
Bespreking ecosysteem 

 
(2003 – 2004)

 

Inleidend voorwoord (edit 2007):

 

Toen ik nog studeerde aan de Hogeschool West-
Vlaanderen departement PIH, kreeg ik een eindopdracht mee voor de lessen 
milieubiologie. Bespreek een ecosysteem naar keuze. Ik koos toen voor een gebied in de 
eigen gemeente Het Wijmebroek. Hieronder vindt u dit werkje integraal terug. Idealiter 
zou de evolutie van de voorbije drie jaar hier moeten aan worden toegevoegd. Wegens 
tijdsgebrek is dit niet het geval, maar ooit komt het er misschien nog van. Veel 
leesplezier!  

Evelien Dejaegere   

   

Het Wijmelbroek Deerlijk

   



1)    Het Wijmelbroek:

   
Volgens gis Vlaanderen is het gebied gelegen in woongebied. Het BPA nr 11 Deerlijk-
Oosthoek bestrijkt het gebied en daar is het aangeduid als groenzone.   

 

Figuur  1: gewestplan   

Via het geo-loket van gis Vlaanderen is het mogelijk verschillende kaarten te raadplegen. 
Een eerste met gegevens over het gebied is de biologische waarderingkaart. Hierop wordt het 
aangeduid als “complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer 
waardevolle elementen”.    

 

Figuur  2: biologische waarderingskaart   

Een tweede is de databank ondergrond Vlaanderen. Hier worden verschillende gegevens 
gebundeld. (het afgebeelde kaartje is dat van de deklaag)  
De quartaire ondergrond wordt hier niet gedefinieerd, de tertiaire ondergrond draagt de naam 
lid van Moen tot de Formatie van Kortrijk (vroeger "Ieperiaanse klei" genoemd). 
De grondwaterkwetsbaarheid wordt als zeer kwetsbaar tot matig kwetsbaar aangeduid. 
De eerste watervoerende laag bestaat uit zand en de deklaag wordt omschreven als lemig.  
(Dit komt overeen met de omschrijving zandleem op de bodemkaart). 
De dikte van de onverzadigde zone is kleiner dan 10 meter. 



Het gebied is geen waterwingebied en behoort niet tot een beschermingszone.  
De zone blijkt ook niet nitraatgevoelig te zijn.   

 

Figuur  3: databank ondergrond Vlaanderen, deklaag   

En als laatste kaartje is een bodemkaart te raadplegen.  
Natte zandleem (oranje) is de structuur die overwegend aan bod komt in het gebied.   

 

Figuur 4: bodemkaart   

Er zijn nog een aantal andere kaarten te raadplegen, maar die geven geen informatie over het 
betrokken gebied.    

   



2)    Historiek

    
Begin 1997 werd in het gemeentelijke GNOP, door de gemeente, de Oosthoek en de realisatie 
van een (educatief) natuurpark als prioriteit gesteld. Hiervoor werd in opdracht van de gemeente 
het landschapsplan d’Ooste opgesteld door milieuconsulent Jan Feryn. Door de vogelwerkgroep 
Zuid-West-Vlaanderen worden heel wat waarnemingen gedaan in het gebied. Omdat de 
gemeente (die tot begin 2004 alleen beheerder was van het gebied) over geen noemenswaardige 
informatie beschikt zijn deze instanties ook de grootste bronnen voor dit werkje.   

De bestaande toestand van het gebied voor de “aanleg” werd als uitgangstoestand gebruikt bij de 
inrichting. Het gebeid werd gekenmerkt door relatief laaggelegen weilanden en een netwerk van 
grachten. Ook wordt het gebied omringt door woningen en bedrijven. Daarom was het van 
belang daar rekening mee te houden bij de inrichting, zodat de visuele hinder tot een minimum 
kan worden beperkt.   

Figuur 5 is een schets van de bestaande toestand (bij het begin van de aanleg). Hierop zijn een 
aantal elementen waar te nemen, kenmerkend voor het gebied.   

Door het gebied loopt de Wijmelbeek. Deze beek is zeer voedselrijk, wat biologisch als minder 
interessant wordt aanzien (minder ontwikkeling van diversiteit).  In de beek is heel weinig leven 
aanwezig (het water is er zuurstofarm). De oevers van de beek bestaan uit ruigtevegetaties.    

Overwegend is er droog weiland aanwezig, en ter hoogte van elzenrij is er een stuk nat grasland. 
Daarnaast is er nog een gebied ruigte en een gebied bos en struweel aanwezig. 
Doordat het gebied overwegend voedselrijk is zijn de ruigtes weinig divers.   

Een ander element zijn de restanten van drainagesloten in het gebied. Enkele daarvan zijn zeer 
bloemenrijk en kunnen bij een goed beheer zorgen voor een snelle verspreiding van de (nog) 
aanwezige zaden. Deze sloten zijn een sterk potentieel van het gebied.   



 

Figuur  5: bestaande toestand (1997) 



Op de beboste percelen komt Es en Populier voor als bovengroei, en zorgen Braam, Wilg, 
Waterwilg en Vlier voor een dominantie in de onderbegroeiing.   

      

Es .:. Populier .:. Braam .:. Wilg .:. Waterwilg .:. Vlier   

In de bloemenrijke drainagesloten werd o.a. Watertorkruid, Beekpunge en Echte Koekoeksbloem 
teruggevonden. De drainagesloten beschikken ook over een zaadbank (positief voor de 
verspreiding over het gebied).   

   

Watertorkruid .:. Beekpunge .:. Echte Koekoeksbloem   

Een van de sloten in het gebied beschikt over moerasplanten, die elders in het gebied niet meer 
voorkomen. Men vind er Moerasspirea, Valeriaan, Holpijp, Bitterzoet en Rietgras.   

     

Moerasspirea .:. Valeriaan .:. Holpijp .:. Bitterzoet .:. Rietgras   

De Wijmelbeek zelf heeft op haar oevers als ruigtekruiden onder andere Kompossla (niet op 
figuur) en Kleefkruid, maar meer richting stroomopwaarts (minder bemesting) is de begroeiing 
gevarieerder. Hier vindt men onder andere Wolfspoot, Sint-Janskruid en Watermunt. Hier vindt 
men ook klein kroos in het water.   

     

Kleefkruid .:. Wolfspoot .:. Sint-Janskruid .:. Watermunt 



De sterk vermeste grachten worden overwegend begroeid door Grote Brandnetel, hier en daar 
doet de Moerasspirea er nog moeite om te overleven. 
Naast planten blijken ook een aantal dieren al aanwezig te zijn in het gebied. In de beboste 
percelen gaat dit over Winterkoning, Zwartkop, Spotvogel, Groenling, Grote Bonte Specht en 
Kleine Bonte Specht. 

     

Winterkoning .:. Zwartkop .:. Spotvogel .:. Groenling Grote Bonte Specht .:. Kleine Bonte Specht   

Verschillende soorten hebben broedplaats in de wilgen en ruigtes aanwezig in het gebied. 
Concreet gaat het hier dan over Zwarte Roodstaart en vermoedelijk de Steenuil in de wilgen en 
de Grasmus en de Bosrietzanger in de ruigtes.   

    

Zwarte Roodstaart .:. Steenuil .:. Grasmus .:. Bosrietzanger   

Het aanwezige droge hooiland is interessant voor sprinkhanen (vooral Krasser en Wekkertje) en 
spinnen, de zeldzame Tijgerspin werd er waargenomen.   

  

Wekkertje .:. Tijgerspin   

   



3)    Doelstellingen:

   
De doelstellingen van het gebied zijn heel ruim. Men wenst er de vroeger bestaande aspecten te 
behouden of herstellen (rekening houden met de historiek van het gebied). Hier gaat het om 
hoogstamboomgaarden, houtkanten, omzomingen door hagen en houtkanten met doornige 
struiken (Sleedoorn, Meidoorn, Hondsroos, …), knotbomen en hakhoutbosjes en 
drainagekanalen.   

   

Sleedoorn .:. Meidoorn .:. Hondsroos   

Bij de inrichting is er vooropgesteld om rekening te houden met het landschappelijke door te 
werken met schermgroen. Men wil eveneens een milieu- educatief en milieu- recreatief kader 
creëren. Aandacht hebben voor het ecologische en biologische aspect. En het is de bedoeling 
milieuzorg actief te implementeren en beroep te doen op agrarische factoren (vb. begrazing in 
functie van het beheer).   

Om met al deze facetten rekening te houden wordt er op zoveel mogelijk afwisseling in het 
gebied gebracht. Men kiest er bewust voor kleine landschapselementen en het creëren van 
gradiëntsituaties.   

Er wordt gekozen voor solitaire bomen, landschapselementen zoals hooimijten, hagen en 
houtwallen met streekeigen groen, bessendragers worden gekozen omwille van hun 
voedselaspect. In het gebied moet er ruimte zijn voor zowel graasland, hooiland en bebossing en 
moeten rustgebieden worden afgewisseld met veel gebruikt gebied. Om de nat- droog situatie te 
creëren wordt het slotensysteem en het open drainagesysteem hersteld en worden er poelen 
gegraven. En met de uitgegraven grond worden bermen en zuidhellingen gecreëerd.   

Naar omwonenden wordt gevraagd te zorgen voor schermgroen en de toegankelijkheid voor 
voetgangers wordt aangelegd in functie van het deelgebied. Alle actieve vormen van recreatie 
worden in het gebied ontmoedigd.   

    



4)    Huidige situatie:

   
Momenteel is er in het gebied al heel wat gedaan, zo is er een variatie aan deelgebieden.   

Volgende deelgebieden zijn aanwezig: Bos en struweel, zitweide (met een aantal banken), 
hoogstamboomgaard, herwaardeerde drainagesloten, droog grasland, een vlinder en 
bloemenweide, vochtig grasland.   

Het milieu- educatieve aspect is nog niet sterk ontwikkeld. Aan de bomen in de 
hoogstamboomgaard zijn naamplaatjes geplaatst, er worden door natuurpunt activiteiten 
georganiseerd en er zijn doorkijkplaatsen geplaatst in het gebied. Voor de occasionele solitaire 
bezoeker is de waarde van het gebied daardoor moeilijk in te schatten.   

Een deel van het gebied is nog altijd geen eigendom van de gemeente. Het is de bedoeling deze 
aankoop zo snel mogelijk te doen.   

 

Figuur  6: gewenste te bereiken toestand.   

Met het beheer zelf zijn er een aantal problemen geweest. De gemeentelijke groendienst bleek 
niet over de competentie om dit gebied naar behoren te beheren te beschikken. Dit leidde tot een 
verruiging van het gebied. Door milieuconsulent Jan Feryn (die ontwerper is van het gebied) 
werd de gemeente een brief met daarin een voorstel tot beheer bezorgt. Dit gebeurde reeds in 
2000. Nu ruim 3 jaar later is er tussen de Gemeente Deerlijk ism de Kinderboerderij - 
Natuurpunt vzw - Constructief vzw (Landschapswacht) een overeenkomst en taakverdeling 
gesloten om in te staan voor het beheer, het uitbreiden van de educatieve waarde en de promotie 
van het gebied.   



Aan een zijde van het gebied zijn de woningen nog niet volledig aangesloten op de riolering. 
Daardoor bestaan er nog een aantal lozingspunten van afvalwater naar het gebied toe. Om deze 
lozingen op te vangen is er een rietveld voorzien dat in staat voor de zuivering.   

Naar waterbeheer toe is er in het gebied een sluis voorzien. Deze sluis staat in voor het behouden 
van de droge en natte gebieden en moet ervoor zorgen dat de gewenste waterstanden (om een 
diversiteit in flora te behouden) worden gegarandeerd.    

   



5)    Het Wijmelbroek in beeld:

   
Bron: “Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen - www.zwvlkoepel.be/vwg”    

Aan de ingang van het Wijmelbroek bevindt zich 
een klein rietveldje voor de zuivering van 
huishoudelijk afvalwater van enkele huizen uit de 
Schoolstraat. De Elzen die er staan werden gekapt, 
zodat er meer licht aan het riet kan. Hier wordt de 
Kleine Karekiet verwacht als nieuwe vogelsoort.       

In het Wijmelbroek wordt er aan maaibeheer 
gedaan.Daardoor komt de Pinksterbloem meer 
en meer voor.          

De natte stukken weiland zijn iedeaal voor de Echte 
Koekoeksbloem. Deze rukt dan op de meeste natte 

stukken ook fel op.                  

Het befaamde Schorrenzoutgras (Triglochin 
maritimum), vermoedelijk het enige exemplaar in 

Zuid-West-Vlaanderen is te vinden in het 
Wijmelbroek..         



  

          

   

In het gebied zijn enkele grachten getrokken, die meteen werden ingepalmd door water- en 
oeverplanten en -dieren.       

Zicht op één van de grachten : links de Echte 
Koekoeksbloem met ernaast de gewone Kruipende 
Boterbloem. In het midden en rechts begint de bij 
ons zeldzame Egelboterbloem te bloeien. Enkele 

weken later zijn op de zelfde plaats enkele 
honderden Egelboterbloem bloempjes waar te 

nemen.                

Aan de noordrand van het gebied bevindt zich 
een ouder verbost gebied. Hier werden 

ondermeer Boomkruiper, Kleine en Grote Bonte 
Specht nog gezien.                    



      
Nog een overzicht van het gebiedje vanaf de ingang 

Pontstraat. Er bevindt zich een territorium van 
Spotvogel zowel in het struweel achteraan links als in 

dat achteraan rechts.            

Een algemeen zicht vanaf de ingang aan de 
Pontstraat. Het water in deze gracht wordt niet 
opgehouden door een sas. Hier heerst dus een 

seizoenale schommeling. Dit in tegenstelling tot de 
andere sloten waar het waterniveau constant wordt 
gehouden. De beide waterregimes hebben elk hun 

eigen waarde. Het feit dat ze hier beide voorkomen, 
komt de variatie van het gebied ten goede.           

De Egelboterbloemen en Moeras-vergeet-me-
nietjes staan nu volop in bloei.                

Het koeienputje in vol ornaat : Egelboterbloem 
links, centraal de Grote Waterweegbree, 

achteraan de Lisdodde, rechts een soort rus.              



       
De noordelijke sloten staan nog vol water dank zij 

het sas. Het spreekt voor zich dat het hier krioelt van 
het leven !                

De grote en kleine lisdodde liggen er uitgeblust bij. 
Hier zal De landschapswacht regelmatig in snoeien            

Links Het plekje waar al die Egelboterbloemen 
stonden.            

Eén weide (de schapenweide) wordt gemaaid in 
het late voorjaar en krijgt een nabeweiding met 

enkele schapen.                



   
Het overzicht vanaf het uitkijkpunt aan de Pontstraat 

(zie ook zomerfoto).                  

Het rietgras in de Wijmelbeek in najaarskleed. In de 
knotwilg links wordt tegenwoordig regelmatig 

Steenuil gezien.                    

Het rietveldje werd aangelegd om sanitair afvalwater 
te zuiveren. De stengels zijn al 3 meter lang 

tegenwoordig ! In 't voorjaar zat er voor het eerst een 
Kleine Karekiet in te zingen. Die komt hier gauw wel 

tot broeden.              

   



6)    Bespreking van een facet uit het gebied:

   
Ik heb ervoor gekozen iets dieper in te gaan op de weide die wordt gemaaid en daarna van 
schapen wordt voorzien voor de nabeweiding. 
Hieronder vind je enkele foto’s van het deelgebied dat op deze manier wordt beheerd. Foto 1 
heeft een overzicht van de weide en  foto 2 toont de schapen die instaan voor de nabeweiding. 
Beide zijn genomen in november 2003. Foto 3 is genomen in januari 2004.   

     

Maaien is een cultuurmaatregel die is onstaan omdat er een hooivoorraad moest worden 
aangelegd om het vee de winter te laten doorkomen. Maaien gebeurt ook heel homogeen. 
Waardoor er geen ruimtelijke variaties ontstaan in eenzelfde gebied. Molshopen, mierenbulten 
en dergelijke genivelleerd. 
Maaien heeft als effect op het gebied dat er veel voedingstoffen worden afgevoerd. Dit leidt tot 
een snellere verschraling van het gebied.  
Het maaien gebeurt in dit gebied in het voorjaar. Het is van het allergrootste belang op het juiste 
moment de maaibeurt uit te voeren, zodat er in het gebied een gunstige ontwikkeling kan 
plaatsvinden.   

Wat deze weide (de schapenweide) betreft bevond men zich in 2000 in ontwikkelingsfase 1-2: 
tussen “grassenmix” en “witbolstadium”.    

 

Figuur  7: Verschillende ontwikkelingsfasen in grasland onder botanisch ontwikkelingsbeheer  
(bron: Veldgids 'Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland'’(DLG,ICK 1997)   

Fasen 0 -1 en 2 zijn botanisch arme vegetatietypes, die bij verschraling om een botanisch rijk 
grasland te doen ontstaan als 'tussenfase' doorlopen worden. 
Fasen 3-4-5 zijn botanisch waardevolle graslanden; de 'botanische doelen' waarnaar door 
botanisch beheer gewerkt kan worden. 



Eens het grasland zich in fase 3, 4 of 5 bevindt, kan het in stand worden gehouden door 
nulbemesting en uitstel van de eerste maaidatum tot 1 juli (in fase 3 nog iets vroeger) om 
zaadvorming en –verspreiding van minder dominante grassen en kruiden mogelijk te maken. 
Wanneer het grasland zich in ontwikkelingsfasen 0, 1 of 2 bevindt, is er nog geen sprake van 
waardevol grasland, en moet hierop een ontwikkelingsbeheer toegepast worden om botanische 
rijkdom te verkrijgen. Cruciaal hiervoor zijn nulbemesting, maaien en afvoeren. Op armere 
gronden levert nulbemesting, maaien en afvoeren binnen enkele jaren verschraling op. Op 
voedselrijke gronden gaat dit proces veel langzamer. Door een correct maaitijdstip kan hier 
echter de gras-kruidenverhouding en de onderlinge grassenconcurrentie beïnvloed worden in het 
voordeel van de kruiden en minder dominante grassoorten. Hier moet gemikt worden op maaien 
wanneer de dominante grassen al hun energie steken in het tot bloei komen (eind mei-begin 
juni); waardoor kruiden die een tragere voorjaarsontwikkeling kennen zich kunnen manifesteren.   

Wanneer er wordt begraasd, blijven er meer voedingstoffen in de kringloop. Bij een niet te 
intensieve begrazing leidt dit tot meer variatie in het grasland en een grotere soortenrijkdom. De 
drie invloeden, afvreten van vegetatie, bemesting met faeces en urine en betreding van het gebied, 
vinden meestal gradiëntsgewijs plaats. Er is een variatie in graaslengte, er blijven ruige plekken 
over, op mestplekken is er een voedselrijker gedeelte, door de betreding treedt er 
bodemverdichting op. Deze invloeden zorgen voor een ruimtelijke variatie in het gebied 
en  komen de biodiversiteit ten goede. In dit gebied is de begrazing voorzien in het najaar.   

Wanneer de evolutie gunstig zou zijn geweest, was de verwachting dat men nu ongeveer in de 
tweede helft van juni zou kunnen maaien (wat overeenkomt met stadium 3 “gras-kruidenmix”). 
Door een laks beheer de voorbije jaren is er in dit geheel niet veel vooruitgang geboekt. Maar 
beterschap is in zicht. Begin 2004 zijn er door de gemeente overeenkomsten gesloten, waardoor 
een goed beheer niet meer in het gedrang komt en de ontplooiing van dit gebied met kennis van 
zaken zal worden opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.    

   

Bronnen:

             

o       Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen - 
www.zwvlkoepel.be/vwg

 

o       Veldgids 'Ontwikkeling van botanisch waardevol 
grasland'’(DLG,ICK 1997) 

o       De website van GIS Vlaanderen: http://www.gisvlaanderen.be 
o       Het internet. 
o       Milieuconsulent Jan Feryn bvba 
o       Overeenkomst tussen het college van Burgemeester en Schepenen 

van de Gemeente Deerlijk en vzw natuurpunt.beheer inzake de 
samenwerking voor het beheer van het natuurpark Wijmelbroek. 

o       Derlicke XXII, 3 (2000) p.77 
o       Dirk Libbrecht, Geolab bvba    

http://www.zwvlkoepel.be/vwg
http://www.gisvlaanderen.be

