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Kort historisch overzicht 

• Het Steengelaag als Steenbakkerij 

– 1880, Oprichting door de Heren Martens en Duwelz 

– 1894 overname door De Hemptine en leiding in de handen 

van dHr. Van Der Steichel 

– 1912, opbouw van de vierde oven, zo’n 160 werknemers in 

dienst 

– 1913, indienstname van de “Schamateur” of Excavateur 

– 1977, stopzetting van de exploitatie 



Kort historisch overzicht 

• Het Steengelaag wordt natuurgebied 

– 1980, Verkavelingsplan opgemaakt en de putten worden 

geschonken aan het Gemeentebestuur 

– 1980, Voorlopige rangschikking als landschap 

– 1981, Definitieve rangschikking als landschap 

– 1982, de laatste Pinksteren Motorcross wordt gereden 

– 1987, akkoord over Beheersplan 

– 1992, Gemeentebestuur sluit beheersovereenkomst met 

Natuurpunt vzw. (toenmalige Natuurreservaten vzw.) 

– 2012, 20 jaar natuurbeheer door Natuurpunt vzw. 



Uit de analen van onze afdeling 

• De motorcross, een heikel punt 

• Ondanks rangschikking toch nog 

motorcross 

• De laatste cross in 1982 

 

 



Uit de analen van onze afdeling 

• Behoud Steengelaag verhit de gemoederen (artikels uit 1980) 

 

 



Uit de analen van onze afdeling 

• Januari 1980, de voorlopige 

rangschikking 

 

• Duurtijd, 9 maanden 

 

• De definitieve rangschikking laat 

op zich wachten 

 

 



Uit de analen van onze afdeling 

Mei 1981, definitieve rangschikking 



Uit de analen van onze afdeling 

• De opmaak van een beheersplan wordt voorbereid (1983) 

 

• Met medewerking van Prof. Hublé en Doctor Kuyken 

 

• Natuurreservaten vzw. doet een eerste aanbod tot in beheer 

nemen van het Steengelaag 

 

 



Uit de analen van onze afdeling 

• 1983, de vervanging van de pomp 

wordt voor een eerste maal 

aangehaald 

 

• In 2013, 30 jaar later hopelijk ook 

effectief 

 

• In 1987 is er een akkoord over het 

definitieve beheersplan 

 

 



Uit de analen van onze afdeling 

• Persartikels n.a.v. definitief beheersplan in 1987 

 



Uit de analen van onze afdeling 

• 1992, het beheer wordt 

overgedragen aan Natuurreservaten 

vzw (huidige Natuurpunt) 

 

• We kunnen eindelijk van start gaan 



Uit de analen van onze afdeling 

• Persartikels uit 1992 n.a.v. ondertekenen beheersovereenkomst 



Uit de analen van onze afdeling 

• Persartikels uit 1992 n.a.v. ondertekenen beheersovereenkomst 



Landschap in evolutie 

• Van kale gronden tot volwaardige natuur 

 

• Weinig ervaring met pioniersvegetaties 

 

• Pioniersvegetatie behouden via beheersmaatregelen, 

of de natuur zijn gang laten gaan. 

 

• Enkele luchtfoto’s tonen de evolutie van het gebied 



Steengelaag vanuit de lucht 

1950 - 1960 



Steengelaag vanuit de lucht 

1972 



Steengelaag vanuit de lucht 

1989 



Steengelaag vanuit de lucht 

2009 



Natuurwaarden uit het verleden 

• De eerste vegetatiekaart dateert van 1978 
– Van P. Van Den Bremt & E. Willaert 

• Totale oppervlakte: 42,5 ha 

– Inclusief zone met ovens en 

    droogloodsen (tot aan de Bormte) 



Natuurwaarden uit het verleden 

Anno 2007 



Natuurwaarden uit het verleden 

• Het toenmalige voorstel was: 

– Kleiputten en onmiddellijke omgeving rangschikken als 

landschap 

– Steenbakkerij rangschikken als monument om zijn 

Industrieel archeologische waarde 

– Enkel eerste punt is doorgegaan, een gemiste kans 

 



Natuurwaarden uit het verleden 

• Een rijkdom aan broedvogels 
• Spotvogel    Rietgors 

• Grauwe vliegenvanger   Oeverzwaluw 

• Putter     Zomertortel 

• Groenling    Boompieper 

• Geelgors    Wielewaal 

• Bosrietzanger    Cetti’s zanger 

• Nachtegaal    Kleine karekiet 

• Fluiter     Kievit 

• Verdwenen glorie 
• Wijziging biotoop (boompieper, oeverzwaluw, kievit, geelgors) 

• Algemene achteruitgang (wielewaal, zomertortel, Cetti’ zanger) 



Natuurwaarden uit het verleden 

• Ook een aantal planten zijn verdwenen 
• Watertorkruid   Gewone waterranonkel 

• Watermunt   Glanzig fonteinkruid 

• Rietorchis   Dotterbloem 

• Rode waterereprijs  Grote egelskop 

 

• Een aantal (pioniers)planten zijn verdwenen om reden 

van gewijzigde omstandigheden  
• Verdwenen: Moerasandijvie 

• Achteruitgaand: honingklaver, brem, klein hoefblad, kleine lisdodde 

 

• Andere waarden zijn in de plaats gekomen 
 

 



Steengelaag, vroeger en nu 

• 20 jaar Steengelaag in beeld 

 

• Foto’s jaren ‘90 versus 2012 

 

• Opvallend is de hoge dynamiek van dit jonge gebied 

 

• Van open naar meer gesloten landschap 

 

 









Omgeving Jongste Kleiput 

• Hotspot voor planten 
– Hooilandje 

• Echte sleutelbloem 

– Talud 

• Geel vingerhoedskruid 

• Dicht havikskruid 

• Wilde kaardenbol 

• Muskuskaasjeskruid 

• Rapunzelklokje 

– Langsheen het pad naar beneden 

• Daslook 

• Witte rapunzel 

• Bolletjeskers 

• Zomerklokje 













Een hooilandje met allures 

• Prachtig kleurenpallet het jaar door 

• Meer dan 90 soorten planten geïnventariseerd 

• Een rijkdom aan insecten 

• Met dank aan de vrijwilligers die zorgen voor het 

jaarlijkse maaibeheer 
 











1996 



1998 



20 jaar beheer door Natuurpunt 

• Natuurbeheer 

• Natuurstudie 

• Natuureducatie 

• Natuurrecreatie 

   Een verhaal van mensen 
 



Natuurbeheer 



Natuurbeheer 



Natuurbeheer 



Natuurbeheer 



Natuurbeheer 



Natuurbeheer 



Natuurbeheer 



Natuurbeheer 



Natuurbeheer 



Natuurbeheer 



Natuurbeheer 



Natuurstudie 



Natuurstudie 



Natuurstudie 



Natuureducatie 



Natuureducatie 



Natuureducatie 



Natuureducatie 



Natuureducatie 



Natuurrecreatie 



Natuurrecreatie 

• Het Steengelaag, een gebied met vele gebruikers 

• Wandelaars 

• Joggers 

• Natuurliefhebbers 

• Maar ook 

• Mountainbikers 

• Vissers 

• Loslopende honden 

• Spelende jeugd 

• Bootje varen 

• Vandalisme 

• Zoektocht naar delicaat evenwicht tussen natuurbehoud en 

recreatie 

 

 



Natuurrecreatie 

• Als conservator heb je geen enkele bevoegdheid om 

overtredingen vast te stellen 

 

• Aanstellen van een “Beëdigd wachter” kan dit 

verhelpen 

 

• Deze kan wel optreden tegen overtredingen 
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