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Het herstel van
de natuurlijke habitats
op het Plateau des Tailles

P

Het reconstrueren van open en vochtige milieus

In de vochtigste en minst productieve gebieden worden de 
sparren over grote oppervlakten gekapt. In deze open ruim-
ten wordt het water op verschillende manieren opgehouden : 
het dempen van drainagegrachten, het aanleggen van meer-

tjes. In sommige 
gevallen worden 
de eigenaars van 
deze gronden 
vergoed voor het 
voortijdig rooien 
van de sparren.

Het bevorderen van de regeneratie van loofbomen

De beukenbossen van de hoogvlakte worden geconfronteerd 
met een groot regeneratieprobleem. Nadat door klimatolo-
gische omstandigheden (zware vorst) de gezondheid van 
de bomen werd aangetast, werden velen omgehakt waar-
door grote kale plekken ontstonden. Bovendien werden de 
natuurlijke zaailingen van de loofbomen (beuk, lijsterbes, 
wilg, berk...) intensief afgegraasd door wild. Beschermende 
omheiningen (1 ha), die noodzakelijk zijn voor de ontwikke-
ling van de jonge bomen, zullen worden opgetrokken in de 
meest gehavende beukenbossen.

Kennis van en respect voor dit natuurpatrimonium

LIFE-Natuur legt de nadruk op het 
informeren en het sensibiliseren 
van het publiek met betrekking tot 
de ondernomen acties en hun posi-
tieve invloed op de waterkwaliteit, 
de schoonheid van het landschap 
en de biodiversiteit. Een brochure 
die de vooruitgang van het pro-
ject belicht zal op geregelde tijd-
stippen gratis worden verdeeld. 
Didactische borden, bestemd voor 
de wandelaars, zullen in de nabij-
heid van de plaatsen waar werken 
plaatsvinden worden opgesteld.

Duurzaam beheer

Wanneer de open milieus 
ongemoeid worden gela-
ten gaan ze verwilderen 
en vindt spontane her-
bebossing plaats. Om dit 
fenomeen te vertragen 
zullen de herstelde milieus 
op regelmatige tijdstippen 
worden gemaaid en be-
graasd. In dit opzicht zul-
len partnerships worden 
aangegaan met lokale land-
bouwers.

Concreet : de acties ! In de lager gelegen delen 
van de dalen zullen som-
mige van de meest inte-
ressante gronden worden 
aangekocht die dan een 
nieuwe bestemming als 
natuurreservaat zullen krij-
gen. In andere gevallen zal 
een overeenkomst worden 
gesloten met de eigenaar 
waarbij deze laatste zich 
engageert om de herstelde 
natuurlijke milieus te bes-
chermen.
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Orchis des sphaignes
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Verantwoordelijke uitgever : Frédéric Degrave | LIFE Plateau des Tailles 
Rue de La Roche, 8 | 6660  Houffalize



Wat is een LIFE-project ?
LIFE (een Financieel Instrument voor het Milieu), 
opgericht in 1992, voorziet in de financiering van 
milieuprojecten binnen de landen van de Europese 
Gemeenschap. LIFE-Natuur heeft als specifiek 
doel de instandhouding van de natuur. De LIFE-
Natuurprojecten worden uitgevoerd binnen het Natura 
2000-netwerk, dit is het geheel van beschermde 
natuurgebieden die bedreigde leefgebieden, planten 
en diersoorten herbergen. De partners van dit « Plateau 
des Tailles » LIFE-project  zijn de Direction Générale 
des Ressources naturelles et de l’Environnement 
(Waals Gewest), de VZW Réserves Naturelles-RNOB 
(Natuurvereniging Natagora) en Bemelmans BVBA 
(internationaal studiebureau voor bosbouw).

Deze verandering van bo-
demgebruik heeft een niet 
te verwaarlozen impact op 
de kwaliteit van ons leef-
milieu. Vochtige milieus en 
met name venen gedragen zich als sponzen die het water 
ophouden en filteren alvorens het in beken en rivieren te-
rechtkomt. De vernietiging van deze milieus verstoort dan 
ook aanzienlijk de afloop en de kwaliteit van het water. Bo-
vendien, de bomen die op deze arme en zompige bodems 
geplant zijn, groeien dermate slecht dat hun ontginning wei-
nig rendabel is.

Drie in stand te houden habitats
De venen vormden zich door de eeuwen 
heen op deze drassige bodem terwijl de 
drogere gebieden voorheen heideveld wa-
ren (begroeid met heide, blauwe bosbes...) 
Veen wordt gevormd door de trage opeenhoping 
van plantenresten. Het veenmos, een typische 
veenplant, is hier hoofdzakelijk voor verantwoor-
delijk. Venen worden bevolkt door planten en die-
ren die speciaal aangepast zijn aan de ruwe leef-
omstandigheden waarmee zij te maken krijgen :  zuurheid, 
koude, voedselschaarste. Net zoals andere kwetsbare mi-
lieus hebben ze te lijden onder de activiteiten van de mens : 
drainage, de aanplanting van sparren, branden…

Vroeger werden de Ardeense val-
leibodems regelmatig gemaaid. 
Overstromingen, natuurlijke of uit-
gelokte, stimuleerden de vegetatie-
groei en leidde tot een specifieke 
flora die veevoer van goede kwali-
teit verschafte. De ongemaaide ge-
bieden werden ingenomen door ooibos, gedomineerd door 
elzenbomen. De verwaarlozing van het beheer van deze per-

celen, de veralgemeende 
aanplanting van sparren 
en herstellingswerken aan 
de waterlopen hebben de 
valleibodems ingrijpend 
veranderd.

Het beukenbos is in een groot 
deel van de Ardennen het bos 
van het evenwicht, dat wil zeggen 
een milieu dat spontaan tot stand 
komt en in zijn eigen onderhoud 
voorziet. Op het Plateau des Tailles 
werden tal van in verval geraakte 
beuken gekapt. Bovendien zorgen 
grazende herten ervoor dat jonge 
beukenbomen niet tot ontwikke-
ling komen en bijgevolg de oude 
bomen niet kunnen vervangen.

Plaatsbepaling van het project
Het werkterrein van het project omvat 2800 hectare, verdeeld over 
4 Natura 2000 sites binnen 4 gemeenten (Houffalize, La Roche-
en-Ardenne, Manhay, Vielsalm).

Contact
Projet LIFE Plateau des Tailles
Rue de La Roche, 8  |  6660 Houffalize
Tél./fax : 061 / 61 58 38

E-mail :  denis.parkinson@swing.be
 frederic.degrave@natagora.be
 david.doucet@natagora.be 

Site internet : http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/
offh/LIFEPLTTAILLES

Nacré de la Filipendule

Het Plateau des Tailles, in het
hartje van de Ardennen, biedt nog een rijke 

biodiversiteit  geconcentreerd in oorspronkelijke 
habitats : venen, heiden, beukenbossen en 

valleibodems. Spijtig genoeg dreigen deze 
habitats volledig te verdwijnen door een steeds 
intensievere landbouw en de aanplanting van 

sparren op grote schaal.
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Cigogne noire
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