande

kruiden van natte ruigten profiteren van de toegenomen lichtinva[... En dan

komt weer het aspect van de overgangszones tussen bossen en op en vegeta-

ties naar voor. Naast een kruidenrijke zoom, geeft een struweelrijke mantel

meer structuur aan deze randzones. Vooral vlindertjes vinden er een geschikt

leefgebied: algemenere soorten als Boomblauwtje, Citroenvlinder en Oranje

zandoogle, maar ook het zeldzame Bont dikkopje.

Niet a[[e broekbossen uit de Mangelbeekvallei hoeven dan maar meteen een

economisch medegebruik te krijgen. Sommige zones zijn dermate 'natuurtijk'

en kwetsbaar dat ze spontaan mogen evolueren. Als de abiotische omstandig-

heden gunstig zijn, draagt dit 'niets-doen-beheer' bij tot behoud en uitbrei-

dingvan veenmosbulten en kenmerkende planten als E|zen-,Zomp- en Moe-

raszegge, Gele lis en Blauw gtidkruid. Een rariteit in de va[[ei zijn enkele exem-

Slangewortel
Slar"rgewortel is een plantje clat opvalleud aauwezig is in cle Datte

clelen van de vallei. Het is farnilie van cle Aronskelk. Het heeft
ciiepgroene blacleren clie uit cle wortelstok ontspruiten. De clikke
wortelstokken kmipeu over het oppervlak of liggen iu het water. Itt
de bloeiperiocle kourt er eeu wit schutblacl dat net als bij de

Aronskelk cle aanclacht trekt naar de werkelijke bloerrlpjes die op

een bloemkolf bloeien zoncler bloerr-rdek (enkel staurper eu

stuifmeel), Na bevruchting vornlen zich bessetr. Let wel:
Slangewortel verkiest drijftillen, verlattcleucl water itl sloteu,
laagveenplassen, rnoerasbossen en venltelt als stauclplaats.
Benacler clezc schoouheicl clus niet te dicht. Boveudien is cleze

plant zeer giftig!

BastaardkikkeL

Gehooide Laagveenvegetatie.

SLangewortet.
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plaren Hangende zegge. Vooral gekend van bronbossen in Zuid-Limburg
(Nederland en Betgië) en de Vlaamse Ardennen is hun authenticiteit hier

enigszins een raadse[.

Voor bijvoorbeeld Reuzenbalsemien, Japanse duÍzendknoop en het

veelkleurige Aziatisch [ieveheersbeestje is het daarentegen overduidelijk dat
ze niet thuishoren in het gebied. A[ of niet ooit ingevoerd omwi[[e van nuttige

eigenschappen zijn het momenteel invasieve exoten die inheemse soorten

verdringen. De bestrijding ervan vraagt momenteel dermate veel moeite en

tijd dat het 'normale' natuurbeheer erdoor in het gedrang dreigt te komen.

Waarschijnlijk de best gekende probleemsoort is de Amerikaanse

vogelkers, een boomsoort die vooral de ondergroei van drogere bossen mono-

poliseert. Dergelijke bossen zijn veeleer op de hogere valleiflanken terug te

vinden. Het betreft aanplanten van Grove den, ats getuigen van de voormali-
ge mijnbouw, en eÍken-berkenbossen. In de vallei zijn nog enkele, helaas kwij-
nende, exemplaren terugtevinden van een andere naaldhoutsoort, met name

de Jeneverbes. In een eikenbosje dat in zoo6 onderzocht werd, komt de Bos-

krekel voor. De populatie van deze kleine krekelsoort ligt op de zuidgrens van

het verspreidingsgebied in de Lage Kempen. Elders in het gebied werd de

Wespendief a[s broedvogeI waargenomen.

Het beheer van de droge bossen is minder uitgesproken, zeker wat onze ver-
e n igi ng betreft- Voorlopig wordt veelaI uitgegaan van het 'n iets-doen-be heer'.

Overgangen naar open terreinen verdienen anderzijds toch weer de nodige

aandacht. Door de plaatselijkzeer droge, arme bodem hebben enke[e bosran-

den een heideachtig karakter met soorten als Buntgras, Bosdroogbloem,

Tandjesgras en Liggend walstro.

Ook enkele lijnvormige landschapse[ementen in de Mangelbeekvallei hebben

een vegetatieopbouw die doet denken aan een droger bostype. Zo is er een

hotle weg, niet zo'n algemeen beeld in de Kempen, met in de ondergroei diver-

se oude bosplanten als Dalkruid, Hengel en Eikvaren.

Open water

In samenspraak met bereidwi[[ige particulieren heeft Milieugroep de Mange[-

beek vzw enige privévijvertjes een meer natuurlijk karakter gegeven. Enkele

vijvertjes zijn afgevist, waardoor de te hoge visbezetting geheel of gedeelteIijk

is teruggedrongen. Samen met het verwijderen van struikopslag langs de ran-

den en het plaatselijk afschuinen van oevers maakte dit de ontwikkelingvan
een weelderige water- en oeverbegroeiing mogetijk, een evolutie die niet zon-

der gevo[g bleefvoor de amfibieënfauna. In de voorzomer bevolkt Groene kik-

kerkoren de plasjes. Vermoedelijk profiteren ook andere amfibieën mee, wat

mag afgeleid worden uit de resultaten van hogergenoemde overzetactie.

Hierbij werden naast padden en kikkers naar verhouding veel salamanders

ov ergezet, waaronder Vi n pootsalamanders.

Een wat grotere vijver i n de Jouten, gelegen net ten oosten van het visiegebied

van het reservaat, is eveneens reeds enige malen ontdaan van overmatige

struik- en boomopslag. Het afplaggen van een pitruszone resulteerde er in de

opkomst van Moerashertshooi.

Nog mogelijkheden voor natuurgericht hersteI van waterplassen zijn er onder

andere aan een vijvertje dat in zoo6 onderzocht werd in het kader van de

monitoringstudie. De nodige ingrepen zÍjn van die aard dat ze het petje van

onze eigen vereniging te boven gaan, maar niet dat van het ANB als eige-

naarlbeheerder. De potenties mogen blijken uit het voorkomen van typische

broedvogels als Kuifeend, Waterral en Blauwborst en van 7 soorten [ibe[[en,

waaronder de Beekoever[ibe[, een rode-[ijstsoort.

Heide en vennen

Deze vegetaties mogen hier niet onbesproken blÍjven, ook a[ ontbreken ze

haast volledig binnen de perimeter van de Mangelbeekvallei als reservaat.

Milieugroep de Mangelbeek vzw draagt niettemin bij tot het behoud en

beheer van heide en vennen binnen haar werkingsgebied.

Het langst zijn we a[ actief in omvangrijke zones in de omgeving van het Man-
gelbeekven op het Schietveld, waarbij vooral de heide werd opengekapt.

Daarnaast zijn maatrege[en genomen om een voldoende hoge waterstand van

het ven te garanderen. De aanleg van een kleine dwarsdijk alleen bleek helaas

onvoldoende" Ten gevotge van langdurige periodes met weinig tot geen neer-

slag en de achtergrondverdroging stond het ven de laatste jaren toch rege[-

matig droog. Enkele zeldzame [ibe[[ensoorten die er, soms in grote getale,

werden opgetekend zijn Koraaljuffer, Tang- en Tengere pantserjuffer.

Dankzij het Life-project Danah zijn inmiddels ook de grote middelen ingezet in

het gebied. Uitgestrekte heideoppervlakken werden ter verjonging openge-

kapt, gemaaid, gebrand enlof geplagd. Niet zonder resuttaatr in zoo6 versche-

nen lange tÍjd verdwenen zeldzaamheden als Heidekartelblad en Dwergzegge

op vochtige plekken en Klein warkruid in droge zones, waar ook de Veldkrekel

algemeen voorkomt.

Het tweede beheerde heideterrein betreft een driehoekig perceel

nabij Kelchterhoef. De voormalige afdeling Bos en Groen liet er enkele venne-

tjes herstellen. Als vervolgbeheer zijn er door ons kleine plekjes handmatig
geplagd, worden Pijpenstrootjeshalmen weggeharkt, wordt de opslag van

dennetjes in toom gehouden en wordt vermeden dat de centrale openheid

verloren gaat door het kappen van opslag naar de bosrand"

Ook hier stelt zich het probleem dat de vennetjes de laatste jaren hun water
niet konden houden. Toch mag de lijst van voorkomende soorten er zijn. In de

struikheidevegetaties zijn Liggende vleugettjesbloem en Heidesabelsprink-

haan aan te treffen. Opvallende bosrandsoorten zÍ.in Rode bosbes en Groentje.

Aan de vennetjes kunnen Beekoeverlibe[, Venwitsnuitlibe[, Ronde- en K[eine

zonnedauw, Bruine- en Witte snavelbies en Veenbies opgemerkt worden. De

kwetsbaarste zone is een natte heide met hoogveenkarakteristieken. A[[e

struik- en boomopslag is er weggekapt om de zeldzame vegetatie met Klok-
jesgentiaan, Beenbreek en zelfs Veenorchis meer kansen te geven.

Om de potentië[e natuurwaarden van het he[e gebiedje votledig tot haar recht

te laten komen, is een eenmalige grotere herinrichting evenweI zeker het
overwegen waard.

Besluit
Het Vlaamse Natuurreservaat de Mangelbeekvallei, grotendeels gelegen in

de gemeente Houthalen-He[chteren, kenmerkt zich als een gebied met waar-

devolle natuur en een grote tandschappelijke verscheidenheid. Het reservaat

vormt daarenboven een zeer interessant natuurverbindingsgebied tussen de

heideterreinen van het militaire domein het Schietve[d en het mi[itaire domein

van Leopoldsburg.

De vzw MilÍeugroep de Mangelbeek heeft een belangrijke rol gespeeld bij het

ontstaan van dit natuurreservaat. Vandaag speelt de vereniging een belang-

rijke aanvullende rol bij het beheer van dit gebied, de monitoring van de aan-

wezige natuurwaarden en bij de organisatie van educatieve activiteiten die

het draagvtak voor de natuur trachten te verbreden. De vereniging werkt hier-

voor nauw samen met verschi[[ende overheden (militairen, ANB) en particu-

liere verenigingen.
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