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1 Inleiding 
 

1.1 Opzet van de studie 
 
Natuurpunt Studie voerde in 2013 en 2014 een onderzoek uit waarbij we samen met vrijwilligers de 
fauna van 6 bossen in Vlaams-Brabant inventariseerden. Dit Bijzonder Natuurbeschermingproject 
(BNBP) is gecofinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant.  
 
Dit project had 3 doelstellingen:  
 

1. uitbreiden van kennis van de fauna van 6 bosrelicten door een gebiedsgerichte inventarisatie  
2. invullen specifieke kennisknelpunten door soortgerichte inventarisaties  
3. het stimuleren en enthousiasmeren van het vrijwilligersweefsel i.v.m. inventarisatie en 

monitoring van waardevolle oude bosrelicten  
 
Een belangrijke doelstelling was om te achterhalen in welke mate 6 relatief grote bosrelicten in 
Vlaams-Brabant nog typische bossoorten herbergen. Er waren namelijk nog grote kennislacunes 
daaromtrent.  
 
De onderzochte gebieden betreffen (zie ook Figuur 1): 

 Butselbos, deels in Boutersem en deels in Lubbeek; 
 Hellebos, deels in Kampenhout en deels in Steenokkerzeel; 
 Tienbunderbos in Rillaar (Aarschot); 
 Lembeekbos in Lembeek (Halle); 
 Gravenbos in Humbeek (Grimbergen); 
 Margijsbos in Loonbeek (Huldenberg); 

 
We inventariseerden gericht bepaalde soort(groep)en:  

 nachtvlinders 
 solitaire bijen 
 loopkevers 
 spinnen 
 mieren 

 
We noteerden bij het veldwerk (zoals steeds) maximaal waarnemingen van vele soorten uit diverse 
taxonomische groepen en deze zijn ingevoerd in www.waarnemingen.be. De meeste onderzoekers 
van Natuurpunt Studie en de vrijwillige waarnemers beperkten zich niet tot de hierboven vermelden 
groepen, maar noteerden ook de reptielen, amfibieën, planten,…. 
 
Voorliggend rapport bespreekt en kadert een groot aantal door ons nieuw verzamelde gegevens, 
aangevuld met gegevens door derden uit Waarnemingen.be. Het was geenzins de bedoeling om 
middels literatuurstudie een compleet overzicht van de fauna van de besproken gebieden te geven.  
 
Het rapport sluit af met enkele beheeradviezen. 
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1.2 Teloorgang van historische bossen 
 
Heden ten dage zijn bossen zijn schaars in Vlaams-Brabant. Dat was ooit anders. Na de laatste ijstijd 
ontwikkelde zich onder het zachtere klimaat een dicht en monumentaal eiken-beukenbos met een 
sterk regeneratievermogen dat zich tot in de late middeleeuwen bijna ononderbroken uitstrekte over 
het centrale deel van België en naar het zuiden toe aansloot bij het Ardennenwoud. Historisch stond 
dit woud bekend onder de naam ‘Carbonaria Sylva’ of ‘Kolenwoud’. Dit woud was voornamelijk 
samengesteld uit eik, maar eveneens uit (ingevoerde) beuk, ratelpopulier, berk, iep en door de 
Romeinen geïntroduceerde fruitbomen.  
 
Dit uitgestrekte woud had zijn naam te danken aan de veelvuldige productie van houtskool voor het 
smelten van ijzer, een nijverheid die ertoe leidde dat dit immense bos langzaam versnipperd geraakte 
en verdween. Ook de opkomst van veeteelt en landbouw hadden een nefaste invloed op het 
voortbestaan van dit woud. Enkel grote bosfragmenten, zoals het Zoniënwoud, konden blijven bestaan 
doordat ze beschermd waren als jachtterreinen voor de adel. In de 19e eeuw nam de achteruitgang 
van de nog resterende bosfragmenten een vlucht door grootschalig rooien gedurende de eerste jaren 
na de onafhankelijkheid van België en de nood aan hout voor constructie.  
 
Van het uitgestrekte Kolenwoud, dat eens heel Midden-België bedekte, blijven er nu nog slechts 
snippers over, verspreid over de provincie. De grotere restanten, zoals het Zoniënwoud, het complex 
Meerdaalwoud-Heverleebos en het Hallerbos zijn populair bij wandelaars en natuurliefhebbers en 
worden dan ook vaak bezocht. De kleinere bosfragmenten zijn echter vaak in handen van privé-
eigenaars en worden bijgevolg minder bezocht waardoor er ook minder over geweten is. Toch 
bevatten deze kleine fragmenten vaak nog een oude boskern met daaraan gekoppelde waardevolle 
bosflora die deze ouderdom typeert. Helaas blijft de kennis over deze waardevolle bosfragmenten 
vaak beperkt tot de bijbehorende flora. De provinciale projecten in kader van de paddenstoelenatlas 
brachten daar voor een deel verandering in, uiteraard enkel voor de groep van de fungi. Zo bleef de 
vraag open of deze bosfragmenten na jaren van isolatie ook nog waardevolle fauna herbergen die 
gebonden is aan oud bos.  
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2 Methodiek 
 

2.1 Gebiedsgerichte inventarisatie 
 
2.1.1 Selectie van gebieden 
 
Onderstaande Figuur 1 geeft een overzicht van de situering van de 6 geselecteerde gebieden binnen 
de provincie Vlaams-Brabant. 
 
Detailkaartjes die elk bos situeren op een topografische kaart vindt men in Hoofdstuk 2.2.1.2. In dat 
hoofdstuk vindt men ook heel wat foto’s van de bossen.  
 
 

 
Figuur 1: Situering van de 6 geselecteerde bosgebieden binnen de provincie Vlaams-Brabant 
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2.2 Soortgerichte inventarisatie 
 
2.2.1 Bodembewonende ongewervelden (loopkevers, spinnen, mieren) 
 
2.2.1.1 Methodiek: bodemvalonderzoek 
 
Spinnen (Aranea), loopkevers (Carabidae) en zandloopkevers (Cicindelidae) staan bekend als goede 
indicatoren voor habitatkwaliteit. Het zijn soortenrijke groepen met heel wat vertegenwoordigers die 
nauw gebonden zijn aan een bepaalde vegetatiestructuur. Kortgevleugelde loopkevers zijn 
daarenboven belangrijke doelsoorten voor ontsnippering. 
 
Om een overzicht te krijgen van de aanwezige bodembewonende ongewerveldenfauna werden 
bodemvallen geplaatst. Dit zijn potten die in de grond ingegraven worden, waarmee bodemactieve 
kevers, mieren en spinnen gevangen worden.  
Per bosfragment werden 4 locaties bepaald waarin telkens twee bodemvallen werden ingegraven.  
De bodemvallen zijn geplaatst in het voorjaar van 2013, meer bepaald op: 

- 20 maart 2013: Butselbos; 
- 3 april: Hellebos; 
- 4 april: Tienbunderbos; 
- 17 april: Lembeekbos; 
- 17 april: Gravenbos; 
- 19 april: Margijsbos; 

 
De vallen zijn vervolgens circa om de twee weken geledigd, tot half oktober. Dan zijn ze opgehaald. 
Het ledigen is een tijdrovend karwei, waarvoor we beroep deden op lokale vrijwilligers. De vangsten 
werden nadien getriëerd per diergroep en vervolgens gedetermineerd. Voor het triëren en de 
determinatie van de loopkevers kon Natuurpunt Studie rekenen op de kennis en ervaring van 
loopkeverdeskundige Eugène Stassen. De spinnen zijn gedetermineerd door Johan Van Keer en de 
mieren door Francois Vankerkhoven. 
 
2.2.1.2 Beschrijving van de onderzochte locaties 
 
We bespreken voor de 6 onderzochte bosgebieden telkens de 4 locaties waar bodemvallen geplaatst 
zijn. 
 
 

1. Butselbos 
 
De locaties zijn oplopend genummerd van west naar oost. 
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Figuur 2: Situering van de 4 met bodemvallen onderzochte locaties (BU1 tot BU4) in Butselbos. 
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BU1 
 
Deze locatie, met als toponiem Hondsberg, situeert zich in een bos dat niet direct aansluit bij het grote 
Butselbos.  
In de boomlaag domineert Amerikaanse eik over een groot deel van het bos. De bodemvallen zijn 
echter geplaatst aan een groepje oude Zomereiken. 
 
Het bos sluit aan bij de bovenloop van de Molenbeek, met andere woorden: er situeren zich natte 
ecotopen in de directe omgeving. 
 
 
BU2 
Deze locatie betreft een lichtrijke plek. Zomereiken domineren de boomlaag, aangevuld met een 
enkele Amerikaanse eik. Adelaarsvaren, bramen, Kamperfoelie en zaailingen van Amerikaanse eik 
zijn talrijk in de kruidlaag. 
 

 
Figuur 3: BU2 is een lichtrijke (open) plek waar Zomereiken de boomlaag domineren. 18 juli 2013. Foto: jorg 
Lambrechts. 
 
 
BU3 
 
Zomereik domineert de boomlaag. Er is een beperkte struiklaag, met Hazelaar. De kruidlaag wordt 
gedomineerd door bramen en Kamperfoelie is talrijk.  
 
BU4 
Amerikaanse eik domineert de boomlaag. Er is nauwelijks enige ondergroei aanwezig (open kaal 
‘doorkijkbos’).  
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2. Hellebos-Rotbos 

 
Figuur 4: Situering van de 4 met bodemvallen onderzochte locaties (HB1 tot HB4) in het Hellebos 
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HB1 
 
Op deze locatie is in het verleden een rabattensysteem aangelegd. 
 
Boomlaag: veel Zomereik, 1 forse Am eik en 1 forse Beuk; 
Struiklaag: veel Hazelaar, 1 Lijsterbes; 
Kruidlaag: weinig; bedekking ca. 20%; vooral bramen; 
 

 
Figuur 5: Willy Laurens ledigt een bodemval op locatie HB1. 18 september 2013. Foto Jorg Lambrechts.  
 
HB2 
 
Boomlaag: veel Zomereik; een berk en een Beuk; 
Struiklaag: veel Hazelaar, 1 Lijsterbes; 
Kruidlaag: thv val 1: bedekking ca. 50%; vooral bramen; ook zeer veel kiemplanten van Es; thv val 2: 
geen kruidlaag; 
 
Eén val is opgesteld langs dood liggend hout. 
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Figuur 6: zicht op een bodemval op locatie HB2. 18 september 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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HB3 
 
Beide bodemvallen zijn opgesteld op de oeverwal van een beekje. 
 
Boomlaag: Esdoorn, Es, Am eik en Kers; 
Struiklaag: Meidoorn en Hazelaar; 
Kruidlaag: veel bramen; Hondsdraf, Slanke sleutelbloem en Ruwe smele; 
 

 
Figuur 7: zicht op locatie HB3. 18 september 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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HB4 
 
Op deze locatie is in het verleden een rabattensysteem aangelegd. 
Er is zeer veel dood hout aanwezig.  
 
Boomlaag: veel Zomereik, 1 Es; 
Struiklaag: veel Hazelaar, enkele Esdoorns; 
Kruidlaag: slechts ca. 10% bedekking; veel zaailingen van Es, Klimop, weinig braam; 
 

 
Figuur 8: Op locatie HB4 is zeer veel dood hout aanwezig. 18 september 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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3. Tienbunderbos 

 
Figuur 9: Situering van de 4 met bodemvallen onderzochte locaties (TB1 tot TB4) in het Tienbunderbos.  
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TB1 
 
Dit is een vochtige tot natte locatie langs de Ijsbeek (Winterbeek), aan de voet van een helling. Het is 
er donker op de bodem door de dichte struik- en boomlaag. De bodem is daardoor kaal en wellicht 
ook (deels) door de winternatte situatie.  
 
Boomlaag: Esdoorn; iets verder is Grove den dominant. 
Struiklaag: Hazelaar, Vlier, Esdoorn 
Kruidlaag: Klimop, Geel nagelkruid, Bosanemoon, Echte valeriaan en Gevlekte aronskelk: 
 

 
Figuur 10: TB1 is een donkere plek waar Esdoorns de boomlaag domineren, Hazelaar de struiklaag en klimop 
plaatselijk de kruidlaag. 4 juli 2013. Foto: Jorg Lambrechts. 
 
 
 
 
TB2 
 
Deze locatie situeert zich boven op een helling. Het is er droog. 
 
Boomlaag: Amerikaanse eik is dominant, Berk komt lokaal frequent voor. Deze laatste was dominante 
pionier na een brand (med. Luc Vanden Abeele). 
Struiklaag: Amerikaanse eik, Am. Vogelkers en Krentenboomje; 
Kruidlaag: braam is dominant 
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Figuur 11: locatie TB2, waar één van beide vallen aan de voet van een berk stond. 4 juli 2013. Foto: Jorg 
Lambrechts. 
 
TB3 
 
Deze locatie situeert zich net ten zuiden van de E314, in een klein zijvalleitje van de Ijsbeek. 
 
Boomlaag: Zomereik is dominant, maar er komen ook 2 zeer forse Amerikaanse eiken voor. Voorts 
ook kastanje en iets verder van de vallen ook veel Grove den, Zwarte den, Lork en Berk. 
Struiklaag: Kastanje komt frequent voor, ook Am. Vogelkers en een Hulst; 
Kruidlaag: braam en Brede stekelvaren zijn frequent aanwezig, iets minder ook Kamperfoelie; 
zaailingen van Am eik zijn abundant;  
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Figuur 12: zicht op TB3. 4 juli 2013. Foto: Jorg Lambrechts. 
 
TB4 
 
Deze locatie situeert zich ten noorden van de E314. 
 
Boomlaag: vooral Beuk (oude ex.) met bijmenging van Grove den, Zomereik en Am.eik; 
Struiklaag: beperkt: Am eik, Am vogelkers en Robinia; 
Kruidlaag: plaatselijk bramen; dik pakket onverteerde bladeren; 
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Figuur 13: zicht op de locatie TB4. 4 juli 2013. Foto: Jorg Lambrechts. 
 

 
Figuur 14: Luc Vanden Abeele maakt de vallen leeg op locatie TB4. 4 juli 2013. Foto: Jorg Lambrechts. 
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4. Gravenbos 

 
Figuur 15: Situering van de 4 met bodemvallen onderzochte locaties (GB1 tot GB4) in het Gravenbos.   
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GB1 
 
Boomlaag: oude Zomereiken; 
Struiklaag: veel Esdoorn; 
Kruidlaag: geen; 
 

 
Figuur 16: Bodemval langs dik liggend doud hout. 12 augustus 2013. Foto Jorg Lambrechts.  
 
 
 
GB2 
Deze locatie situeert zich langs de Bosbeek en één val is op de droge oeverwal hiervan geplaatst.  
 
Boomlaag: dikke oude Zomereik, Es en Tamme kastanje; 
Struiklaag: Hazelaar; 
Kruidlaag: beperkt: vrij veel braam en beetje Ruwe smele en Boszegge; 
 
Vlakbij situeert zich een jonge aanplant van Es, met een dichte kruidlaag. 
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Figuur 17: Jacques Olemans ledigt de bodemval aan de voet van een dikke eik, op locatie GB2. 12 augustus 
2013. Foto Jorg Lambrechts.  
 
 
GB3 
 
Boomlaag: veel oude Zomereiken, een Esdoorn, viertal Tamme kastanje en een Beuk; 
Struiklaag: beperkt, Esdoorn; 
Kruidlaag: beperkt: plaatselijk vrij veel braam 
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Figuur 18: locatie GB3: één bodemval stond aan de voet van een dikke zomereik (achtergrond), de andere aan 
liggend dood hout (voorgrond). 12 augustus 2013. Foto Jorg Lambrechts.  
 
 
 
GB4 
 
Boomlaag: de hoofdboomsoort is populier; enkele Essen, Boskersen en jonge eiken komen voor; 
Struiklaag: beperkt, meidoorn en vlier; 
Kruidlaag: 100% bedekking: klimop (a), Zevenblad (La), Brandnetel (o), Robertskruid (o) en Hondsdraf 
 
Er is vrij veel dood hout aanwezig en de vallen zijn nabij een droogstaande gracht geplaatst.  
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Figuur 19: GB4: op deze locatie is –in tegenstelling tot de overige drie- een dichte kruidlaag aanwezig. 12 
augustus 2013. Foto Jorg Lambrechts.  
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5. Lembeekbos 

 
Figuur 20: Situering van de 4 met bodemvallen onderzochte locaties (LB1 tot LB4) in het Lembeekbos.   
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LE1 
 
Er is veel dood hout aanwezig op deze locatie.  
 
Boomlaag: dominantie van oude Beuken; 1 zomereik, 2 Am eiken; 
Struiklaag: Hazelaar is abundant; enkele Vlieren, 1 Haagbeuk, 1 Tamme kastanje en 2 Esdoorns; 
Kruidlaag: bedekking ca. 40%; bramen en stekelvarens; 
 

 
Figuur 21: Eric Gijbels maakt een bodemval leeg op locatie LE1. 25 september 2013. Foto Jorg Lambrechts.  
 
LE2 
 
Deze locatie is zeer nat. Het is de verlandingszone van een vijver.  
 
Boomlaag: beperkt: een Es, 2 Tamme kastanjes, een Berk; In de directe omgeving  
Struiklaag: enkele Zwarte elzen; 
Kruidlaag: Ijle zegge is frequent tot abundant; Brandnetel lokaal frequent; Groot heksenkruid, Grote 
wederik; 
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Figuur 22: Zicht op locatie LB2. 25 september 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
 
 
LE3 
 
Deze locatie situeert zich in een droogdal. Eén val is opgesteld aan een boomstronk, aan de rand van 
een open plek. De andere val stond meer beschaduwd. 
 
Boomlaag: dominantie van Beuk; 1 forse Zomereik; 
Struiklaag: Esdoorn: frequent; 2 Hazelaar, 1 Haagbeuk; 
Kruidlaag: bedekking ca. 80% aan open plek (vlakbij val 1) en slechts ca. 20% aan val 2; stekelvarens 
zijn abundant, Groot heksenkruid, Witte klaverzuring en Ijle zegge zijn plaatselijk frequent; bramen 
slechts occasioneel; 
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Figuur 23: Bodemval 2 (op voorgrond) en bodemval 1 (op achtergrond; wordt geleegd door Eric Gijbels) van 
locatie LB3. 25 september 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
 
 
LE4 
 
Dit is een erg open bos, op het plateau.  
Boomlaag: veel Beuk en Zomereik, enkele berken en Am eiken; 
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Struiklaag: afwezig; 
Kruidlaag: enkel bramen; zeer beperkt aan val 1 onder de beuken (ca; 20% bedekking), meer rond val 
2 (ca. 80%); 
 

 
Figuur 24: Locatie LB4. Één val stond opgesteld in een beukenbestand. 25 september 2013. Foto Jorg 
Lambrechts. 

 
Figuur 25: Locatie LB4. De tweede val stond opgesteld langs een dode berk, op een lichtrijke open plek. 25 
september 2013. Foto Jorg Lambrechts.  
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6. Margijsbos 

 
Figuur 26: Situering van de 4 met bodemvallen onderzochte locaties (MB1 tot MB4) in het Margijsbos.  
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De locaties zijn oplopend genummerd van zuid naar noord.  
 
MB1 
 
Een val staat op een lichtrijke locatie, de andere op een donkere locatie. 
 
Boomlaag: oude Essen en oude populieren (met Maretakken!); enkele Am vogelkersen; vlakbij is een 
bestand waar Robinia dominant is; 
Struiklaag: Hazelaar, Aalbes; 
Kruidlaag: divers: Boshyacint, Bosgierstgras, Groot heksenkruid (abundant), Geel nagelkruid, veel 
zaailingen van Es, veel wijfjesvaren, veel Bramen, Moerasmuur, Ruwe smele, Vogelmelk; 
 
 

 
Figuur 27: Paul Nuyts ledigt de bodemvallen op locatie MB1. 3 juni 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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MB2 
 
Dit bestand is nat en situeert zich vlakbij een grote zeggenvegetatie. Een val staat langs een brede 
gracht (zie foto).  
 
Boomlaag: Es en Els; 
Struiklaag: veel Kardinaalsmuts en Aalbes; 
Kruidlaag: divers: veel Slanke sleutelbloem, Grote muur, Moerasspirea, Robertskruid (f), 
Dagkoekoeksbloem, Engelwortel, Geel nagelkruid, Bosandoorn; 
 
 

 
Figuur 28: Paul Nuyts ledigt de bodemval langs de gracht in het natte bestand MB2. 3 juni 2013. Foto Jorg 
Lambrechts. 
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MB3 
 
Boomlaag: Zachte berk is dominant; her en der een eik; 
Struiklaag: Lijsterbes is abundant; enkele Essen; 
Kruidlaag: Braam en Adelaarsvaren zijn abundant, Kamperfoelie frequent en er komen veenmossen 
voor! Ook Kussentjesmos en Dubbelloof 
 
Een val is geplaatst op een lichtrijke plek met 3 liggende dode berken geplaatst, de andere tussen 
veel Gewoon haarmos.  

 
Figuur 29: MB3 is een lichtrijk Zachte-berkenbestand met veel Kamperfoelie. 3 juni 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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Figuur 30: één van beide bodemvallenop locatie MB3 is geplaatst op een lichtrijke plek met 3 liggende dode 
berken. 3 juni 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
 
 
MB4 
Dit is een lichtrijk bestand op vochtige tot natte bodem. Eén val is langs een bronbeekje geplaatst, de 
andere tussen een ijle zeggenvegetatie. 
 
Boomlaag: Es is dominant; Zwarte els frequent; 
Struiklaag: Lijsterbes en Aalbes komen frequent voor; 
Kruidlaag: Braam en Speenkruid zijn abundant, voorts ook Kamperfoelie, Pinksterbloem (‘picris’), 
Slanke sleutelbloem, Kleefkruid, Robertskruid, Engelwortel en Moerasspirea. 
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Figuur 31: één val van locatie MB4 staat langs een bronbeekje. 3 juni 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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2.2.2 Nachtvlinders 
 
Voor het nachtvlinderonderzoek maakten we gebruik van lichtvallen (type skinnerval Jacobs) met een 
kwikdamplamp van 125W. Deze vallen worden aangedreven door een generator op benzine die ze 
van stroom voorziet. De vallen werden verspreid in het landschap geplaatst waarbij telkens gewerkt 
werd met een cluster van drie vallen per generator. In totaal werden, afhankelijk van de situatie, drie 
tot zeven vallen geplaatst worden op geschikte percelen. Afhankelijk van de weersomstandigheden 
werden de locaties drie uur tot een hele nacht bemonsterd. Verspreid over de gebieden is er dus een 
ongelijke zoekinspanning, maar sowieso laat deze methodiek van enkele steekproefinventarisaties per 
locaties niet toe om bossen sterk met elkaar te gaan vergelijken of een ranking te maken. Daarvoor 
zouden jarenlange inventarisaties nodig zijn. Wel werd met dit project een degelijke aanzet gegeven 
tot het invullen van ‘witte gaten’ en konden bijzondere ontdekkingen gebeuren. 
 
De focus van dit onderzoek lag op macro-nachtvlinders. Van de micro-nachtvlinders werden in het 
veld herkenbare soorten gedetermineerd en genoteerd. Van deze laatste groep werden geen 
exemplaren geteld, tenzij het om bijzondere soorten ging. Macro-nachtvlinders werden wel geteld in 
de mate van het mogelijke; op zeer warme nachten werden aantallen geschat. De ervaring leert dat 
dat meestal leidt tot onderschattingen.  
 
De vliegperiode van de nachtvlinders die aan bossen gebonden zijn, verschilt van soort tot soort. 
Daarom werd op meerdere tijdstippen van het jaar geïnventariseerd om de mogelijkheid te vergroten 
alle soorten te kunnen inventariseren. Om een zo volledige mogelijk overzicht te verkrijgen van de 
aanwezige nachtvlinderfauna, werden in de meeste gebieden twee inventarisatierondes uitgevoerd, 
verspreid over het jaar: een eerste in de periode half april-begin juni (voorjaarssoorten), een tweede 
tijdens de zomerperiode van 1 juli-30 augustus. Het voorjaar is voor de bossoorten de belangrijkste 
periode om te inventariseren.  
 
 
2.2.3 Wilde bijen 
 
Om de verschillende soorten wilde bijen te kunnen inventariseren werden twee inventarisatierondes 
georganiseerd verspreid over het jaar. Een eerste vond plaats in de periode maart-mei en een tweede 
in de periode juni-augustus. Elk gebied werd dus tweemaal bezocht, telkens voor een volledige dag.  
 
Voor het inventariseren van deze soorten werd geen vast protocol opgesteld. Het systematisch 
doorlopen van de bosterreinen met speciale aandacht voor de specifieke bloeiplanten (zie 0 voor de 
lijst met plantensoorten waarvan onze doelsoorten strikt afhankelijk zijn) en geschikte nestplaatsen op 
zonnige dagen is een geschikte methode om de aanwezigheid van deze soorten te onderzoeken. 
 
Alle soorten werden met de netvangstmethode gevangen. Er werden geen malaisevallen gebruikt. 
Slechts in twee gebieden (‘s Gravenbos en Butselbos) werd in het voorjaar met kleurvallen gewerkt.  
 
Een aantal van de bijensoorten zijn goed in het veld herkenbaar (Zwart-rosse zandbij, Vosje, 
Andoornbij, Klokjesdikpoot). Van de overige soorten werden regelmatig dieren verzameld. Uiteraard 
werden ook alle andere aangetroffen soorten wilde bijen in de bossen en langsheen de bosranden 
geïnventariseerd.  
Alle gevangen dieren zijn opgenomen in collecties bij de verschillende waarnemers en zijn 
opvraagbaar.  
 
Vrijwilligers van de werkgroep Aculea werden bij aanvang van het project op de hoogte gesteld van 
het project en uitgenodigd om waarnemingen te verrichten in de geselecteerde gebieden.  
 
2.2.4 Overige ongewervelden 
 
Het bodemvalonderzoek leverde nog tal van vangsten op van ongewervelden uit andere 
taxonomische groepen dan de reeds vermelde. 
 
Bij veldwerk is specifiek uitgekeken naar de (opvallende) koepelnesten van de 2 soorten ‘Rode 
bosmieren’ (Kale en Behaarde bosmier), in het bijzonder in de bosranden.   
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3 Resultaten 
 

3.1 Gebiedsgerichte inventarisatie 
 
3.1.1 Algemene bevindingen 
 
3.1.1.1 Loopkevers 
 
In totaal zijn 4537 loopkevers gevangen in de 6 Vlaams-Brabantse bossen en op naam gebracht (zie 
Tabel 1). Ze behoren tot 34 loopkeversoorten. Er zijn slechts drie Rode-lijstsoorten aangetroffen: Abax 
parallelus, Agonum livens en Notiophilus quadripunctatus. Ze zijn opgenomen in de categorie 
‘zeldzaam’, wat sensu strictu betekent dat ze verondersteld worden niet bedreigd te zijn.  
 
De talrijkst aangetroffen loopkeversoort, Abax ater, is verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale 
vangstaantallen. De tweede talrijkst gevangen soort is Pterostichus madidus, met bijna 1000 
gevangen individuen, en de derde talrijkst gevangen soort is Carabus problematicus (664 ex), hoewel 
deze laatste in slechts 2 bossen is aangetroffen. 
Deze drie soorten vertegenwoordigen samen 3786 ex of 83% van het totaal aantal gevangen 
loopkevers! 
 
Zeven van de gevangen loopkeversoorten zijn steeds brachypteer (kort gevleugeld). Dit betekent dat 
de dieren niet kunnen vliegen. Die soorten zijn bijzonder gevoelig voor versnippering van hun 
leefgebied.  
 
Verderop in het rapport wordt per bos aangegeven welke loopkeversoorten gevangen zijn en in welke 
aantallen. Ook staat de habitatvoorkeur (volgens Desender et al., 2008) vermeld. De afkortingen van 
de habitats zijn: 

 B: bossen; 
 DH en VH: droge resp. vochtige habitats; 
 DSG: droge schrale graslanden; 
 RA: ruigtes en akkers; 
 OSW: oevers van stilstaand water; 
 VG: vochtige graslanden. 

 
Soms staat er (eu) of (st) toegevoegd. Dat betekent eurytoop resp. stenotoop. Een soort met 
vermelding DH-eu is eurytoop in droge habitats, dwz ze komt in een brede range aan droge habitats 
voor (versus stenotoop: in een beperkt aantal habitats).  
 
Tenslotte wordt aagegeven welke soorten brachypteer (kort gevleugeld) zijn.  
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Tabel 1: overzicht van de aangetroffen loopkevers in 6 bossen in Vlaams-Brabant, met vermelding van de totale 
vangstaantallen, Rode-lijststatus en de kortgevleugelde soorten (Br) 

Soort  Rode lijst
Vleugel ‐ 

ontwikkeling  aantal ex 

Abax ater     Br  2135 

Abax parallelus  Z  Br  1 

Agonum albipes        5 

Agonum assimilis        67 

Agonum livens  Z     1 

Agonum moestum        3 

Agonum muelleri        1 

Agonum obscurum        4 

Amara similata        1 

Asaphidion flavipes        3 

Badister bullatus        2 

Badister sodalis        2 

Bembidion lampros        4 

Calathus rotundicollis        5 

Carabus granulatus        28 

Carabus nemoralis     Br  53 

Carabus problematicus     Br  664 

Carabus violaceus     Br  185 

Cychrus caraboides     Br  3 

Elaphrus cupreus        3 

Harpalus latus        1 

Leistus rufomarginatus        16 

Loricera pilicornis        19 

Nebria brevicollis        111 

Notiophilus biguttatus        23 

Notiophilus quadripunctatus  Z     1 

Notiophilus rufipes        10 

Pterostichus cupreus        1 

Pterostichus madidus     Br  987 

Pterostichus niger        54 

Pterostichus nigrita        15 

Pterostichus oblongopunctatus        122 

Pterostichus strenuus        4 

Pterostichus versicolor        3 

           

Totaal aantal exemplaren        4537 

Aantal soorten        34 

Aantal Rode‐lijstsoorten        3 

Aantal brachyptere soorten        7 
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3.1.1.2 Spinnen 
 
In totaal zijn 2851 spinnen gevangen in de 6 Vlaams-Brabantse bossen en op naam gebracht (zie 
Tabel 2). Ze behoren tot 87 spinnensoorten, waarvan 17 soorten opgenomen zijn in de Rode lijst van 
Maelfait et al. (1998), met name in de categorieën: 

 Bedreigd: Apostenus fuscus, Dysdera erythrina, Haplodrassus silvestris; 
 Kwetsbaar: Coelotes terrestris, Euryopis flavomaculata, Hahnia helveola, Oedothorax 

gibbosus, Pachygnatha listeri, Pardosa lugubris, Pardosa saltans, Saloca diceros, Tegenaria 
silvestris en Walckenaeria corniculans; 

 Zeldzaam: Inermocoelotes inermis, Histopona torpida, Pardosa hortensis. 
 Onvoldoende gekend: Hahnia pusilla. 

 
Er zijn 4 soorten waarvan in de loop van het onderzoek meer dan 200 exemplaren zijn gevangen. Het 
betreft de Bospiraat (Pirata hygrophilus) (423 ex), de Zwarthandboswolfspin (Pardosa saltans) (413 
ex), de Gewone bostrechterspin (Coelotes terrestris) (344 ex.) en Microneta viaria (233 ex).  
 
Verderop in het rapport wordt per bos aangegeven welke spinnensoorten gevangen zijn en in welke 
aantallen. Ook staat de Rode-lijststatus en voor de Rode-lijstsoorten de habitatvoorkeur (volgens 
Maelfait et al., 1998) vermeld.  
 
De afkortingen van de habitats zijn: 

 Fdd: droog loofbos (+d: met veel dood hout; +v: randen); 
 Fdwo: nat loofbos, open; 
 Fdmo: moerassig loofbos, open; 
 God: droog, oligotroof (voedselarm) grasland (+r: met ruige zones); 

 
We volgen de naamgeving volgens Bosmans (2009) wat betekent dat er heel wat veranderingen zijn 
tov Maelfait et al. (1998). Voor enkele soorten vond er inmiddels alweer een wijziging plaats, met 
name Eurocoelotes inermis werd Inermocoelotes inermis, Meioneta rurestris werd Agyneta rurestris 
en Malthonica picta werd Eratigena picta (pers. med. Johan Van Keer). 
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Tabel 2: overzicht van de aangetroffen spinnensoorten in 6 bossen in Vlaams-Brabant, met vermelding van de 
totale vangstaantallen en de Rode-lijststatus. 

Soort  Rode lijst  aantal Soort  Rode lijst  aantal

Agroeca brunnea     103  Microneta viaria     233 

Agyneta ramosa     16  Monocephalus fuscipes     17 

Agyneta rurestris     1  Neon reticulatus     3 

Alopecosa pulverulenta     5  Neriene clathrata     8 

Antistea elegans     1  Oedothorax agrestis     9 

Apostenus fuscus  B  1  Oedothorax apicatus     2 

Ballus chalybeius     1  Oedothorax gibbosus  K  2 

Bathyphantes gracilis     1  Oedothorax retusus     1 

Bathyphantes nigrinus     3  Ozyptila praticola     21 

Centromerus brevipalpus     10  Ozyptila trux     49 

Centromerus sylvaticus     25  Pachygnatha clercki     6 

Ceratinella scabrosa     3  Pachygnatha listeri  K  38 

Cicurina cicur     5  Palliduphantes pallidus     7 

Clubiona lutescens     1  Pardosa amentata     40 

Clubiona terrestris     3  Pardosa hortensis  Z  1 

Coelotes terrestris  K  344  Pardosa lugubris  K  124 

Dicymbium tibiale     5  Pardosa palustris     1 

Diplocephalus latifrons     4  Pardosa saltans  K  413 

Diplocephalus picinus     30  Phrurolithus festivus     3 

Diplostyla concolor     110  Pirata hygrophilus     423 

Dysdera erythrina  B  31  Pocadicnemis pumila     1 

Enoplognatha thoracica     2  Porrhomma egeria     1 

Eratigena picta     41  Robertus lividus     14 

Erigone atra     1  Saaristoa abnormis     16 

Ero furcata     4  Saloca diceros  K  2 

Euryopis flavomaculata  K  1  Tapinopa longidens     3 

Gonatium rubellum     3  Tegenaria silvestris  K  1 

Gongylidiellum latebricola     1  Tenuiphantes cristatus     3 

Gongylidium rufipes     6  Tenuiphantes flavipes     138 

Hahnia helveola  K  1  Tenuiphantes tenuis     14 

Hahnia montana     2  Tenuiphantes zimmermanni     47 

Hahnia pusilla  OG  3  Trochosa terricola     80 

Haplodrassus silvestris  B  28  Walckenaeria acuminata     5 

Helophora insignis     1  Walckenaeria atrotibialis     18 

Histopona torpida  Z  62  Walckenaeria corniculans  K  39 

Inermocoelotes inermis  Z  52  Walckenaeria cucullata     10 

Linyphia hortensis     10  Walckenaeria dysderoides     1 

Linyphia triangularis     3  Walckenaeria furcillata     4 

Macrargus rufus     66  Walckenaeria nudipalpis     1 

Maso sundevalli     1  Walckenaeria obtusa     2 

Mermessus trilobata     3  Xysticus lanio     2 

Metellina mengei     1  Xysticus ulmi     2 

Metellina merianae     1  Totaal aantal exemplaren     2851 

Metellina segmentata     2  Aantal soorten     87 

Micrargus herbigradus     48  Aantal Rode‐lijstsoorten     17 
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3.1.1.3 Mieren 
 
In totaal zijn 896 mieren gevangen in de 6 Vlaams-Brabantse bossen en op naam gebracht (zie Tabel 
3). Ze behoren tot 8 mierensoorten. Er zijn geen Rode-lijstsoorten aangetroffen. 
 
Tabel 3: overzicht van de aangetroffen mieren in 6 bossen in Vlaams-Brabant, met vermelding van de totale 
vangstaantallen 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam aantal ex 
Lasius brunneus Boommier 23 
Lasius fuliginosus Glanzende houtmier 319 
Lasius platythorax Humusmier 1 
Myrmica rubra Gewone steekmier 3 
Myrmica ruginodis Bossteekmier 317 
Myrmica scabrinodis Moerassteekmier 1 
Stenamma debile Gewone drentelmier 189 
Temnothorax nylanderi Bosslankmier 43 
      
Totaal aantal exemplaren   896 

Aantal soorten   8 
 
 
 
Mieren zijn bemonsterd met behulp van dezelfde bodemvallen als die gebruikt voor de loopkevers en 
spinnen. Alle mieren zijn gedetermineerd door Francois Vankerkhoven. 
 
Daarnaast is er aanvullend op terrein gezocht naar nesten van Rode bosmieren. Dit leverde geen 
vondsten op van Rode bosmieren (Formica s.s.), maar wel van enkele andere soorten. 
 
Verderop in het rapport wordt per bos aangegeven welke mierensoorten gevangen zijn en in welke 
aantallen. Ook staat de kaste vermeld, waarbij: 
• WER=werkster; 
• OGY=ongevleugelde gyne; 
• GGY=gevleugelde gyne; 
• MAN=mannetje. 
 
Bij de mieren vangt men vooral werksters en in mindere mate geslachtsdieren. De geslachtsdieren, 
meer bepaald de wijfjes (gynes, ‘koningin’) en mannetjes, zijn gevleugeld (uitgezonderd sommige 
mannetjes). Na de korte voortplantingsperiode zoekt het wijfje (gevleugelde gyne) een plekje om een 
nieuw nest te starten. De vleugels worden dan afgeworpen (ogy = ongevleugelde gyne). 
 
De precieze vangstaantallen per mierensoort hebben niet zo veel ecologische betekenis (in 
tegenstelling tot loopkevers en spinnen) omdat ze vooral variëren met de afstand van de bodemval tot 
een mierennest.  
 
 
 
  



Inventarisatie bosrelicten 
 

46

 

3.1.1.4 Nachtvlinders 
 
Van de zes doelsoorten (Baardsnuituil, Witte-l-uil, Geelbruine houtuil, Beukentandvlinder, Witringuil en 
Kleine slakrups) werden enkel de drie laatste aangetroffen in de loop van het project. Gezien de aard 
van de steekproefgewijze inventarisaties zou het te kort door de bocht zijn om te stellen dat de andere 
drie niet voorkomen in de bosgebieden (zie ook de gebiedsbesprekingen onder). 
 
Zoals verwacht herbergen de geselecteerde bosgebieden een waardevolle nachtvlinderfauna. Die 
varieert van ronduit bijzonder, bijv. het Hellebos in Kampenhout, tot eerder binnen de lijn van de 
verwachtingen liggend, zoals in het Butselbos. Toevallige factoren zoals de weersomstandigheden 
maken dat een goede inschatting van de soortenrijkdom in gebieden die bij minder gunstig weer 
onderzocht werden, moeilijk te maken is. Vooral voor het Margijsbos waren de resultaten, 
vermoedelijk omwille van het minder gunstige weer, wat tegenvallend.  
 
In totaal werden 494 soorten nachtvlinders op naam gebracht in het kader van dit project, goed voor 
1351 waarnemingen. De reeks zeldzaamheden en minder algemene soorten die in de loop van dit 
project werden waargenomen, is lang. 
Tot de betere macro-soorten behoren ondermeer Groenige orvlinder, Geelbruine bandspanner, Lichte 
blokspanner, Grote vierbandspanner, Elzenuil, Gevlekte winteruil, Donkere jota-uil, Marmeruil, Bruine 
groenuil, Varenuil, Porseleinvlinder en Draak. Deze soorten komen aan bod in de gebiedsgerichte 
besprekingen.  
 
Langs de andere kant valt op dat sommige soorten uitblonken in afwezigheid. Zo is de Bonte 
bessenvlinder (Abraxas grossulariata) de voorbije decennia geëvolueerd van vrij algemene tuinvlinder 
naar vrij zeldzame bosvlinder. Zelfs tijdens dit op bossen gericht project werd deze voorheen banale 
soort niet vastgesteld. 
 
3.1.1.5 Wilde bijen 
 
Algemeen kunnen we stellen dat de doelsoorten weinig aangetroffen werden in de geselecteerde 
bossen. 
 
Bepaalde soorten werden in veel van de onderzochte gebieden aangetroffen. Hierbinnen kunnen we 
zowel eurytope soorten als de specialisten van bossen onderscheiden.  
 
Tot de groep van de eurytope soorten behoren onder meer de Meidoornzandbij (Andrena 
carantonica), Roodgatje (Andrena haemorrhoa), Viltvlekzandbij (Andrena nitida), Witkopdwergzandbij 
(Andrena subopaca), Veldhommel (Bombus lucorum), Akkerhommel (Bombus pascuorum), 
Steenhommel (Bombus lapidarius), Aardhommel (Bombus terrestris), Weidehommel (Bombus 
pratorum), Roodpotige groefbij (Halictus rubicundus), Parkbronsgroefbij (Halictus tumulorum), 
Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum), Matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium), 
Gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum), Gewone maskerbij (Hylaeus communis), 
Tuinmaskerbij (Hylaeus hyalinatus), Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis) en Rosse metselbij 
(Osmia bicornis).  
 
Andere soorten die vaak aangetroffen werden in de bossen, maar geen deel uitmaakten van de 
doelsoorten, waren onder meer Tweekleurige zandbij* (Andrena bicolor), Wimperflankzandbij 
(Andrena dorsata), Grasbij (Andrena flavipes), Kleine harsbij* (Anthidiellum strigatum), Gewone 
sachembij (Anthophora plumipes), Gewone koekoekshommel (Bombus campestris), Tuinhommel 
(Bombus hortorum), Vierkleurige koekoekshommel (Bombus sylvestris), Tronkenbij* (Heriades 
truncorum), Berijpte geurgroefbij (Lasioglossum albipes), Slanke groefbij (Lasioglossum fulvicorne), 
Langkopsmaragdgroefbij (Lasioglossum morio), Kleigroefbij (Lasioglossum pauxillum), Zesvlekkige 
groefbij (Lasioglossum sexnotatum), Biggenkruidgroefbij (Lasioglossum villosulum), Glanzende 
bandgroefbij (Lasioglossum zonulum), Gewone slobkousbij (Macropis europaea), Gewone wespbij 
(Nomada flava), Gewone kleine wespbij (Nomada flavoguttata), Sierlijke wespbij* (Nomada panzeri), 
Gewone dubbeltand (Nomada ruficornis), Signaalwespbij* (Nomada signata) en Variabele wespbij 
(Nomada zonata).  
 
Soorten met een * worden door de auteur als typerend voor bosgebieden en bosranden beschouwd.  
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De Honingbij (Apis mellifera) was aanwezig in alle bosgebieden, maar dit zegt eerder iets over de 
aanwezigheid van imkers in de omgeving dan over de bijenvriendelijkheid van het habitat.  
 
Ook de blokhoofdwesp Ectemnius lituratus werd op veel locaties aangetroffen. Net als andere 
blokhoofdwespen nestelt deze soort in vermolmd hout. Volgens BWARS (www.bwars.com) is deze 
soort een typische bewoner van bossen. Ze vangt kleine vliegen als prooi. Bloembezoek wordt vaak 
op schermbloemigen waargenomen.  
 
Bij de galwespen waren de Knikkergalwesp (Andricus kollari) en de Aardappelgalwesp (Biorhiza 
pallida) het meest voorkomend. Beide soorten zijn sterk gevonden aan Zomereik (Quercus robur) en 
Wintereik (Quercus petraea).  
 
De graafwespen Groefbijendoder (Cerceris rybyensis) en Lindenius albilabris werden in vrij veel van 
de projectgebieden waargenomen. De eerste soort vangt kleine groefbijen (Lasioglossum) en 
zandbijen (Andrena) als prooi voor haar nakomelingen, de laatste plantenwantsen (Miridae) en 
halmvliegen (Cholorpidae). Beide soorten nestelen ondergronds in zelfgegraven gangen op zonnige 
plaatsen.  
 
Onder de plooivleugelwespen kwamen vooral de Franse veldwesp (Polistes dominula), Symmorphus 
bifasciatus, Hoornaar (Vespa crabro) en Gewone wesp (Vespula vulgaris) in verschillende 
bosgebieden voor.  
 
3.1.1.6 Overige ongewervelden 
 
De Bosmestkever (Geotrupes stercorosus) is opvallend talrijk aangetroffen in bepaalde bossen, 
terwijl de soort totaal ontbrak in andere bossen.  
 
De totaalaantallen die gevangen zijn met bodemvallen, per bos, zijn: 

 Butselbos: 1797 ex.; 
 Hellebos: geen; 
 Gravenbos: 1919 ex.; 
 Margijsbos: geen; 
 Lembeekbos: 2422 ex.; 
 Tienbunderbos: 1 ex. 
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3.1.2 Butselbos 
 
3.1.2.1 Loopkevers 
 
Er zijn in Butselbos in totaal 819 loopkevers gevangen, verdeeld over (slechts) 13 soorten.  
Alle soorten zijn volgens de meest recente Rode lijst (Desender et al. 2008) ‘momenteel niet 
bedreigd’. 
Acht soorten staan bekend als kenmerkende bossoorten (zie Tabel 4).  
Twee van deze soorten, met name Abax ater en Pterostichus madidus, zijn in grote aantallen 
gevonden en omvatten samen 92% van alle gevangen loopkevers.  
Twee soorten zijn brachypteer (kort gevleugeld), met name Abax ater en Pterostichus madidus. 
 
 
 
Tabel 4: Loopkevers aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Butselbos in 2013 

Soorten/locatie  Habitat  BU1  BU2  BU3  BU4  Totaal 

Abax ater  B   86  79  253  24  442 

Agonum assimilis  B   1           1 

Bembidion lampros  DH (eu)     2     2  4 

Calathus rotundicollis  B   1           1 

Leistus rufomarginatus  B            1  1 

Loricera pilicornis  VH (eu)     1     1  2 

Nebria brevicollis  DH (eu)  1  2     5  8 

Notiophilus biguttatus  B   2  1  1  4  8 

Notiophilus rufipes  B   2  1        3 

Pterostichus madidus  B   1  122  125  60  308 

Pterostichus nigrita  VH (eu)        1     1 

Pterostichus oblongopunctatus  B   18  8  8  4  38 

Pterostichus versicolor  DH (eu)           2  2 

                    

Aantal exemplaren     112  216  388  103  819 

Aantal soorten     8  8  5  9  13 
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3.1.2.2 Spinnen 
 
Tabel 5: Spinnen aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Butselbos in 2013   

Soorten / locaties 
Rode 
lijst 

Voorkeur‐
habitat  BU1  BU2  BU3  BU4  Totaal 

Agyneta rurestris        1           1 

Agroeca brunnea        3  16  4  3  26 

Alopecosa pulverulenta              1     1 

Ballus chalybeius              1     1 

Centromerus brevipalpus        3  4  1     8 

Centromerus sylvaticus        1  1        2 

Clubiona terrestris              1     1 

Coelotes terrestris  K  Fddd  8  25  43  37  113 

Dicymbium tibiale        1           1 

Diplocephalus picinus        10  3        13 

Diplostyla concolor        1  3     1  5 

Dysdera erythrina  B  Fddd  1  4  1     6 

Enoplognatha thoracica           1        1 

Eratigena picta        6  2  1  4  13 

Erigone atra                 1  1 

Ero furcata        1  1        2 

Euryopis flavomaculata  K  Godr  1           1 

Gongylidium rufipes        3  1        4 

Hahnia pusilla  OG        1        1 

Haplodrassus silvestris  B  Fddd  1  2  1  16  20 

Histopona torpida  Z   Fddd  3  3  5  1  12 

Inermocoelotes inermis  Z   Fddd  3  9  2     14 

Linyphia hortensis           2        2 

Macrargus rufus        1  5  4     10 

Mermessus trilobata                 1  1 

Micrargus herbigradus           3  4  1  8 

Microneta viaria        4  11  2  1  18 

Ozyptila praticola        2  1     1  4 

Ozyptila trux        1     1     2 

Pachygnatha clercki              1     1 

Pardosa amentata           13  1  10  24 

Pardosa lugubris  K  Fddv  4  27  7  4  42 

Pardosa saltans  K  Fddv  10  137  26  195  368 

Pirata hygrophilus           5        5 

Tapinopa longidens           1        1 

Tegenaria silvestris  K  Fddd        1     1 

Tenuiphantes flavipes        3  7  1  11  22 

Tenuiphantes tenuis        5  2  1  2  10 

Tenuiphantes zimmermanni              2     2 

Trochosa terricola        4  13  1  3  21 
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Soorten / locaties 
Rode 
lijst 

Voorkeur‐
habitat  BU1  BU2  BU3  BU4  Totaal 

Walckenaeria atrotibialis              7     7 

Walckenaeria corniculans  K  Fdwo  16  6  9  3  34 

Walckenaeria cucullata        2  1     2  5 

Walckenaeria furcillata        1  1     1  3 

Xysticus ulmi        1           1 

                       

Aantal exemplaren        101  311  129  298  839 

Aantal soorten        29  31  26  20  45 

Aantal Rode‐lijstsoorten        9  9  9  6  11 

 
 
Er zijn in Butselbos in totaal 839 spinnen gevangen, verdeeld over 45 soorten.  
Hiervan zijn 11 soorten opgenomen in de Rode lijst (Maelfait et al. 1998): 2 als bedreigd, 6 kwetsbaar, 
2 zeldzaam en 1 onvoldoende gekend.  
Van deze soorten zijn er 6 met een binding aan dood hout. Twee soorten die open lichtrijke plekken 
en bosranden verkiezen, zijn bijzonder goed vertegenwoordigd. 
Er is in Butselbos een grote lengte aan bosranden aanwezig en op een aantal plaatsen beheert ANB 
ook aanpalende (of eerder: door het bos ingesloten) graslanden, en wordt er aandacht besteed aan 
geleidelijke bosranden. Dit werpt zijn vruchten af. 
Opmerkelijk tenslotte is dat Walckenaeria corniculans, een soort van natte loofbossen, goed 
vertegenwoordigd is, op alle 4 locaties, die onderling ver uit ekaar liggen.  
 
 
 
 
3.1.2.3 Mieren 
 
Tabel 6: Mieren aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Butselbos in 2013 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Kaste BU1 BU2 BU3 BU4 Totaal
Lasius brunneus Boommier WER 1       1 
Myrmica rubra Gewone steekmier WER 1 1     2 
Myrmica ruginodis Bossteekmier WER 5 6 3   14 
Myrmica scabrinodis Moerassteekmier WER   1     1 
Stenamma debile Gewone drentelmier OGY       1 1 
    WER   7   3 10 
Temnothorax nylanderi Bosslankmier WER 3 6   1 10 
                
Aantal exemplaren     10 21 3 5 39 

Aantal soorten     4 5 1 2 6 
 
 
 
 
3.1.2.4 Nachtvlinders 
 
In het Butselbos waren voor de aanvang van dit project slechts 3 soorten nachtvlinders gezien. De 
inventarisatie op 1 augustus, met zes Skinnervallen, heeft dat aantal doen toenemen tot 157. Van de 
doelsoorten werden Beukentandvlinder en Kleine slakrups waargenomen.  
 
Hoewel de focus van het onderzoek niet op micro-nachtvlinders ligt, was de vangst van een 
opvallende soort uit de familie van de ‘echte motten’ of Tineidae één van de grootste verrrassingen 
van deze inventarisatie: de Azuurblauwmot (Stenoptinea cyaneimarmorella). Hiervan werd één 
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exemplaar genoteerd. Dit kleinood met een 
spanwijdte van 11 tot 14mm was in Vlaanderen 
slechts van 4 andere vindplaatsen bekend. Ook in 
Wallonië is de soort zeer zeldzaam. Nagenoeg alle 
Belgische waarnemingen dateren van 2004 of 
recenter. In Vlaanderen dook deze soort voor het 
eerst op in Ranst (Antwerpen) in 2009. De enige 
andere waarnemingen in Vlaams-Brabant 
gebeurden in een tuin te Zichem, waar de soort in 
2012 en in 2014 meermaals werd waargenomen. 
De rupsen leven op korstmossen die op takken van 
bomen en struiken zoals Hazelaar en Sleedoorn, 
groeien. Mogelijk past de toename van deze soort 
in dezelfde trend als die van andere 
korstmosgebonden nachtvlinders: Donkergroene 
korstmosuil, Zwart beertje, Vaal kokerbeertje, 
Bruine sikkeluil, … Een hele reeks nachtvlinders 
waarvan de rupsen lichenen eten, zitten de laatste 
jaren in de lift.  
 
 
Ook het Rozenblaadje behoort tot die groep van 
korstmosgebonden nachtvlinders. Deze prachtige 
en in Vlaanderen wijdverbreide nachtvlinder was in 

het Butselbos de meest algemene soort. Het 
geschatte aantal exemplaren bedraagt 350. 

 
 
 
 
 
 
 
Twee van de zes Skinnervallen stonden opgesteld langs een schraal grasland dat door bos omgeven 
is, in het westelijke deel van het gebied. Typische graslandindicatoren werden tijdens deze 
inventarisatie niet aangetroffen. Nochtans heeft deze locatie zeker potentie. In mei 2014 werden hier 
zes exemplaren van het Vals witje (Siona lineata) gefotografeerd. Deze soort is in Oost-Brabant geen 
zeldzaamheid meer, maar ook geen algemene vlinder. De rups leeft polyfaag op allerlei lage kruiden, 
zoals klavers (Trifolium sp.) en knoopkruid (Centaurea sp.). 
 
Van de doelsoort Beukentandvlinder werden twee (afgevlogen) exemplaren waargenomen. De piek 
van de vliegtijd van deze soort was duidelijk al voorbij. Van de Kleine slakrups werden vijf exemplaren 
waargenomen, wat duidelijk wijst op een populatie. Gezien de ietwat geïsoleerde ligging van het 
Butselbos was deze laatste waarneming verrassend. De Kleine slakrups is vooral een soort van de 
grote boscomplexen zoals Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud. Met deze vondst is duidelijk dat 
dit onopvallende nachtvlindertje mogelijk veel meer dan gedacht voorkomt in de regio. De 
dichtstbijzijnde vindplaats is Kessel-Lo, maar de kans is reëel dat de soort ook in andere bosgebieden 
in de streek voorkomt, bijv. omgeving Pellenberg.  
 
Opmerkelijk was het bijzonder lage aandeel uiltjes in de vangst. Amper 27 soorten uilen werden 
vastgesteld, terwijl die familie precies één van de grootste nachtvlinderfamilies is. Een verklaring kan 
hiervoor niet gegeven worden. 
 
Verder telt de nachtvlinderlijst van het Butselbos totnogtoe vooral typische soorten van droge 
loofbossen. Eikenborsteltje (Psoricoptera gibbosella), Zomervlinder (Geometra papilionaria), Berken-
orvlinder (Tetheella fluctuosa) en Geellijnsnuituil (Trisateles emortualis) zijn voorbeelden uit die groep. 
Tot de minder algemene soorten die werden vastgesteld, behoren Hertshooisteltmot (Euspilapteryx 
auroguttella), Esdoorntandvlinder (Ptilodon cucullina) en Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria).  
 
  

Figuur 32: Azuurblauwmot (Leo Janssen) 
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3.1.2.5 Wilde bijen 
 
Er zijn 253 veldwaarnemingen van 606 exemplaren bijen, wespen en mieren verricht in het Butselbos 
(dus buiten het bodemvalonderzoek): 46 soorten wilde bijen, 3 soorten bladwespen, 5 soorten 
graafwespen, 5 soorten galwespen, 1 soort mier en 8 soorten plooivleugelwespen werden 
aangetroffen (zie bijlage 1 voor volledige soortenlijst van de wilde bijen) in het gebied.  
 
Tijdens de projectperiode werd geen enkele doelsoort in het gebied aangetroffen. Van de Andoornbij 
is er slechts 1 historische waarneming, meerbepaald van een mannetje in een wilde tuin net buiten het 
eigenlijke bosgebied. Deze waarneming werd door vrijwilliger Pieter Vanormelingen in 2011 verricht.  
 
Pieter merkte ook een Vosje in 2011 op. Deze waarneming werd verricht in het zuidoosten van het 
gebied, buiten het eigenlijke bosgebied.  
 
Bij de overige aangetroffen soorten valt ten eerste het hoge aantal zandbijensoorten (Andrena) op. In 
totaal werden immers negen soorten aangetroffen. Dit is vermoedelijk deels te wijten aan het feit dat 
het gebied een vrij zandig karakter heeft en voldoende geschikte nestplaatsen voor deze 
voorjaarssoorten biedt.  
 
De Texelse zandbij (Andrena fulvago) is een specialist. Zij verzamelt stuifmeel van bepaalde gele 
composieten en heeft een voorkeur voor Groot streepzaad (Crepis biennis) en Gewoon biggenkruid 
(Hypochaeris radicata). Zij werd tevens in de wilde tuin net buiten het eigenlijke bosgebied door Pieter 
Vanormelingen aangetroffen. De soort was ook hier actief op Groot streepzaad.  
 
De Donkere klaverzandbij (Andrena labialisa) is dan weer gespecialiseerd in het verzamelen van 
stuifmeel van vlinderbloemigen. Ze wordt vaak aangetroffen op Witte klaver (Trifolium repens), Rode 
klaver (Trifolium pratense) en Gewone rolklaver (Lotus corniculatus). Deze soort werd door vrijwilliger 
Pieter in 2014 aangetroffen op Witte klaver.  
 
De Slanke kegelbij (Coelioxys elongata) is de parasitaire koekoeksbij van verschillende soorten 
behangersbijen, waaronder de Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis), de Distelbehangersbij 
(Megachile ligniseca) en de Grote bladsnijder (Megachile willughbiella). Deze laatste soort komt ook 
voor in het gebied. In Duitsland staat de zeldzame Slanke kegelbij bekend als een echte 
warmteminnende soort.  
 
Van de Kortsprietmaskerbij (Hylaeus brevicornis), een vrij zeldzame soort, werden 2 vrouwtjes op 
Wilde peen (Daucus carota) aan de zuidrand van het gebied aangetroffen. Deze soort verkiest vooral 
schrale en zandige terreinen en nestelt in stengels van braam, holle takken van vlier en 
kevervraatgangen in hout en weidepaaltjes (Peeters et al., 2012). Verder zijn er nog 3 andere soorten 
maskerbijen aangetroffen in het gebied. Dit wijst op de aanwezigheid van voldoende 
nestgelegenheden in de vorm van holtes in dood hout en holle stengels in overjaarse ruigtes.  
 
Op twee verschillende plaatsen in het zuiden van het gebied werden verschillende exemplaren van de 
Gewone slobkousbij (Macropis europaea) gevonden. Deze soort is voor de voedselvoorraad van de 
larven afhankelijk van het stuifmeel van Grote wederik (Lysimachia vulgaris). De soort werd in 
hoofdzaak op deze plantensoort aangetroffen. Ook werd 1 vrouwtje foeragerend op Akkerdistel 
aangetroffen.  
 
Verder valt vooral de aanwezigheid van 9 soorten wespbijen (Nomada) op. Deze soorten zijn allen 
soortspecifieke parasitaire bijen en vertellen zo iets over de aanwezigheid van andere bijensoorten. 
Zonder gastheerbijen immers geen parasieten. Van twee van de gevonden soorten werd geen 
gastheersoort aangetroffen. De Roodsprietwespbij (Nomada fulvicornis) parasiteert in het Butselbos 
waarschijnlijk op de Grijze rimpelrug (Andrena tibialis) en de Roodharige wespbij (Nomada 
lathburiana) op de Grijze zandbij (Andrena vaga). Deze gastheersoorten zijn dus nog te verwachten in 
het gebied.  
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3.1.2.6 Overige ongewervelden 
 
De Bosmestkever (Geotrupes stercorosus) is opvallend talrijk aangetroffen in de bodemvallen van 
Butselbos, met in totaal 1797 exemplaren. 
Een andere soort mestkever die is aangetroffen in de bodemvallen, is de Driehoornmestkever of 
Heidedrietand (Typhaeus typhoeus), met name 1 exemplaar in juli 2013 in BU4.  
 
De Kleine ijsvogelvlinder is op 18 juli 2013 op een lichtrijke open plek aangetroffen, evenals 
meerdere Eikenpages. Het is de enige gekende waarneming in Waarnemingen.be van Kleine 
ijsvogelvlinder in het gebied. Het is belangrijk op te volgen of er een populatie voorkomt of de soort 
zich vestigt of dat het anderzijds om een zwerver gaat. 
 

 
Figuur 33: Deze Kleine ijsvogelvlinder is op 18 juli 2013 waargenomen in Butselbos, op een lichtrijke (open) plek 
in een eikenbestand, waar ook bodemvallen stonden (BU2). Foto Jorg Lambrechts. 
 
Op18 mei 2014 is een Kleine parelmoervlinder waargenomen in het schraal grasland (nabij BU2).  
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3.1.3 Hellebos-Rotbos 
 
 
3.1.3.1 Loopkevers 
 
Er zijn in het Hellebos in totaal 1052 loopkevers gevangen, verdeeld over (slechts) 13 soorten.  
Alle soorten zijn volgens de meest recente Rode lijst (Desender et al. 2008) ‘momenteel niet bedreigd’ 
behalve Agonum livens en Notiophilus quadripunctatus. Beide zijn opgenomen als ‘zeldzaam’. 
Negen soorten staan bekend als kenmerkende bossoorten (zie Tabel 7).  
Twee van deze soorten, met name Abax ater en Pterostichus madidus, zijn in grote aantallen 
gevonden en omvatten samen 91% van alle gevangen loopkevers.  
Drie soorten zijn brachypteer (kort gevleugeld), met name Abax ater, Pterostichus madidus en 
Carabus nemoralis.  
 
 
Tabel 7: Loopkevers aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Hellebos in 2013 

Soorten/locatie  Habitat  HE1  HE2  HE3  HE4  Totaal 

Abax ater  B   113  279  132  31  555 

Agonum assimilis  B   1  1  2  13  17 

Agonum livens  B            1  1 

Agonum moestum  OSW (eu)          3  3 

Amara similata  RA        1     1 

Carabus nemoralis  B   10  21  8  4  43 

Leistus rufomarginatus  B      2        2 

Loricera pilicornis  VH (eu)  1        3  4 

Nebria brevicollis  DH (eu)  5  6  1  1  13 

Notiophilus biguttatus  B   3        1  4 

Notiophilus quadripunctatus  B            1  1 

Notiophilus rufipes  B   4  1     1  6 

Pterostichus madidus  B   110  153  48  92  403 

                    

Aantal exemplaren     247  463  192  150  1052 

Aantal soorten     8  7  6  11  13 
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3.1.3.2 Spinnen 
 
Tabel 8: Spinnen aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Hellebos in 2013 

Soorten / locaties 
Rode 
lijst 

Voorkeur‐
habitat  HE1  HE2  HE3  HE4  Totaal 

Agroeca brunnea        3  4  2  6  15 

Agyneta ramosa                 3  3 

Centromerus sylvaticus              1  2  3 

Ceratinella scabrosa           1        1 

Cicurina cicur           1  1  1  3 

Clubiona terrestris           1        1 

Diplocephalus latifrons              1     1 

Diplocephalus picinus           1  3  5  9 

Diplostyla concolor           2     2  4 

Dysdera erythrina  B  Fddd           5  5 

Eratigena picta        12  2  1  2  17 

Hahnia pusilla  OG              1  1 

Haplodrassus silvestris  B  Fddd        1     1 

Helophora insignis              1     1 

Histopona torpida  Z  Fddd  8  2  2  1  13 

Linyphia hortensis           1  1     2 

Linyphia triangularis              1     1 

Macrargus rufus        9  8  1  2  20 

Maso sundevalli        1           1 

Mermessus trilobata           1        1 

Micrargus herbigradus        7  10  6  1  24 

Microneta viaria        25  27  9  17  78 

Neriene clathrata           2        2 

Ozyptila praticola           1        1 

Ozyptila trux           9  13  1  23 

Pachygnatha clercki              1     1 

Pachygnatha listeri  K  Fdmo  2     23  3  28 

Palliduphantes pallidus              4     4 

Pardosa lugubris  K  Fddv        1     1 

Pardosa palustris              1     1 

Pardosa saltans  K  Fddv  1           1 

Phrurolithus festivus              2     2 

Pirata hygrophilus        2  117  17  78  214 

Saaristoa abnormis        5  3  1     9 

Tapinopa longidens           1        1 

Tenuiphantes cristatus                 1  1 

Tenuiphantes flavipes        20  1        21 

Tenuiphantes tenuis        1           1 

Tenuiphantes zimmermanni           2  2     4 

Trochosa terricola        2  2  1     5 
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Soorten / locaties 
Rode 
lijst 

Voorkeur‐
habitat  HE1  HE2  HE3  HE4  Totaal 

Walckenaeria acuminata                 1  1 

Walckenaeria dysderoides        1           1 

Xysticus ulmi                 1  1 

                       

Aantal exemplaren        99  199  97  133  528 

Aantal soorten        15  22  25  19  43 

Aantal Rode‐lijstsoorten        3  1  4  4  7 

 
 
Er zijn in het Hellebos in totaal 528 spinnen gevangen, verdeeld over 43 soorten (zie Tabel 8).  
Hiervan zijn 7 soorten opgenomen in de Rode lijst (Maelfait et al. 1998): 2 als bedreigd, 3 kwetsbaar, 1 
zeldzaam en 1 onvoldoende gekend.  
 
Het Hellebos is een vochtig bos. Een spinnensoort van moerassig loofbos, Pachygnatha listeri, is 
goed vertegenwoordigd (op drie locaties), met vooral hoge aantallen langs een beekje (HE3; 23 ex.). 
Plaatselijk is er veel dood hout aanwezig maar toch zijn er maar 3 Rode-lijstsoorten met een binding 
aan dood hout aangetroffen (cfr. 6 soorten in Butselbos). Zeer opvallend is dat de Gewone 
bostrechterspin (Coelotes terrestris), een in Vlaanderen vrij algemene doch erg kenmerkende soort 
van droge loofbossen met veel dood hout, ontbreekt in Hellebos. Ook de Leemtrechterspin 
(Inermocoelotes inermis) is niet aangetroffen. Wel is de Slanke bostrechterspin (Histopona torpida) op 
alle onderzochte locaties vastgesteld.  
De Boscelspin (Dysdera erythrina) is enkel gevonden op locatie HE4 (5 ex.), waar opvallend veel dood 
hout aanwezig is.  
 
Twee soorten die open lichtrijke plekken verkiezen, Pardosa saltans en P. lugubris, zijn elk met 
slechts 1 exemplaar gevonden. Het gaat op de vangstlocatie om zwervende dieren, want waar deze 
wolfspinsoorten populaties hebben, vangt men doorgaans hoge aantallen (cfr. Butselbos).  
Hierbij dient gesteld dat we vooral dichte en eerdere donkere bestanden bemonsterden. Het is dus 
goed mogelijk (en gezien de aanwezigheid van zwervende dieren zelfs waarschijnlijk) dat deze 
soorten elders in het gebied wél talrijk aanwezig zijn.  
 
 
3.1.3.3 Mieren 
 
Tabel 9: Mieren aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Hellebos in 2013 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Kaste HE1 HE2 HE3 HE4 Totaal 
Lasius platythorax Humusmier WER       1 1 
Myrmica ruginodis Bossteekmier WER 6 11 14 9 40 
Stenamma debile Gewone drentelmier WER 2 14 6 1 23 
Temnothorax nylanderi Bosslankmier WER 1     1 2 
                
Aantal exemplaren     9 25 20 12 66 

Aantal soorten     3 2 2 4 4 
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3.1.3.4 Nachtvlinders 
 
In het Hellebos gebeurden 220 waarnemingen van 201 soorten nachtvlinders. De totaallijst voor dit 
gebied telt momenteel 207 soorten nachtvlinders. Van de doelsoorten werd enkel Witringuil 
waargenomen, maar daarnaast leverden de inventarisaties een reeks interessante waarnemingen op. 
Uit twee steekproeven met telkens zes Skinnervallen blijkt dat het Hellebos een erg bijzondere 
nachtvlindergemeenschap herbergt. Bij beide inventarisaties waren de omstandigheden goed: hoge 
temperaturen en nagenoeg geen wind. Hieronder bespreken we de meest bijzondere waargenomen 
soorten. 
 
De Porseleinvlinder (Abraxas sylvata) is een prachtige spanner die sterk gebonden is aan bossen. In 
Vlaanderen komt de soort wijdverbreid voor in alle provincies, maar is hij nergens algemeen. Vaak 
worden slechts solitaire exemplaren waargenomen. Op één juli-avond in het Hellebos werden niet 
minder dan 20 exemplaren waargenomen, een naar Vlaamse normen hoog aantal dat wijst op een 
grote populatie. De rupsen van deze soort leven op diverse loofbomen zoals iep en gewone 
vogelkers. 
 
Ook de Geelbruine bandspanner (Plagodis pulveraria) is een niet zo veel voorkomende bossoort. De 
soort komt vooral in oudere bossen voor, waar de rupsen op loofbomen zoals wilg leven. Net als de 
Porseleinvlinder is hij wijdverbreid, vooral in de oostelijke helft van Vlaanderen. Maar zelden wordt 
deze soort in redelijke of hoge aantallen waargenomen. De vangst van 32 exemplaren op één april-
avond geeft aan dat er in het Hellebos een grote populatie is.  
Hetzelfde geldt voor de Lichte blokspanner (Lobophora halterata). Ook deze soort is allesbehalve 
algemeen in Vlaanderen, maar wel wijdverbreid. De rupsen leven vooral op populieren, met name 
ratelpopulier. Op dezelfde april-avond werden niet minder dan 90 exemplaren van deze soort 
genoteerd, voor Vlaanderen wellicht een recordaantal. Daarbij viel op hoe groot de variatie binnen die 
populatie is: van bleke tot nagenoeg melanistische exemplaren: zowat alle kleurvormen werden 
waargenomen.  
In de marge van deze soortbespreking vermelden we de Oranje espenspanner (Boudinotia notha). 
Deze soort werd niet waargenomen tijdens de projectinventarisaties, wat logisch is aangezien het een 
exclusief dagactieve nachtvlinder betreft. Van de Oranje espenspanner zijn in Vlaanderen slechts 
enkele locaties bekend. Na de ontdekking van een populatie in het Walenbos te Tielt-Winge werd de 
soort in 2012 ook in het Hellebos vastgesteld. Totnogtoe is dit één van de twee gekende locaties in 
Antwerpen. In Limburg zijn er vier vindplaatsen. Op Vlaams niveau betreft dit dus een zeer zeldzame 
soort. Zoals de naam doet vermoeden is hij, net als de Lichte blokspanner, gebonden aan 
ratelpopulier. 
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Figuur 34: Een zeldzame donkere vorm van de Lichte blokspanner. Foto Wim Veraghtert. 
 
Nog een soort uit het rijtje van de minder algemene bossoorten, is de Groenige orvlinder.(Polyploca 
ridens). Hoewel deze soort vrij goed op licht komt, wordt hij jaarlijks slechts op een zeer beperkt aantal 
Vlaamse locaties gezien. Naast het Hellebos werd de soort op amper 5 andere plekken in Vlaanderen 
opgemerkt. 
 
Verder werden nog een aantal weinig algemene en interessante bossoorten waargenomen: Geelblad, 
Heremietuil (Ipimorpha retusa), Karmozijnrood weeskind (Catocala sponsa), Donkere iepenuil 
(Cosmia affinis), Morgenroodbladroller (Pammene aurita) en Molmboorder (Oecophora bractella). 
Deze laatste soort is een prachtig gekleurde micro-vlinder die vooral gezien wordt in oudere 
loofbossen met voldoende dood hout. 
Volledigheidshalve vermelden we het Zwart weeskind (Mormo maura) dat in juli op smeer werd 
aangetroffen. Die spectaculaire soort is in Vlaanderen aan een enorme opmars bezig en was 15 jaar 
geleden nog afwezig in grote delen van Vlaanderen. De toename is zodanig dat ze in Vlaams-Brabant 
intussen de status ‘vrij zeldzaam’ krijgt. 
Ook het feit dat op twee avonden niet minder dan 15 soorten tandvlinders werden waargenomen, wijst 
op een hoge kwaliteit van het bos. In deze familie zitten een reeks indicatorsoorten voor een goede 
habitatkwaliteit (Summerville et al. 2004). 
 
Een echte verrassing was de vangst van een Geblokte zomervlinder (Thalera fimbrialis) in juli. Van 
deze soort werd één exemplaar aangetroffen in een Skinnerval in een berkenbestand. De Geblokte 
zomervlinder staat gekend als een soort van heideterreinen en bloemrijke graslanden; het is dus 
allesbehalve een bossoort. Het gave uiterlijk van het exemplaar doet vermoeden dat het uit de nabije 
omgeving afkomstig was.  
 
Een laatste vermeldenswaardige waarneming betreft die van Hazelaaruil (Colocasia coryli): van deze 
algemene soort werden tijdens de aprilinventarisatie toch wel erg hoge aantallen waargenomen, nl. 
136 exemplaren op één avond. Daarmee was de Hazelaaruil de talrijkste nachtvlinder van de avond. 
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Hoewel dit bos met 207 soorten zeker niet de langste lijst van de in dit rapport besproken gebieden 
heeft, wordt het wel beschouwd als één van de meest bijzondere. Precies omwille van de lange lijst 
minder algemene soorten en de toch wel ongewone samenstelling van de nachtvlindergemeenschap 
(bijv. de uitzonderlijke aantallen van Lichte blokspanner).  
Dit is duidelijk een locatie met potentie die in de toekomst beter onderzocht moet worden. Het 
vermoeden bestaat dat ook andere natuurgebiedenin dezelfde regio, zoals het Silsombos, zo’n 
bijzondere nachtvlindergemeenschap herbergen.  
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3.1.3.5 Wilde bijen 
 
Er zijn 152 veldwaarnemingen van 256 exemplaren bijen, wespen en mieren verricht in het Hellebos-
Rotbos. 34 soorten wilde bijen, 1 soort goudwesp, 3 soorten bladwespen, 4 soorten graafwespen, 1 
soort galwesp, 3 mieren, 1 soort keverdoder en 8 soorten plooivleugelwespen werden aangetroffen 
(zie bijlage 2 voor volledige soortenlijst van de wilde bijen) in het gebied.  
 
Op 20/03/2014 werden twee vrouwtjes van het Vosje aangetroffen. Eén waarneming werd in het 
zuidelijk deel verricht, op een struweel met onder andere Sleedoorn. Het andere vrouwtje werd 
waargenomen op een wandelpad in het noordelijke deel van het gebied. Ook de Sierlijke wespbij 
(Nomada panzeri) werd in het gebied aangetroffen. Deze soort is één van de typische parasitaire 
soorten op het Vosje en wijst dus op goed uitgebouwde populaties van deze laatste soort.  
 
De overige doelsoorten werden tijdens de projectperiode in het Hellebos-Rotbos niet aangetroffen.  
 
Bij de overige aangetroffen soorten valt ten eerste het hoge aantal zandbijensoorten (Andrena) op. In 
totaal werden immers tien soorten op twee bezoeken aangetroffen. Dit is vermoedelijk deels te wijten 
aan het feit dat het gros van de waarnemingstijd besteed werd in de zuidelijke helft van het gebied 
waar vooral langs het zonnige pad aan de zuidgerichte bosrand geïnventariseerd werd. Zandbijen 
nestelen immers in open, zonnige bodems en deze zijn iets meer aan te treffen in deze zone van het 
gebied. Ook werd de eerste inventarisatieronde vrij vroeg in het voorjaar uitgevoerd, wanneer de 
meeste zandbijensoorten actief zijn. In het gebied werden niet minder dan 3 wilgenspecialisten 
aangetroffen, allen behorend tot deze groep. Zowel de Lichte wilgenzandbij (Andrena mitis), Grijze 
zandbij (Andrena vaga) als het Roodbuikje (Andrena ventralis) zijn strikt afhankelijk van het stuifmeel 
van wilgen voor het grootbrengen van hun larven. Van deze laatste werden nestplaatsen in het 
noorden van het gebied, langs het pad, gevonden.  
 
Ook de waarneming van de vrij zeldzame Gewone rozenzandbij (Andrena fucata) is het vermelden 
waard. Deze soort leeft vooral in bosranden en parken en is polylectisch. Dit betekent dat ze geen 
voorkeur heeft voor het verzamelen van stuifmeel. De Sierlijke wespbij (Nomada panzeri) is haar 
vermoedelijke parasiet (en is tevens aanwezig in het gebied).  
 
De Blauwe ertsbij (Ceratina cyanea) is een andere typische bosrandsoort. Ze nestelt bij voorkeur in 
afgebroken braamstengels op zonnige en droge plaatsen.  
 
Verder valt de waarneming van de zeldzame Brilmaskerbij (Hylaeus annularis nec annularis) op. In 
Nederland wordt deze soort vooral op zandgronden in allerhande relatief voedselarme, vaak licht 
ruderale biotopen teruggevonden. Ook braamstruwelen, bloemrijke zomen en bosranden worden 
hieronder gerekend (Peeters et al., 2012). De soort nestelt in holle plantenstengels en kevergangen in 
dood hout.  
 
Daarnaast werd ook de Geelschouderwespbij (Nomada ferruginata) aangetroffen. Deze soort 
parasiteert op de Vroege zandbij (Andrena praecox), een soort die vaak langs bosranden voorkomt 
en gespecialiseerd is in het verzamelen van stuifmeel van wilgen. Deze soort is dus nog te 
verwachten. 
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Figuur 35: Kolonie Kleine roetbijen op het wandelpad. Foto Jens D'Haeseleer. 
 
Tot slot werd een kolonie Kleine roetbijen (Panurgus calcaratus) aangetroffen op het wandelpad in 
het zuiden van het gebied. Deze zomersoort is strikt afhankelijk van gele composieten zoals Gewoon 
biggenkruid (Hypochaeris radicata), havikskruiden (Hieracium sp.), leeuwentanden (Leontodon sp.) en 
streepzaden (Crepis sp.). Ze komt vooral voor op kortgrazige, heischrale graslanden en bermen op 
zand- en lössgronden (Peeters et al., 2012).  
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3.1.3.6 Overige ongewervelden 
 
De Gewone glimworm (Lampyris noctiluca) is aangetroffen op alle 4 met bodemvallen onderzochte 
locaties in het Hellebos. De Kortschildglimworm (Phosphaenus hemipterus) is aangetroffen in 
bodemvallen HE2 en HE3.  
 
De Roodschildkever (Platycis minutus) is een zeldzame kever die aangetroffen is in een bodemval 
op locatie HE4, in de periode midden augustus-midden september 2013. 
 
 
 

 
Figuur 36: De Iepenpage is een zeldzame dagvlindersoort in Vlaanderen. We troffen dit dier aan op Akkerdistel in 
een bosrand in het Hellebos op 14/07/2014. Foto Jens D’Haeseleer. 
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Figuur 37: een Eikenpage in de zuidwestrand van Hellebos op 14/07/2014. Foto Jens D'Haeseleer. 
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3.1.4 Tienbunderbos  
 
3.1.4.1 Loopkevers 
 
Er zijn in het Tienbunderbos in totaal 842 loopkevers gevangen, verdeeld over 17 soorten.  
Alle soorten zijn volgens de meest recente Rode lijst (Desender et al. 2008) ‘momenteel niet 
bedreigd’. 
Negen soorten staan bekend als kenmerkende bossoorten (zie Tabel 10).  
Eén soort, met name Abax ater, is in grote aantallen gevonden en omvat 78% van alle gevangen 
loopkevers.  
Drie soorten zijn brachypteer (kort gevleugeld), met name Abax ater, Cychrus caraboides, de 
Slakkenloopkever en Pterostichus madidus.  
 
 
Tabel 10: Loopkevers aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Tienbunderbos in 2013 

Soorten/locatie  Habitat  TB1  TB2  TB3  TB4  Totaal 

Abax ater  B   36  174  162  289  661 

Agonum albipes  OSW (eu)  5           5 

Agonum assimilis  B   27           27 

Agonum obscurum  VH (eu)  3        1  4 

Asaphidion flavipes  DH (eu)  1           1 

Badister bullatus  B      1        1 

Calathus rotundicollis  B      4        4 

Cychrus caraboides  B         1     1 

Loricera pilicornis  VH (eu)  1           1 

Nebria brevicollis  DH (eu)  33           33 

Notiophilus biguttatus  B      1        1 

Pterostichus cupreus  VH (eu)           1  1 

Pterostichus madidus  B   59  11        70 

Pterostichus niger  B   19     5     24 

Pterostichus nigrita  VH (eu)  1           1 

Pterostichus oblongopunctatus  B      2     4  6 

Pterostichus strenuus  DH (eu)  1           1 

                    

Aantal exemplaren     186  193  168  295  842 

Aantal soorten     11  6  3  4  17 
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3.1.4.2 Spinnen 
 
Tabel 11: Spinnen aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Tienbunderbos in 2013 

Soorten / locaties 
Rode 
lijst 

Voorkeur‐
habitat  TB1  TB2  TB3  TB4  Totaal 

Agroeca brunnea        10  12  24     46 

Agyneta ramosa        10           10 

Alopecosa pulverulenta        1  1        2 

Centromerus sylvaticus        1     2     3 

Clubiona lutescens              1     1 

Dicymbium tibiale        1           1 

Diplocephalus picinus        1  6  1     8 

Diplostyla concolor           42  53  1  96 

Dysdera erythrina  B  Fddd     6  7     13 

Eratigena picta        1  3  2     6 

Ero furcata        1           1 

Gonatium rubellum           1  1     2 

Gongylidium rufipes        1           1 

Hahnia helveola  K  Fddd        1     1 

Hahnia montana        1     1     2 

Haplodrassus silvestris  B  Fddd     3  2  2  7 

Histopona torpida  Z  Fddd  1  8  2  3  14 

Linyphia triangularis        1        1  2 

Macrargus rufus        2     2  2  6 

Metellina mengei                 1  1 

Metellina segmentata                 1  1 

Micrargus herbigradus           7  2     9 

Microneta viaria        6  13  38  7  64 

Monocephalus fuscipes        3  1        4 

Neon reticulatus        1     2     3 

Neriene clathrata           1  1  1  3 

Oedothorax retusus        1           1 

Ozyptila praticola           6  2     8 

Pachygnatha clercki        2           2 

Pardosa amentata        1     11     12 

Pardosa hortensis  Z           1     1 

Pardosa lugubris  K  Fddv  4  14  62  1  81 

Pardosa saltans  K  Fddv  1           1 

Phrurolithus festivus           1        1 

Pirata hygrophilus        34     57     91 

Robertus lividus        4     2     6 

Saaristoa abnormis        1  2  1     4 

Tapinopa longidens              1     1 

Tenuiphantes flavipes           46  6  6  58 

Tenuiphantes zimmermanni        1  1  5     7 
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Soorten / locaties 
Rode 
lijst 

Voorkeur‐
habitat  TB1  TB2  TB3  TB4  Totaal 

Trochosa terricola        10  13  4     27 

Walckenaeria acuminata        1     1     2 

Walckenaeria cucullata           2        2 

Walckenaeria nudipalpis        1           1 

Walckenaeria obtusa        1  1        2 

Xysticus lanio           1  1     2 

                       

Aantal exemplaren        104  191  296  26  617 

Aantal soorten        29  23  30  11  46 

Aantal Rode‐lijstsoorten        3  4  6  3  7 

 
 
Er zijn in het Tienbunderbos in totaal 617 spinnen gevangen, verdeeld over 46 soorten (zie Tabel 11).  
Hiervan zijn 7 soorten opgenomen in de Rode lijst (Maelfait et al. 1998): 2 als bedreigd, 3 kwetsbaar 
en 2 zeldzaam.  
 
Er zijn 4 soorten met een binding aan dood hout aangetroffen. Zeer opvallend is dat de Gewone 
bostrechterspin (Coelotes terrestris), een in Vlaanderen vrij algemene doch erg kenmerkende soort 
van droge loofbossen met veel doud hout, ontbreekt in Tienbunderbos. Ook de Leemtrechterspin 
(Inermocoelotes inermis) is niet aangetroffen. Wel is de Slanke bostrechterspin (Histopona torpida) op 
alle onderzochte locaties vastgesteld.  
Het feit dat de Boscelspin (Dysdera erythrina) in redelijke aantallen is gevonden, op 2 locaties, is een 
indicatie dat het nog wel goed zit met de hoeveelheden dood hout.  
 
Twee nauw verwante soorten die open lichtrijke plekken verkiezen, Pardosa saltans en P. lugubris, 
zijn aangetroffen. Eerstgenoemde enkel met 1 ex. in een donker bestand (TB1) dus wellicht als 
zwerver aldaar. P. lugubris is in elk onderzocht bosbestand gevonden, maar was vooral talrijk in het 
lichtrijke bestand TB3 (62 ex.).  
 
3.1.4.3 Mieren 
 
Tabel 12: Mieren aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Tienbunderbos in 2013 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Kaste TB1 TB2 TB3 TB4 Totaal 
Lasius fuliginosus Glanzende houtmier OGY   3 1   4 
    WER   314   1 315 
Myrmica ruginodis Bossteekmier MAN   1     1 
    WER 18 22 45 7 92 
Stenamma debile Gewone drentelmier WER 1 40 23 13 77 
Temnothorax nylanderi Bosslankmier OGY       1 1 
    WER 1 1   8 10 
                
Aantal exemplaren     20 381 69 30 500 

Aantal soorten     3 4 3 4 4 
 
 
Bij veldwerk zijn op 2 plaatsen nesten van Bruine renmieren (Formica cunicularia) gevonden: 

 Aan de zuidrand van het bos; 
 In de berm van de E314; 

 
De precieze locatie is ingevoerd in Waarnemingen.be en er is telkens een staal van werksters 
genomen opdat de precieze soort kon bepaald worden.  
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3.1.4.4 Nachtvlinders 
 
In het Tienbunderbos werden 244 soorten nachtvlinders genoteerd, tijdens twee inventarisaties. 
Daarmee is de totaallijst nachtvlinders van het Tienbunderbos gegroeid tot 249 soorten. De 
omstandigheden tijdens beide inventarisaties waren goed.  
 
Van de doelsoorten werd de Witringuil (Cerastis leucographa) vastgesteld in het Tienbunderbos. Van 
soorten als Baardsnuituil, Beukentandvlinder en Kleine slakrups is de kans groot dat ze niet aanwezig 
zijn. Geelbruine houtuil en Witte-l-uil werden niet waargenomen, maar komen er wellicht wel voor, 
gezien de diverse waarnemingen van deze soorten in de regio. 
 

 
Figuur 38: Witringuil, gefotografeerd in de vlinderval in het Tienbunderbos (Evert Van de Schoot) 
 
De mooie lijst van het Tienbunderbos telt een aantal interessante soorten. Zo werd er o.a. een 
exemplaar van de Elzenuil (Acronicta alni) aangetroffen. Deze op Vlaams niveau zeldzame soort 
komt in Vlaams-Brabant erg lokaal voor. Van de Elzenuil is een populatie in het relatief nabijgelegen 
Walenbos al langer gekend. De naam van deze uil is overigens misleidend: de opvallende rupsen 
voeden zich ondermeer met els, maar werden in Vlaanderen ook al braam, hazelaar en zelfs beuk 
gevonden.  
Andere vermeldenswaardige soorten zijn Lichte blokspanner (Lobophora halterata), Grote 
vierbandspanner (Xanthorhoe quadrifasiata), Draak (Harpyia milhauseri), Bosbessnuituil (Hypena 
crassalis) en Gevlekte winteruil (Conistra rubiginea). Deze laatste leeft vermoedelijk in associatie met 
Glanzende houtmier (Lasius fuliginosus), die is aangetroffen (zie hoger). 
 
Nog opmerkelijk zijn de drie soorten van het genus Mompha die tijdens de juli-inventarisatie werden 
vastgesteld: de Zwarte heksenkruidmot (M. langiella), de Tweekleurige wilgenroosjesmot (M. 
raschkiella) en de Bonte wilgenroosjesmot (M. propinquella). Hoewel het hier om kleine mineermotten 
gaat, zijn dit stuk voor stuk opvallend getekende of gekleurde soorten die –als volwassen vlinder- niet 
zo vaak gezien worden. De eerste van de drie soorten is een echte zeldzaamheid in Vlaanderen. De 
naam ‘zwarte heksenkruidmot’ is enigszins misleidend: de rupsen van de soort zijn niet strikt aan 
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Groot heksenkruid gebonden, maar leven ook op Wilgenroosje en basterdwederiken (Epilobium sp.). 
Ook de twee andere wilgenroosjesmotten komen elders in Vlaanderen slechts lokaal voor. 
 
Op het hellend grasland, dat botanisch nog volop in ontwikkeling is, blijkt de aanwezigheid van 
Hoornbloemdwergspanner (Eupithecia pygmaeata) en Veelvraat (Macrothylacia rubi) dat de kwaliteit 
ervan goed is. Hier kunnen zich in de toekomst wellicht nog populaties van minder algemene 
graslandsoorten ontwikkelen (bijv. Gevlamde uil (Actinotia polyodon), die hier nog niet is 
waargenomen)  
 
Het Tienbunderbos heeft momenteel reeds een gevarieerde nachtvlinderfauna. Het beheer dat exoten 
bestrijdt en inheemse soorten meer kans geeft in het bosgedeelte, en het feit dat de soortenrijke 
graslanden nog volop in ontwikkeling zijn (en in positieve zin evolueren) doen vermoeden dat deze 
soortenrijkdom in de toekomst nog zal toenemen. De gradiënt in reliëf en de mozaïek aan habitats 
(van droog loofbos tot hellend, soortenrijk grasland) staan garant voor een hoge potentie. Het 
Tienbunderbos is bovendien gelegen in een biodiverse regio waar bronpopulaties van zeldzame 
soorten aanwezig zijn.  
 

 
Figuur 39: Draak, een opvallende, niet zo algemene tandvlinder. Foto Wim Veraghtert. 
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3.1.4.5 Wilde bijen 
 
Er zijn 280 waarnemingen van 490 exemplaren bijen, wespen en mieren verricht in het 
Tienbunderbos. 47 soorten wilde bijen, 1 soort graafwesp, 6 soorten galwespen, 4 soorten mieren, 1 
soort bladwespen, 2 soorten sluipwespen en 4 soorten plooivleugelwespen werden aangetroffen (zie 
bijlage 3 voor volledige soortenlijst van de wilde bijen) in het gebied.  
 
In 2011 vond vrijwilliger Luc Vanden Abeele een kolonie van de Zwart-rosse zandbij op een 
zanderige en zonnige hellingsweg in het zuidelijk deel van het bos. In de directe omgeving van deze 
vindplaats was ook bloeiende Boswilg te vinden. Ook in 2014 (op 24 februari) vond Luc een 
exemplaar van deze soort, ditmaal in een bosweide aan de westkant van het gebied. Deze soort kon 
niet bevestigd worden tijdens het veldwerk dat uitgevoerd werd door de projectmedewerker. 
  
Zowel in 2011 als in 2014 kon Luc verder nog exemplaren van de parasitaire Vroege wespbij 
(specifieke parasiet op de Zwart-rosse zandbij) aantreffen in de buurt van de gekende nestkolonie van 
de Zwart-rosse zandbij.  
 
Aan de nestplaats van bovenstaande soorten vond Luc verder ook nog een exemplaar van het Vosje 
in het voorjaar van 2014.  
 
De overige doelsoorten werden tijdens de projectperiode in het Tienbunderbos niet aangetroffen.  
 
Bij de overige aangetroffen soorten valt ten eerste het hoge aantal zandbijensoorten (Andrena) op. In 
totaal werden negen soorten aangetroffen. Dit is vermoedelijk deels te wijten aan het feit dat het 
gebied een vrij zandig karakter heeft en voldoende geschikte nestplaatsen voor deze voorjaarssoorten 
biedt. De enige wilgenspecialist is de Zwart-rosse zandbij. De Geelstaartklaverzandbij (Andrena 
wilkella) is dan weer gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemigen. Ze wordt 
vaak aangetroffen op Witte klaver (Trifolium repens) en Rode klaver (Trifolium pratense). Deze soort 
werd in een bloemrijk grasland in het noordelijk deel van het gebied aangetroffen tijdens een eerdere 
inventarisatie in het kader van de opmaak van de bermbeheerplannen van de E314 (Lambrechts et al. 
2014).  
 
De waarneming van een mannetje van de Wilgenhommel (Bombus cryptarum) dient nog bevestigd te 
worden. Deze soort werd aan de zuidrand van het gebied aangetroffen. De Wilgenhommel komt in 
Nederland vrijwel alleen voor in natte heidegebieden en de kustduinen.  
 
Van de zeldzame Rode koekoekshommel (Bombus rupestris) werd één mannetje aangetroffen op 
een Speerdistel (Cirsium vulgare) op de open plek op de hoogste plek van het bos. Deze soort heeft 
een parasitaire levenswijze op Steenhommel (Bombus lapidarius), een soort die volop aanwezig is in 
het gebied en in de omgeving.  
 
De Breedbuikgroefbij (Lasioglossum lativentre) wordt in Nederland vooral in kruidenrijke graslanden 
langs bosranden waargenomen.De soort nestelt solitair in de bodem en kent een polylectische 
levenswijze. Ook deze soort werd in een bloemrijk grasland in het noordelijk deel van het gebied 
aangetroffen tijdens een eerdere inventarisatie in het kader van de opmaak van de 
bermbeheerplannen van de E314 (Lambrechts et al., 2014). 
 
De Fijngestippelde groefbij (Lasioglossum punctatissimum) wordt in Nederland vooral in open, 
gemengde bossen op bosbessen (Vaccinium) aangetroffen. In het Tienbunderbos werden twee 
vrouwtjes van deze soort aangetroffen. De soort werd in de zuidrand van het bos teruggevonden. In 
het Tienbunderbos is zowel Blauwe (Vaccinium myrtillus) als Rode bosbes (Vaccinnium vitis-idaea) 
aanwezig.  
 
Langs twee waterlopen aan de zuidkant van het gebied werden vrouwtjes van de Gewone 
slobkousbij (Macropis europaea) gevonden. Deze soort is voor de voedselvoorraad van de larven 
afhankelijk van het stuifmeel van Grote wederik (Lysimachia vulgaris). De soort werd dan ook op deze 
plantensoort aangetroffen.  
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Van de groep van wespbijen (Nomada) werden 5 soorten aangetroffen. Deze soorten zijn allen 
soortspecifieke parasitaire bijen en vertellen zo iets over de aanwezigheid van andere bijensoorten. 
Van de aangetroffen soorten werd telkens minstens één gastheersoort aangetroffen.  
 
Tijdens de excursie op 20/04/2014 werd goed uitgekeken naar de Bosbesbij (Andrena lapponica), een 
zeldzame wilde bijensoort die een gespecialiseerd bloembezoek op Rode bosbes (Vaccinnium vitis-
idaea) en Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) kent. Op de zuidflank van het zuidelijke deel van het 
bos werd op verschillende plaatsen bloeiende Blauwe bosbes aangetroffen. De Bosbesbij werd hier 
echter niet op aangetroffen. Deze soort blijft in de provincie Vlaams-Brabant dan ook een uiterst 
zeldzame verschijning. Voorlopig is er slechts 1 recente waarneming bekend, meer bepaald uit het 
Rodebos in de Laanvallei. De bloeiende struikjes Blauwe bosbes werden nauwkeurig in de databank 
Waarnemingen.be ingevoerd zodat verdere opvolging van de Bosbesbij in het Tienbunderbos mogelijk 
is.  
 
 
 
3.1.4.6 Overige ongewervelden 
 
De Gewone glimworm (Lampyris noctiluca) is aangetroffen in de bodemvallen van locatie TB3.  
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3.1.5 Gravenbos 
 
 
3.1.5.1 Loopkevers 
 
Er zijn in het Gravenbos in totaal (slechts) 313 loopkevers gevangen, verdeeld over 15 soorten.  
Alle soorten zijn volgens de meest recente Rode lijst (Desender et al. 2008) ‘momenteel niet 
bedreigd’. 
Negen soorten staan bekend als kenmerkende bossoorten (zie Tabel 13).  
Twee soorten, met name Abax ater en Pterostichus madidus, zijn in vrij grote aantallen gevonden en 
omvatten 64% van alle gevangen loopkevers.  
Twee soorten zijn brachypteer (kort gevleugeld), met name Abax ater en Pterostichus madidus.  
 
 
Tabel 13: Loopkevers aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Gravenbos in 2013 

Soorten/locatie  Habitat  GB1  GB2  GB3  GB4  Totaal 

Abax ater  B   16  34  26  34  110 

Agonum assimilis  B   1        6  7 

Asaphidion flavipes  DH (eu)           2  2 

Badister bullatus  B      1        1 

Badister sodalis  VH (eu)           2  2 

Carabus granulatus  VH (eu)     1     12  13 

Elaphrus cupreus  VH (eu)           1  1 

Leistus rufomarginatus  B   9  1  1     11 

Loricera pilicornis  VH (eu)           3  3 

Nebria brevicollis  DH (eu)  4  7     9  20 

Notiophilus biguttatus  B   4  1  4  1  10 

Notiophilus rufipes  B   1           1 

Pterostichus madidus  B   1  65  1  22  89 

Pterostichus niger  B            13  13 

Pterostichus oblongopunctatus  B   22     8     30 

                    

Aantal exemplaren     58  110  40  105  313 

Aantal soorten     8  7  5  11  15 
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3.1.5.2 Spinnen 
 
Tabel 14: Spinnen aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Gravenbos in 2013 

Soorten / locaties 
Rode 
lijst 

Voorkeur‐
habitat  GB1 GB2 GB3 GB4  Totaal 

Agroeca brunnea        3     5     8 

Agyneta ramosa                 1  1 

Centromerus brevipalpus              1     1 

Centromerus sylvaticus           6  3     9 

Ceratinella scabrosa           1        1 

Coelotes terrestris  K  Fddd  16  45  24  49  134 

Diplocephalus latifrons                 2  2 

Diplostyla concolor        2        3  5 

Dysdera erythrina  B  Fddd  1  1  1     3 

Eratigena picta        1           1 

Gonatium rubellum                 1  1 

Hahnia pusilla  OG           1     1 

Histopona torpida  Z  Fddd  5  4  6     15 

Linyphia hortensis        2  2  1     5 

Macrargus rufus        12  1  8     21 

Mermessus trilobata              1     1 

Micrargus herbigradus        1     1  1  3 

Microneta viaria        5  5  17  7  34 

Monocephalus fuscipes           3  1     4 

Ozyptila praticola        1  1  1  4  7 

Ozyptila trux              1     1 

Pachygnatha listeri  K  Fdmo        1  4  5 

Palliduphantes pallidus           1     1  2 

Pardosa saltans  K  Fddv  3  10  3     16 

Pirata hygrophilus           2     18  20 

Porrhomma egeria        1           1 

Robertus lividus                 1  1 

Saloca diceros  K  Fdwo           1  1 

Tenuiphantes cristatus           2        2 

Tenuiphantes flavipes        29  4  2     35 

Tenuiphantes tenuis        1           1 

Tenuiphantes zimmermanni           4     9  13 

Walckenaeria atrotibialis           3     5  8 

Walckenaeria cucullata        1           1 

Walckenaeria furcillata              1     1 

                       

Aantal exemplaren        84  95  79  107  365 

Aantal soorten        16  17  19  15  35 

Aantal Rode‐lijstsoorten        4  4  6  3  7 
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Er zijn in het Gravenbos in totaal 365 spinnen gevangen, verdeeld over 35 soorten (zie Tabel 14).  
Hiervan zijn 7 soorten opgenomen in de Rode lijst (Maelfait et al. 1998): 1 als bedreigd, 4 kwetsbaar, 1 
zeldzaam en 1 als onvoldoende gekend.  
 
Er zijn 3 soorten met een binding aan dood hout aangetroffen. De Gewone bostrechterspin (Coelotes 
terrestris) is talrijk aanwezig op alle onderzochte locaties.  
Er zijn 2 soorten aanwezig die kenmerkend zijn voor vochtige tot natte bossen en één soort die 
bosranden en open plekken verkiest, Pardosa saltans.  
 
De spinnenfauna van Gravenbos was al eerder onderzocht, met name meer dan 20 jaar geleden (Van 
Keer & Van Keer, 1993). 
 
 
3.1.5.3 Mieren 
 
Tabel 15: Mieren aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Gravenbos in 2013 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Kaste GB1 GB2 GB3 GB4 Totaal
Lasius brunneus Boommier WER 1 2 1 17 21 
Myrmica ruginodis Bossteekmier WER 1 4 21 55 81 
Stenamma debile Gewone drentelmier OGY 1     1 2 
    WER 8 5 5 4 22 
Temnothorax nylanderi Bosslankmier WER 3 1 3 3 10 
                
Aantal exemplaren     14 12 30 80 136 

Aantal soorten     4 4 4 4 4 
 
 
 
3.1.5.4 Nachtvlinders 
 
Er zijn 162 waarnemingen van 150 soorten nachtvlinders verricht in het Gravenbos. De soortenlijst 
van het Gravenbos telt enkele minder algemene soorten. De omstandigheden bij de inventarisaties 
waren matig. Tijdens de vooravond van de juni-inventarisatie passeerden hevige onweersbuien, 
waardoor de vlinders pas later in de avond begonnen te vliegen. 
 
Een interessante soort is de Donkere jota-uil (Autographa pulchrina). Dit broertje van de Gamma-uil 
komt in Vlaanderen vooral in vochtige loofbossen voor. Ondanks de voorkeur voor schijnbaar banale 
waardplanten zoals brandnetel en een resem soorten uit de familie van de ruwbladigen is de soort 
toch relatief zeldzaam. In Vlaanderen komt de soort erg versnipperd voor. In 2009 werd ze ook gezien 
in het nabijgelegen Bos van Aa. 
 
Ook de Zesstreepuil (Xestia sexstrigata) is een soort die vooral in vochtige gebieden voorkomt, maar 
niet strikt aan bossen gebonden is. Bosranden, ruigten en graslanden vormen haar biotoop. De rups 
van de Zesstreepuil leeft vooral op grassen, zoals Glanshaver. In Vlaanderen komt deze typische 
augustussoort wijdverbreid voor, met een relatief groot aandeel van de waarnemingen in Vlaams-
Brabant. 
 
Tijdens de juni-inventarisatie werd eveneens een exemplaar van de Bruine sikkeluil (Laspeyria 
flexula) waargenomen. Deze soort was tot voor kort zeer zeldzaam in Vlaanderen. Halverwege de 
twintigste eeuw was de Bruine sikkeluil schaars, maar wijdverbreid in Vlaanderen, met name in 
stuifzanden en duinen. Nadat de soort, op de Westkustpopulatie na, nagenoeg verdwenen was uit 
Vlaanderen, is ze sinds 2009 aan een opvallende remonte bezig. De soort duikt nu her en der op en 
blijkt helemaal niet meer alleen in de vroeger geprefereerde biotopen te verschijnen. De rups leeft van 
korstmossen. Mogelijk heeft deze soort zich vrij recent kunnen aanpassen aan veranderde 
omstandigheden.  
 
In het nabijgelegen Bos van Aa in Zemst heeft een jarenlange inventarisatie-inspanning geleid tot een 
lijst van 443 soorten. Op die lijst staan ondermeer ook Zesstreepuil en Donkere jota-uil, evenals de 
doelsoort Geelbruine houtuil.     
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3.1.5.5 Wilde bijen 
 
Er zijn 195 waarnemingen van 327 exemplaren bijen, wespen en mieren verricht in het Gravenbos. 32 
soorten wilde bijen, 1 soort bladwesp, 5 soorten graafwespen, 4 soorten galwespen en 5 soorten 
plooivleugelwespen werden aangetroffen (zie bijlage 4 voor volledige soortenlijst van de wilde bijen) in 
het gebied.  
 
Op 9/04/2014 werden twee vrouwtjes van het Vosje aangetroffen. Eén waarneming werd in een 
grasland in het oosten van het gebied verricht, op een hoogstam Peer (Pyrus communis). Het andere 
vrouwtje werd waargenomen op een Zoete kers (Prunus avium) in het westelijke deel van het gebied. 
Verschillende bloeiende Zoete kersen werden in het gebied waargenomen en deze zijn allen in de 
databank opgenomen. Zo kan de verspreiding van het Vosje (en andere wilde bijen) op Zoete kers in 
het Gravenbos verder opgevolgd worden.  
 
De overige doelsoorten werden tijdens de projectperiode in het Gravenbos niet aangetroffen.  
 
Een vrouwtje Zwartgespoorde houtmetselbij (Hoplitis leucomelana) werd op Gewone rolklaver 
(Lotus corniculatus) aan de rand van het waterzuiveringsstation in het zuiden van het gebied 
aangetroffen. In Nederland komt deze soort vooral voor op bloemrijke graslanden en langs structuur- 
en bloemrijke bosranden. De soort knaagt zijn nesten zelf uit in merghoudende stengels van vooral 
braam en vlier (Peeters et al., 2012; eigen waarneming).  
 
Verder valt vooral de waarneming van de zeldzame Brilmaskerbij (Hylaeus annularis nec annularis) 
op. In Nederland wordt deze soort vooral op zandgronden in allerhande relatief voedselarme, vaak 
licht ruderale biotopen teruggevonden. Ook braamstruwelen, bloemrijke zomen en bosranden worden 
hieronder gerekend (Peeters et al., 2012). De soort nestelt in holle plantenstengels en kevergangen in 
dood hout.  
 
In verschillende ruige zones in het zuidoosten van het gebied werden exemplaren van de Gewone 
slobkousbij (Macropis europaea) gevonden. Deze soort is voor de voedselvoorraad van de larven 
afhankelijk van het stuifmeel van Grote wederik (Lysimachia vulgaris).  
 
Opvallend is het ontbreken van waarnemingen binnen de groep van de wespbijen (Nomada). 
Wespbijen zijn allen soortspecifieke parasitaire bijen en vertellen zo iets over de aanwezigheid van 
andere bijensoorten. Zonder gastheerbijen immers geen parasieten. Het gebied telt 5 soorten 
zandbijen, maar hun parasieten werden dus niet aangetroffen. Dit is mogelijks te verklaren doordat 
weinig potentiele nestplekken (waar parasieten gemakkelijker hun gastheren kunnen opsporen) 
bezocht werden. Nestplekken van zandbijen bevinden zich immers meestal in zandige, open plekken 
of langs open bospaden met veel licht.  
 
3.1.5.6 Overige ongewervelden 
 
De Bosmestkever (Geotrupes stercorosus) is talrijk aangetroffen in de bodemvallen van Gravenbos, 
met in totaal 1919 exemplaren. 
 
De Gewone glimworm (Lampyris noctiluca) is enkel aangetroffen op de met bodemvallen 
onderzochte locatie GB4. De Kortschildglimworm (Phosphaenus hemipterus) is aangetroffen in alle 
4 met bodemvallen onderzochte locaties in het Gravenbos.  
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3.1.6 Lembeekbos 
 
3.1.6.1 Loopkevers 
 
Er zijn in het Lembeekbos in totaal 1119 loopkevers gevangen, verdeeld over (slechts) 13 soorten.  
Alle soorten zijn volgens de meest recente Rode lijst (Desender et al. 2008) ‘momenteel niet 
bedreigd’, uitgezonderd Abax parallelus. Deze is opgenomen als ‘zeldzaam’. 
Acht soorten staan bekend als kenmerkende bossoorten (zie Tabel 16).  
Lembeekbos is -samen met het Margijsbos- het enige van de onderzochte bossen waar Abax ater niet 
de talrijkst gevangen soort is. Dit is namelijk Carabus problematicus, met bijna 500 gevangen 
exemplaren in het Lembeekbos. De aantallen van de vier talrijkst gevangen soorten omvatten 93% 
van alle gevangen loopkevers.  
 
Niet minder dan 5 soorten zijn brachypteer (kort gevleugeld), met name Abax ater, Abax parallelus, 
Carabus problematicus, C. violaceus en Pterostichus madidus.  
 
 
Tabel 16: Loopkevers aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Lembeekbos in 2013 

Soorten/locatie  Habitat  LB1  LB2  LB3  LB4  Totaal

Abax ater  B   80  13  34  118  245 

Abax parallelus  B      1        1 

Agonum muelleri  DH (eu)     1        1 

Carabus problematicus  B   56  73  178  190  497 

Carabus violaceus  B   33  17  61  74  185 

Elaphrus cupreus  VH (eu)     1        1 

Harpalus latus  DH (eu)     1        1 

Leistus rufomarginatus  B            1  1 

Loricera pilicornis  VH (eu)        3     3 

Nebria brevicollis  DH (eu)  7  3  2  2  14 

Pterostichus madidus  B   35  19  9  54  117 

Pterostichus niger  B   2  7  2     11 

Pterostichus oblongopunctatus  B   2  6  13  21  42 

                    

Aantal exemplaren     215  142  302  460  1119 

Aantal soorten     7  11  8  7  13 
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3.1.6.2 Spinnen 
 
Tabel 17: Spinnen aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Lembeekbos in 2013 

Soorten / locaties 
Rode 
lijst 

Voorkeur‐
habitat  LB1 LB2 LB3 LB4 Totaal 

Agroeca brunnea        2     1  3  6 

Apostenus fuscus  B  Fddd        1     1 

Bathyphantes nigrinus           3        3 

Centromerus brevipalpus        1           1 

Centromerus sylvaticus        2  1  3     6 

Ceratinella scabrosa              1     1 

Cicurina cicur              2     2 

Clubiona terrestris           1        1 

Coelotes terrestris  K  Fddd  35  3  19  20  77 

Dysdera erythrina  B  Fddd  4           4 

Eratigena picta           1        1 

Ero furcata                 1  1 

Gongylidium rufipes           1        1 

Histopona torpida  Z   Fddd  2     1  3  6 

Inermocoelotes inermis  Z   Fddd  4  3  13  6  26 

Linyphia hortensis                 1  1 

Macrargus rufus        5     2  2  9 

Metellina segmentata              1     1 

Micrargus herbigradus                 3  3 

Microneta viaria        4  2  3  29  38 

Monocephalus fuscipes        1           1 

Neriene clathrata        1        2  3 

Oedothorax agrestis           5     1  6 

Pardosa amentata        1  1     1  3 

Pardosa saltans  K  Fddv  19        1  20 

Pirata hygrophilus        1  10  2     13 

Robertus lividus           1        1 

Saaristoa abnormis              1  1  2 

Saloca diceros  K  Fdwo     1        1 

Tenuiphantes flavipes                 2  2 

Tenuiphantes zimmermanni        11  2  3  4  20 

Trochosa terricola        1  1  1     3 

Walckenaeria acuminata              1     1 

Walckenaeria corniculans  K  Fdwo           5  5 

Walckenaeria cucullata                 2  2 

                       

Aantal exemplaren        94  36  55  87  272 

Aantal soorten        16  15  16  18  35 

Aantal Rode‐lijstsoorten        5  3  4  5  8 
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Er zijn in het Lembeekbos in totaal (slechts) 272 spinnen gevangen, verdeeld over 35 soorten (Tabel 
17). Hiervan zijn 8 soorten opgenomen in de Rode lijst (Maelfait et al. 1998): 2 als bedreigd, 4 
kwetsbaar en 2 als zeldzaam.  
 
Er zijn 5 soorten met een binding aan dood hout aangetroffen, een indicatie dat dood hout goed 
voorradig is. De Gewone bostrechterspin (Coelotes terrestris) en Leemtrechterspin (Inermocoelotes 
inermis) zijn aanwezig op alle onderzochte locaties. Lembeekbos is het enige door ons onderzochte 
bos waar de Mossluiper (Apostenus fuscus) is vastgesteld. 
 
Er zijn 2 soorten aanwezig die kenmerkend zijn voor vochtige tot natte bossen. Saloca diceros is 
aangetroffen in de moerasvegetatie langs de vijver (LB2; 1 ex.) en Walckenaeria corniculans 
daarentegen in het bestand op het plateau (LB4; 5 ex.).  
Van de ‘bosrandsoort’ Pardosa saltans is enkel een populatie aangetroffen in het bestand LB1 en 
slechts één ex in bestand LB4, waar één van beide vallen nochtans in een erg lichtrijke situatie stond.  
 
 
 
 
3.1.6.3 Mieren 
 
Tabel 18: Mieren aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Lembeekbos in 2013 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Kaste LB1 LB2 LB3 LB4 Totaal
Lasius brunneus Boommier WER     1   1 
Myrmica ruginodis Bossteekmier OGY 1       1 
    WER 10 4 12 15 41 
Stenamma debile Gewone drentelmier WER 5   2 12 19 
Temnothorax nylanderi Bosslankmier WER 3   1 6 10 
                
Aantal exemplaren     19 4 16 33 72 

Aantal soorten     3 1 4 3 4 
 
 
 
Bij een terreinbezoek werden nesten van de Bosslankmier (Temnothorax nylanderi) aangetroffen, in 
enkele afgevallen eikels.  
 
Werksters van het genus Temnothorax zijn tussen 1,7 en 4 mm groot. De soorten van deze 
slankmieren nestelen voornamelijk onder schors, holle takjes en soms onder mos. De Bosslankmier 
zoekt haar onderkomen in holle eikels. De Bosslankmier gaat zelf geen gezonde eikels ombouwen tot 
een geschikte nestplaats, maar moet het eerder hebben van een woonst 'sleutel op de deur'. De eikel 
werd in een eerste fase aangeboord door een snuitkever (Curculio glandium * 4-8 mm) waarvan de 
larven de eikel beginnen uit te vreten als die nog aan de boom hangt. In de herfst vallen de eikels op 
de grond, de snuitkeverlarve vreet zich een weg naar buiten en zet haar ontwikkeling verder in de 
bodem. (zie http://formicidae.be/Temnothorax/temnnyla.htm). 
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Figuur 40: nesten van de Bosslankmier (Temnothorax nylanderi) in eikels. Foto: Jens D’Haeseleer. 
 
 
 
3.1.6.4 Nachtvlinders 
 
Tijdens twee inventarisaties werden in het Lembeekbos 353 nachtvlinderwaarnemingen verricht. 
Daarbij werden niet minder dan 303 soorten nachtvlinders waargenomen. Dat brengt het totaal aantal 
soorten voor dit gebied op 312. Van de doelsoorten werden Beukentandvlinder en Kleine slakrups 
waargenomen. Mogelijk komen Witringuil en Geelbruine houtuil ook voor in het domein, maar dat kon 
tijdens deze steekproefinventarisaties niet bevestigd worden. In de lange lijst van het Lembeekbos 
vinden we een aantal verrassingen terug.  
 
Onder de micro-nachtvlinders verdient een opvallende bladroller, het Coureurmotje (Olindia 
schumacherana), de nodige aandacht. Deze soort is op Vlaams niveau zeer zeldzaam en wordt af en 
toe gemeld in enkele bossen in de Vlaamse Ardennen en het Zoniënwoud. Vorig jaar werd de soort 
ook opgemerkt in het Maasdalbos en in mei 2014 dus in het Lembeekbos. Opmerkelijk is het hoge 
aantal: tenminste 30 exemplaren werden genoteerd, naar Vlaamse normen een record. Deze soort is 
niet specifiek aan één plant gebonden, maar heeft volgens de literatuur een waaier aan waardplanten, 
allemaal lage kruiden. In Engeland wordt een voorkeur voor Speenkruid (Ranunculus ficaria) 
vastgesteld.  
 
Nog een bijzondere micro-nachtvlinder is het Trompetmotje (Alabonia geoffrella). Van deze bossoort 
waren de Vlaamse vindplaatsen tot voor kort beperkt tot Kanne en de Voerstreek. In het Lembeekbos 
troffen we twee exemplaren aan; op 6 juni werd er toevallig nog een exemplaar gefotografeerd in het 
Hallerbos. Deze waarnemingen sluiten min of meer aan bij twee eerdere meldingen uit Braine-Le-
Comte, dat wat zuidelijker in dezelfde bossengordel ligt. Ook in Wallonië komt de soort lokaal voor, 
met een bolwerk in de Viroinvallei. De rupsen leven in dood hout, onder de schors, bijv. in hazelaar, 
maar ook in braamtakken.  
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Een derde vermeldenswaardige micro-nachtvlinder is de Dwerglangsprietmot (Cauchas fibulella). 
Deze dagactieve soort is sterk gebonden aan Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys). Ondanks het 
courante voorkomen van deze plant is de Dwerglangsprietmot, voor zover geweten, een zeldzame 
soort in Vlaanderen. Mogelijk wordt ze veel over het hoofd gezien. Een gerichte zoektocht voor het 
invallen van de duisternis leverde een exemplaar op, op 21 mei 2014.  
 
Van de macro-nachtvlinders is de vangst van een Varenuil (Callopistria juventina) een bijzondere 
vermelding waard. In het Hallerbos is van deze soort een populatie gekend in de jaren 1950 en die is 
vorig jaar herontdekt dankzij een Bijzonder Natuurbeschermingsproject (Nijs et al. 2013). Nu blijkt dat 
deze soort ook in het meer geïsoleerde Lembeekbos voorkomt. Buiten het Haller- en Lembeekbos is 
de verspreiding in Vlaanderen van de soort nagenoeg beperkt tot Averbode Bos en Heide en een 
enkele vindplaats in Limburg.  
 
Er werden enkele bosrankgebonden soorten genoteerd: de Bosrankdwergspanner (Eupithecia 
haworthiata), die de laatste jaren duidelijk toegenomen is in Vlaanderen, de Witvlekbosrankspanner 
(Melanthia procellata) en de Tere zomervlinder (Hemistola chrysoprasaria). Vooral deze laatste soort 
is schaars. De Witvlekbosrankspanner en de Tere zomervlinder zijn opgenomen in de lijst van 
Provinciaal Prioritaire Soorten. 
 

 
Figuur 41: Een mannetje Tere zomervlinder, gefotografeerd in het Lembeekbos (Wim Veraghtert) 
 
Van de Kleine slakrups (H. asella) werden 10 exemplaren genoteerd. Gezien de grote populatie in 
het Hallerbos is dat weinig verrassend. Ook de Beukentandvlinder was goed vertegenwoordigd. 
Terwijl tijdens de inventarisatieronde eind mei slechts 3 exemplaren gezien werden (begin vliegtijd), 
bedroeg het aantal half juli minstens 30 exemplaren, wat wijst op een grote populatie. 
 
Andere interessante bossoorten die werden vastgesteld zijn: Paddenstoeluil (Parascotia fuliginaria), 
Bruine sikkeluil (Laspeyria flexula), Donkere iepenuil (Cosmia affinis), Donkere jota-uil (Autographa 
pulchrina), Esdoorntandvlinder (Ptilodon cucullina), Grote vierbandspanner, Geblokte stipspanner 
(Idaea emarginata), Porseleinvlinder (Abraxas sylvata) en Geelblad (Ennomos quercinaria).  
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Tenslotte vermelden we een niet zo zeldzame soort: de Geellijnsnuituil (Trisateles emortualis). Die 
komt verspreid over Vlaanderen in loofbossen voor. De rupsen leven van afgevallen of verdorrend 
eikenloof. Dit is een typisch voorbeeld van een wijdverbreide soort die nagenoeg overal in lage 
dichtheden voorkomt. De meeste waarnemingen van deze soort betreffen één of enkele exemplaren. 
Tijdens de juli-inventarisatie in het Lembeekbos kwamen echter meer dan 30 exemplaren op de vallen 
af, een voor deze soort uitzonderlijk hoog aantal. 
 
3.1.6.5 Wilde bijen 
 
Er zijn 141 waarnemingen van 217 exemplaren bijen, wespen en mieren verricht in het Lembeekbos. 
38 soorten wilde bijen, 1 soort bladwesp, 1 soort graafwesp, 3 soorten galwespen, 1 soort mier, 1 
soort spinnendoder en 1 soort plooivleugelwesp werden aangetroffen (zie bijlage 5 voor volledige 
soortenlijst van de wilde bijen) in het gebied.  
 
De enige doelsoort die aangetroffen werd in het gebied is het Vosje. Hiervan werd 1 vrouwtje op 
16/04/2014 aangetroffen in een wilde tuin aan de noordoostkant van het bos. Tijdens het 
terreinbezoek op 16/04/2014 werden daarnaast ook de Signaalwespbij (Nomada signata) en de 
Sierlijke wespbij (Nomada panzeri) aangetroffen. Beide soorten kunnen parasitair optreden bij onder 
meer het Vosje. Van de Signaalwespbij werd 1 vrouwtje aangetroffen, langs een bosrand in het 
zuidoosten. Van de Sierlijke wespbij werden 4 waarnemingen verricht. Het ging telkens om vrouwtjes, 
die verspreid over het gebied gevonden werden, zowel langs bosranden als in dicht bebladerde 
plekken.  
 
Nog op 16/04/2014 werd een mannetje van de Valse rozenzandbij (Andrena helvola) aangetroffen 
langs de bosrand in het noorden van het gebied. Deze vrij algemene soort is vooral terug te vinden in 
bos(rand)en en wordt vaker op struiken dan op kruiden aangetroffen.  
 
Langs de vijvers die centraal in het gebied liggen werd na lang zoeken één vrouwtje van de Gewone 
slobkousbij (Macropis europaea) op de hier aanwezige populatie Grote wederik (Lysimachia vulgaris) 
aangetroffen. Deze vijvers hebben, mede door beschaduwing, een eerder soortenarme 
oevervegetatie.  
 
Verder valt vooral de aanwezigheid van 9 soorten wespbijen (Nomada) op. Deze werden 
hoofdzakelijk langs de interne bosranden en in de omgeving van het kasteel aangetroffen. Deze 
soorten zijn allen soortspecifieke parasitaire bijen en vertellen zo iets over de aanwezigheid van 
andere bijensoorten. Zonder gastheerbijen immers geen parasieten. Van drie van de gevonden 
Nomada-soorten werd geen gastheersoort aangetroffen. De Gewone wespbij (Nomada flava) 
parasiteert in het Lembeekbos waarschijnlijk op de Meidoornzandbij (Andrena carantonica) of de 
Viltvlekzandbij (Andrena nitida), de Roodsprietwespbij (Nomada fulvicornis) op de Grijze rimpelrug 
(Andrena tibialis) en de Smalbandwespbij (Nomada goodeniana) op de Viltvlekzandbij en/of de Grijze 
rimpelrug. Deze gastheersoorten zijn dus nog te verwachten in het gebied.  
 
In een gat bovenin de zuidwestelijke muur van het kasteel werd een kolonie Honingbijen (Apis 
mellifera) aangetroffen. Deze is hier reeds enkele jaren aanwezig (pers. med. Didier Van Driessche).  
 
3.1.6.6 Overige ongewervelden 
 
De Bosmestkever (Geotrupes stercorosus) is opvallend talrijk aangetroffen in de bodemvallen van 
Lembeekbos, met in totaal 2422 exemplaren. 
 
De Gewone glimworm (Lampyris noctiluca) is enkel aangetroffen in de bodemvallen van de locaties 
LB3. De Kortschildglimworm (Phosphaenus hemipterus) is aangetroffen in bodemvallen LB1 en 
LB3.  
 
De Roodschildkever (Platycis minutus) is een zeldzame kever die aangetroffen is in een bodemval 
op locatie LB3, in september 2013. 
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3.1.7 Margijsbos 
 
3.1.7.1 Loopkevers 
 
Er zijn in het Margijsbos in totaal (slechts) 391 loopkevers gevangen, verdeeld over 15 soorten.  
Alle soorten zijn volgens de meest recente Rode lijst (Desender et al. 2008) ‘momenteel niet 
bedreigd’. 
Acht soorten staan bekend als kenmerkende bossoorten (zie Tabel 19).  
Margijsbos is (samen met Lembeekbos) het enige van de onderzochte bossen waar Abax ater niet de 
talrijkst gevangen soort is. Dit is namelijk Carabus problematicus (167 gevangen exemplaren in 
Margijsbos). De aantallen van de twee talrijkst gevangen soorten, Abax ater en Carabus 
problematicus, omvatten 74% van alle gevangen loopkevers. Het Margijsbos is het enige van de 6 
onderzochte gebieden waar Pterostichus madidus ontbreekt (of tenminste niet is aangetroffen…), een 
soort die elders vaak de tweede talrijkst aangetroffen soort is.  
 
Niet minder dan 4 soorten zijn brachypteer (kort gevleugeld), met name Abax ater, Carabus nemoralis, 
Carabus problematicus en Cychrus caraboides.  
 
 
 
Tabel 19: Loopkevers aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Margijsbos in 2013 

Soorten/locatie  Habitat  MB1  MB2  MB3  MB4  Totaal 

Abax ater  B   74  5  17  26  122 

Agonum assimilis  B      15        15 

Carabus granulatus  VH (eu)     14     1  15 

Carabus nemoralis  B   9     1     10 

Carabus problematicus  B   61     76  30  167 

Cychrus caraboides  B            2  2 

Elaphrus cupreus  VH (eu)           1  1 

Leistus rufomarginatus  B         1     1 

Loricera pilicornis  VH (eu)     4     2  6 

Nebria brevicollis  DH (eu)  3  20        23 

Pterostichus niger  B   6           6 

Pterostichus nigrita  VH (eu)     13        13 

Pterostichus oblongopunctatus  B   1     4  1  6 

Pterostichus strenuus  DH (eu)     2     1  3 

Pterostichus versicolor  DH (eu)           1  1 

                    

Aantal exemplaren     154  73  99  65  391 

Aantal soorten     6  7  5  9  15 
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3.1.7.2 Spinnen 
 
Tabel 20: Spinnen aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Margijsbos in 2013 

Soorten / locaties 
Rode 
lijst 

Voorkeur‐
habitat  MB1 MB2 MB3 MB4  Totaal 

Agroeca brunnea                 2  2 

Agyneta ramosa           2        2 

Alopecosa pulverulenta           2        2 

Antistea elegans                 1  1 

Bathyphantes gracilis           1        1 

Centromerus sylvaticus        2           2 

Coelotes terrestris  K  Fddd  8     12     20 

Dicymbium tibiale           2     1  3 

Diplocephalus latifrons        1           1 

Enoplognatha thoracica              1     1 

Eratigena picta        1     1  1  3 

Gongylidiellum latebricola              1     1 

Histopona torpida  Z  Fddd        1  1  2 

Inermocoelotes inermis  Z  Fddd  3     9     12 

Metellina merianae        1           1 

Micrargus herbigradus        1           1 

Microneta viaria                 1  1 

Monocephalus fuscipes        2  4     2  8 

Oedothorax agrestis           3        3 

Oedothorax apicatus           2        2 

Oedothorax gibbosus  K  Fdmo     2        2 

Ozyptila praticola           1        1 

Ozyptila trux        8     15     23 

Pachygnatha clercki           2        2 

Pachygnatha listeri  K  Fdmo  2  1     2  5 

Palliduphantes pallidus              1     1 

Pardosa amentata                 1  1 

Pardosa saltans  K  Fddv  3     2  2  7 

Pirata hygrophilus           44  26  10  80 

Pocadicnemis pumila              1     1 

Robertus lividus           2     4  6 

Saaristoa abnormis                 1  1 

Tenuiphantes tenuis           2        2 

Tenuiphantes zimmermanni        1           1 

Trochosa terricola        4  12  4  4  24 

Walckenaeria acuminata                 1  1 

Walckenaeria atrotibialis           2     1  3 

Aantal exemplaren        37  84  74  35  230 

Aantal soorten        13  16  12  16  37 

Aantal Rode‐lijstsoorten        4  2  4  3  6 
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Er zijn in het Margijsbos in totaal (slechts) 230 spinnen gevangen (minste van alle bossen), verdeeld 
over 37 soorten (zie Tabel 20).  
Hiervan zijn 6 soorten opgenomen in de Rode lijst (Maelfait et al. 1998): 4 kwetsbaar en 2 als 
zeldzaam.  
 
Er zijn 3 soorten met een binding aan dood hout aangetroffen, de Gewone bostrechterspin (Coelotes 
terrestris), Leemtrechterspin (Inermocoelotes inermis) en Slanke bostrechterspin (Histopona torpida). 
Het betrof echter lage aantallen. 
 
Er zijn 2 soorten gevonden die kenmerkend zijn voor vochtige tot natte bossen: Oedothorax gibbosus 
en Pachygnatha listeri. Twee van de onderzochte locaties waren dan ook nat. De aantallen van deze 
soorten waren laag. Van Oedothorax gibbosus zijn 2 exemplaren gevangen, een vrowtje en een 
mannetje forma tuberosus. 
Van de ‘bosrandsoort’ Pardosa saltans zijn op 3 locaties lage aantallen aangetroffen. Nochtans leek 
het lichtrijke bestand MB3 geschikt voor deze soort en hadden we er dus hogere aantallen verwacht.  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat het Margijsbos tegenviel wat betreft ecologische waarde van de 
spinnenfauna. De verwachtingen waren hier hoog gespannen omdat het botanisch een zeer 
waardevol gebied is. 
 
 
 
3.1.7.3 Mieren 
 
Tabel 21: Mieren aangetroffen in bodemvallen op 4 locaties in het Margijsbos in 2013 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Kaste MB1 MB2 MB3 MB4 Totaal
Myrmica rubra Gewone steekmier WER   1     1 
Myrmica ruginodis Bossteekmier OGY 1     1 2 
    WER 21 12 10 2 45 
Stenamma debile Gewone drentelmier OGY     1   1 
    WER 29 1 3 1 34 
                
Aantal exemplaren     51 14 14 4 83 

Aantal soorten     2 3 2 2 3 
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3.1.7.4 Nachtvlinders 
 
Voor de aanvang van dit project waren in het Margijsbos welgeteld drie soorten nachtvlinders gezien. 
Drie inventarisatierondes die in 2014 plaatsvonden, konden dit aantal doen toenemen tot 171. Daarbij 
moet gezegd worden dat de weersomstandigheden bij alle rondes niet ideaal waren. Dat resulteert in 
een relatief laag aantal soorten, zeker in vergelijking met bijv. het Lembeekbos dat toevallig op heel 
warme nachten onderzocht werd met weliswaar een lager aantal Skinnervallen (6 in het Lembeekbos 
tegenover 7 in het Margijsbos). Bovendien werd de plaatsing van de vallen uit praktische 
overwegingen geconcentreerd in het zuidelijke deel van het bos, op een perceel in eigendom van 
ANB. Hoewel het Agentschap ook elders percelen in het bos bezit, zijn deze niet altijd gemakkelijk 
toegankelijk en is een gecombineerde simultane vangst op verschillende, ver uiteengelegen percelen 
moeilijker haalbaar.  
Bijzonder interessante delen van het bos zijn overigens nog in privé-bezit en konden niet onderzocht 
worden. Dit ‘lage’ soortenaantal zegt dus meer over de minder gunstige omstandigheden dan over de 
reële soortenrijkdom in het bos. Die laatste moet zeker hoog zijn, gezien de vangsten die ondermeer 
in een tuin te Overijse gebeuren. In deze regio (Overijse – Tervuren) liggen overigens enkele van de 
meest soortenrijke kilometerhokken van Vlaanderen voor nachtvlinders.  
 
Van de doelsoorten werden Kleine slakrups (H. asella) en Beukentandvlinder (D. obliterata) 
genoteerd, weliswaar met telkens één exemplaar. Daarnaast werden een aantal typische soorten van 
vochtige loofbossen genoteerd, zoals Brummelspanner (Mesoleuca albicillata), Donkere jota-uil 
(Autographa pulchrina), Bruine groenuil (Anaplectoides prasina), Koekoeksbloemspanner (Perizoma 
affinitata) en Marmeruil (Polia nebulosa). 
 
De Koekoeksbloemspanner is een loofbossoort die langs bospaden en aan bosranden voorkomt 
waar de waardplant Dagkoekoeksbloem groeit. De soort is zeldzaam in Vlaanderen en wordt vaak 
verward met de veel algemenere Hennepnetelspanner (Perizoma alchemillata). De 
Koekoeksbloemspanner wordt in Vlaanderen in vochtige bossen waargenomen.  
Het bronboskarakter van het Margijsbos zorgt er ook voor dat een aantal typische soorten van 
vochtige tot zelfs natte biotopen werden aangetroffen. In een perceel dat door Zwarte els 
gedomineerd werd, belandde zelfs een Egelskopboorder (Globia sparganii) in een val. Dit is een niet 
zo algemene soort van oever- en moerasvegetaties.  
 
We vermelden ook de waarneming van een Coureurmotje. Deze onmiskenbare, maar bijzonder 
schaarse bladroller werd ook in Zuid-West-Brabant aangetroffen (zie gebiedsbespreking 
Lembeekbos), maar blijkt dus ook ten oosten van Brussel aanwezig te zijn.  
 
Ook Witvlekbosrankspanner (Melanthia procellata), Morgenroodbladroller (Pammene aurita), 
Esdoorntandvlinder (Ptilodon cucullina) en Bruine sikkeluil (Laspeyria flexula) zijn geen algemene 
soorten. Stuk voor stuk zijn het soorten die de laatste decennia zijn toegenomen.  
 
 
3.1.7.5 Wilde bijen 
 
Er zijn 128 waarnemingen van 202 exemplaren bijen, wespen en mieren verricht in het Margijsbos. 42 
soorten wilde bijen en 1 soort galwesp werden aangetroffen (zie bijlage 6 voor volledige soortenlijst 
van de wilde bijen) in het gebied.  
 
Tijdens het terreinbezoek op 17/04/2014 werden de Signaalwespbij (Nomada signata) en de 
Sierlijke wespbij (Nomada panzeri) aangetroffen. Beide soorten kunnen parasitair optreden bij onder 
meer het Vosje. Van de Signaalwespbij werd 1 vrouwtje aangetroffen, centraal in het gebied. Van de 
Sierlijke wespbij werd eveneens 1 waarneming verricht. Ook hier ging het om een vrouwtje, dat ook 
centraal in het gebied gevonden werd, langs een bospad. Samen met de waarneming van de 
Signaalwespbij wijst dit op de aanwezigheid van populaties van het Vosje in het gebied. 
 
Van de Distelbehangersbij werden, op 18/07/2014, 3 waarnemingen verricht in het gebied. In totaal 
ging het om 3 vrouwtjes en 1 mannetje. Twee vrouwtjes werden in het noorden van het gebied, langs 
een bosrand, op Speerdistel (Cirsium vulgare) aangetroffen. Op een kleine kapvlakte in het zuiden 
van het bos werden tevens een mannetje en een vrouwtje op Kale jonker (Cirsium palustre) 
aangetroffen.  
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De overige doelsoorten werden tijdens de projectperiode in het Margijsbos niet aangetroffen.  
 
Van de Kortsprietmaskerbij, (Hylaeus brevicornis) een vrij zeldzame soort, werd 1 mannetje op Sint-
jakobskruidskruid aan de westrand van het gebied aangetroffen. Deze soort verkiest vooral schrale en 
zandige terrein en nestelt in stengels van braam, holle takken van vlier en kevervraatgangen in hout 
en weidepaaltjes (Peeters et al., 2012).  
 
De Fijngestippelde groefbij (Lasioglossum punctatissimum) wordt in Nederland vooral in open, 
gemengde bossen op bosbessen (Vaccinium) aangetroffen. In het Margijsbos werden twee vrouwtjes 
van deze soort aangetroffen. De soort werd zowel in de zuidrand (op paardenbloem) als centraal in 
het bos (dichtbij de populatie Blauwe bosbes) teruggevonden.  
 
Langs de vijvers die ten zuiden van het gebied liggen werden verschillende exemplaren van de 
Gewone slobkousbij (Macropis europaea) gevonden. Deze soort is voor de voedselvoorraad van de 
larven afhankelijk van het stuifmeel van Grote wederik (Lysimachia vulgaris). De soort werd in 
hoofdzaak op deze plantensoort aangetroffen. 
 
Op Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) langs de Sing-Jansbergsteenweg in het westen van het 
gebied werden verschillende mannetjes van de Kattenstaartdikpoot (Melitta nigricans) aangetroffen.  
 
Verder valt vooral de aanwezigheid van 8 soorten wespbijen (Nomada) op. Deze soorten zijn allen 
soortspecifieke parasitaire bijen en vertellen zo iets over de aanwezigheid van andere bijensoorten. 
Zonder gastheerbijen immers geen parasieten. Van drie van de teruggevonden soorten werd geen 
gastheersoort aangetroffen. De parasieten van het Vosje werden hierboven reeds besproken. 
Daarnaast werd ook de Geelschouderwespbij (Nomada ferruginata) aangetroffen. Deze soort 
parasiteert op de Vroege zandbij (Andrena praecox), een soort die vaak langs bosranden voorkomt en 
gespecialiseerd is in het verzamelen van stuifmeel van wilgen. Deze soort is dus nog te verwachten.  
 
Tijdens het terreinbezoek op 17/04/2014 werd goed uitgekeken naar de Bosbesbij (Andrena 
lapponica), een zeldzame wilde bijensoort die een gespecialiseerd bloembezoek op Rode 
(Vaccinnium vitis-idaea) en Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) kent. Centraal in het gebied komt op 
enkele plaatsen Blauwe bosbes voor. De Bosbesbij werd hier echter niet op aangetroffen. Deze soort 
blijft in de provincie Vlaams-Brabant dan ook een uiterst zeldzame verschijning. Voorlopig is er slechts 
1 recente waarneming bekend, meer bepaald uit het Rodebos in de Laanvallei. De bloeiende struikjes 
bosbes werden nauwkeurig in de databank ingevoerd zodat verdere opvolging van de Bosbesbij in het 
Margijsbos mogelijk is.  
 
3.1.7.6 Overige ongewervelden 
 
De Gewone glimworm (Lampyris noctiluca) is enkel aangetroffen in de bodemvallen van de locaties 
MB2. De Kortschildglimworm (Phosphaenus hemipterus) is aangetroffen in bodemvallen MB1, MB2 
en MB3.  
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3.2 Soortgerichte inventarisatie 
 
3.2.1 Loopkevers 
 
Oude bossen herbergen een typische loopkeverfauna die zeer specifieke eisen stelt aan het habitat. 
Het zijn goede ecologische indicatoren waarvan de aan- of afwezigheid veel zegt over de staat van 
het biotoop. Dit is helder beschreven in het recent verschenen boek ‘Miradal’, over Meerdaalwoud 
(Desender in Baeté et al. 2009).  
Maar liefst 74% van de loopkevers die aan bossen gebonden zijn, zijn echter bedreigd en bijgevolg 
opgenomen op de eerste Rode Lijst van de zandloopkevers en loopkevers van Vlaanderen (Desender 
et al., 1995). Inmiddels is deze Rode lijst herzien (Desender et al., 2008), maar zijn de typische oud-
bossoorten er niet beter aan toe. Zo is de prachtige Lederloopkever (Carabus coriaceus), onze 
grootste inheemse loopkever, van de categorie ‘kwetsbaar’ naar ’bedreigd’ verhuisd. Dat betekent dat 
als dezelfde trend verder gaat, dat de soort riskeert in de categorie ‘met uitsterven bedreigd’ terecht te 
komen. Een aantal loopkevers van de Rode lijst werd recent ook opgenomen op de lijst met prioritaire 
soorten voor de provincie Vlaams-Brabant.  
 
De PPS-doelsoorten zijn Abax ovalis, Abax parallelus, Carabus auronitens, Carabus coriaceus, 
Cychrus attenuatus en Molops piceus.  
 
3.2.1.1 Abax ovalis 
 
Abax ovalis staat als zeldzaam op de Rode Lijst. Deze soort werd tussen 1980 en 2007 slechts in 70 
5x5km hokken waargenomen in België, volgens de verspreidingsatlas van de loopkevers en de 
zandloopkevers (Desender et al., 2008). De enige waarnemingen in Vlaanderen komen uit de 
provincie Vlaams-Brabant. 
De soort is helaas niet vastgesteld bij voorliggend onderzoek. 
 
3.2.1.2 Abax parallelus 
 
Abax parallelus werd opgenomen op de Rode Lijst als zeldzaam. In de verspreidingsatlas is deze 
soort bekend uit 122 5x5 km hokken in België in de periode 1980-2007. 
In Nederland is ze vrij zeldzaam en komt ze vooral in Zuid-Limburg en op de Veluwe voor. Daar leeft 
ze vooral in Eiken-Haagbeukenbossen resp. in dichte naaldbossen of Eiken-Berkenbossen met dichte 
ondergroei van Adelaarsvaren. De soort wordt zelden buiten het bos aangetroffen en is brachypteer, 
maar wel een goede loper. Ze is gevoelig voor versnippering van bossen en een goede indicator van 
oude stabiele bossen. De soort vertoont broedzorg (Turin, 2000). 
 
De soort is éénmaal vastgesteld bij voorliggend onderzoek, één exemplaar in Lembeekbos. 
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Figuur 42: Abax parallelus is de enige van de zes PPS-soorten die is aangetroffen in voorliggend onderzoek. Foto 
Bernard Van Elegem.  
 
3.2.1.3 Carabus auronitens 
 
Carabus auronitens staat eveneens als zeldzaam op de Rode Lijst. Tussen 1980 en 2007 werd ze in 
139 5x5 km hokken waargenomen in België. Het zwaartepunt van de verspreiding in Vlaanderen ligt 
duidelijk in Vlaams-Brabant, meer bepaald in het Zoniënwoud, waar een endemische ondersoort talrijk 
voorkomt. We hadden dan ook gehoopt de soort in he tMargijsbos aan te treffen. 
De soort is helaas niet vastgesteld bij voorliggend onderzoek. 
 
3.2.1.4 Carabus coriaceus 
 
Carabus coriaceus valt onder de categorie ‘bedreigd’ op de Rode Lijst. De soort werd in 99 5x5 km 
hokken waargenomen in de periode 1980-2007. De verspreiding in Vlaanderen is beperkt tot 
Meerdaalwoud en de Voerstreek. 
Bij recent onderzoek op het ecoduct ‘De Warande’ in Meerdaalwoud is de soort veelvuldig vastgesteld 
op dit nieuw aangelegde ecoduct (Lambrechts et al. 2013).  
De soort is helaas niet vastgesteld bij voorliggend onderzoek. 
 
3.2.1.5 Cychrys attenuatus 
 
Cychrys attenuatus staat als ‘zeldzaam’ op de Rode Lijst. De soort werd in België in amper 57 5x5 
hokken waargenomen tussen 1980 en 2007. De enige waarneming van Vlaanderen is afkomstig uit 
Vlaams-Brabant. 
De soort is helaas niet vastgesteld bij voorliggend onderzoek. 
 
3.2.1.6 Molops piceus 
 
Molops piceus werd opgenomen in de categorie ‘zeldzaam’ op de Rode Lijst. Er zijn in België 
waarnemingen bekend uit 76 5x5 km hokken uit de periode 1980-2007. 
De soort is helaas niet vastgesteld bij voorliggend onderzoek. 
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Overige doelsoorten 
 
3.2.1.7 Abax ater 
 
Abax ater, ook wel ‘Breedborstloopkever’ genoemd, is een eurytope bossoort, met de hoogste 
dichtheden in matig vochtige bossen, minder in vochtige tot natte bossen. Daarbuiten kan men de 
soort in diverse beschaduwde terreintypes zoals heide en grasland aantreffen, soms als zwerver 
vanuit bossen waar de reproductie plaatsvindt. De soort is brachypteer, maar kan goed lopen. Ze is 
vermoedelijk gevoelig voor versnippering van bossen, tenzij deze door hagen of houtkanten 
verbonden zijn (Turin, 2000). 
Abax ater is de talrijkst aangetroffen loopkeversoort bij voorliggend onderzoek, verantwoordelijk voor 
bijna de helft van de totale vangstaantallen. De soort is op alle 24 onderzochte locaties aangetroffen 
(6 bossen x 4 locaties / bos).  
 
3.2.1.8 Agonum livens 
 
Agonum livens is een kenmerkende soort van bossen op zwaardere bodems die in de periode 1980 - 
2007 slechts van 35 UTM hokken in heel België bekend is (Desender et al., 2008).  
We vonden bij voorliggend onderzoek 1 exemplaar in Hellebos. 
 
3.2.1.9 Carabus auratus (Gouden loopkever) 
 
Bij een recent bodemvalonderzoek in de Heibossen in Kortenaken is een populatie Gouden loopkever 
(Carabus auratus) gevonden (Kevin Lambeets, pers.med). Deze soort werd in de eerste Rode lijst als 
‘achteruitgaand’ beschouwd, maar is inmiddels ‘bedreigd’ (Desender et al., 2008). Het is geen 
kenmerkende bossoort maar ze kan wel talrijk zijn op open plekken in bossen, zoals in het 
bosreservaat Konenbos in Voeren (Plessers et al. 2005a). 
De soort is helaas niet vastgesteld bij voorliggend onderzoek. 
 
3.2.1.10 Carabus monilis 
 
Ook deze soort werd in de eerste Rode lijst als ‘achteruitgaand’ beschouwd, maar is inmiddels 
‘bedreigd’ (Desender et al., 2008). 
Carabus monilis is geen kenmerkende bossoort, maar is recent wel gevonden in 2 kleine geïsoleerde 
bosjes in natuurgebied ‘De Paddepoel’ in Glabbeek (med. Pallieter De Smedt). 
De soort is helaas niet vastgesteld bij voorliggend onderzoek. 
 
3.2.1.11 Carabus nemoralis (Tuinschallebijter) 
 
Carabus nemoralis, de Tuinschallebijter, is in Nederland en de meeste omliggende landen in aantal 
toegenomen. De soort bereikt in Nederland de hoogste dichtheden in beboste terreinen en in mindere 
mate in heide en cultuurland, maar is wel talrijk in kruidenrijk grasland. Op de kalkgraslanden met 
schrale vegetatie heeft de soort een voorkeur voor noordgeoriënteerde hellingen, waar steeds een 
voldoende hoog vochtgehalte is. De soort is kortvleugelig, maar wel een goede loper (Turin, 2000). 
 
In de Leemstreek in Vlaanderen vertoont deze soort -in weerwil tot zijn naam- een uitgesproken 
voorkeur voor bossen. De soort kan al in februari - maart actief worden en is in muizenarme jaren op 
dat moment een belangrijke prooi voor Bosuil (Desender in Baeté et al., 2009). 
 
De Tuinschallebijter is bij voorliggend onderzoek aangetroffen op alle 4 locaties in het Hellebos en op 
2 locaties in Margijsbos. 
 
3.2.1.12 Carabus problematicus (Gekorrelde schallebijter) 
 
Carabus problematicus, de Gekorrelde schallebijter, is een vrij eurytope soort die in Nederland in een 
groot aantal bostypes voorkomt en op heide. Uit onderzoek bleek dat de ‘heidepopulaties’ ‘gevoed’ 
zouden worden vanuit de bossen. Desalniettemin kon deze goede loper in grote heidegebieden tot op 
3 km van bos worden aangetroffen. Naarmate men in NW-Europa verder naar het noorden gaat, komt 
de soort steeds meer in heiden voor en minder in bossen (open naaldbos) (Turin, 2000). 
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Carabus problematicus is de derde talrijkst gevangen soort in dit onderzoek, maar toch is ze slechts in 
2 van de 6 onderzochte bossen gevonden. Daar was het dan wel telkens de talrijkst aangetroffen 
soort. Ze is aangetroffen op alle onderzochte locaties in het Lembeekbos en op 3 van de 4 locaties in 
Margijsbos.  
 

 
Figuur 43: De Gekorrelde schallebijter (Carabus problematicus) is een in Vlaanderen algemene, hoofdzakelijke 
bosbewonende, ongevleugelde loopkever. We troffen de soort bij voorliggend onderzoek enkel in Margijsbos en 
Lembeekbos aan, alwaar het wel de talrijkst gevangen loopkeversoort was. Foto Maarten Jacobs. 
 
 
3.2.1.13 Carabus violaceus (Paarse loopkever) 
 
Carabus violaceus, de Paarse loopkever, komt in Nederland zowel in bossen als vrij open terreinen 
voor: in Zuid-Limburg op kalkgrasland en bosranden van het Eiken-Haagbeukenbos (hellingbossen) 
en op de Veluwe hoofdzakelijk in lichte bostypen (Turin, 2000). In Nederland is de soort vrij zeldzaam, 
maar in België komt ze nagenoeg over het hele land voor. Carabus violaceus is door haar brachyptere 
karakter zeer waarschijnlijk gevoelig voor isolatie en versnippering van het landschap (Turin, 2000).  
 
Carabus violaceus is enkel vastgesteld in Lembeekbos maar komt daar wel abundant voor.  
 
3.2.1.14 Cychrus caraboides (Slakkenloopkever) 
 
Cychrus caraboides, de Slakkenloopkever, heeft een lichaamsvorm die aangepast is aan het eten van 
huisjesslakken. Het is een goede indicator van stabiele milieus met een goed ontwikkelde slakkenrijke 
bodemfauna. De soort kan niet vliegen maar is wel een goede loper en klimmer. Ze zou in de Benelux 
eerder een toename dan een afname vertonen (Turin, 2000).  
 
De Slakkenloopkever is in lage aantallen gevonden in Margijsbos (2 ex) en Tienbunderbos (1 ex). 
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Figuur 44: De Slakkenloopkever (Cychrus caraboides) is één van de 7 brachyptere (kort gevleugelde) loopkevers 
die bij voorliggend onderzoek is aangetroffen. Foto Bernard Van Elegem. 
 
 
3.2.1.15 Notiophilus quadripunctatus 
 
Notiophilus quadripunctatus is een kenmerkende soort van bossen, vooral op zwaardere bodems, en 
is in de periode 1980 - 2007 slechts van 35 UTM hokken in heel België bekend (Desender et al., 
2008). Eugene Stassen vindt de soort in Haspengouw ook in akkers en akkerranden. 
We vonden bij voorliggend onderzoek 1 exemplaar in Hellebos. 
 
3.2.1.16 Pterostichus madidus 
 
Pterostichus madidus is in Nederland een eurytope bossoort, die vooral in warme, lichte bossen 
voorkomt of aan de randen van koelere bostypes. De hoogste densiteiten vindt men er op de 
overgang van Eiken-Haagbeukenbos naar kalkgrasland. De noordgrens van het areaal loopt door 
Nederland. Opmerkelijk is dat het in Groot-Brittannië de meest waargenomen loopkeversoort is, in 
zeer diverse biotopen, maar het meest in droge bossen en droge graslanden. De soort is brachypteer. 
Het is een vrij goede loper die een snelheid van 9 cm/sec haalt. Water is echter een belangrijke 
barrière (Turin, 2000).  
 
Pterostichus madidus is de tweede talrijkst gevangen soort in dit onderzoek. De soort ontbrak echter 
volledig in Margijsbos en is slechts op 2 van de 4 locaties in Tienbunderbos gevonden.  
 
 
3.2.1.17 Pterostichus oblongopunctatus 
 
Pterostichus oblongopunctatus is een bossoort met een slechte dispersiecapaciteit, net als Abax ater 
(Turin & den Boer, 1988). 
We vonden de soort in 5 van de 6 onderzochte bossen, met in totaal 122 ex. Enkel in Hellebos is ze 
niet gevonden.  
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3.2.2 Spinnen 
 
 
Apostenus fuscus, de Mossluiper, leeft op de bodem in bossen, maar ook op heides en kalkgrasland. 
In Nederland is de soort beperkt tot Zuid-Limburg en de bossen bij Nijmegen (Roberts, 1998). In 1997 
- 1998 is de soort pas voor het eerst in Vlaanderen gevonden, bij een grootschalig onderzoek in 40 
bossen, en dat leverde meteen vondsten in 9 bosgebieden op (De Bakker et al., 2000, 2009), vooral in 
Beukenbossen met weinig ondergroei op lemige bodem. In 2004 en 2006 is de soort in meerdere 
Voerense bossen gevonden en dat waren pas de eerste vondsten voor de provincie Limburg 
(Plessers et al., 2005a,b, 2007a,b,c). 
 
We vonden bij voorliggend onderzoek 1 exemplaar in Lembeekbos. 
 

 
Figuur 45: Van Apostenus fuscus, de Mossluiper, is bij voorliggend onderzoek een nieuwe vindplaats ontdekt, in 
Lembeekbos. Foto Pierre Oger (Beeldbank ARABEL). 
 
Dysdera erythrina, de Boscelspin, is gespecialiseerd in het prederen van pissebedden. Deze fraaie 
spin is in 5 van de 6 onderzochte bossen aangetroffen (niet in Margijsbos). 
 
Haplodrassus silvestris, de Bosmuisspin, heeft volgens Maelfait et al. (1998) een voorkeur voor 
droog loofbos met veel dood hout. Roberts (1998) noemt het eveneens een soort van bossen. We 
vonden de soort meest in Butselbos (20 ex., op de 4 locaties), ook in Tienbunderbos (7 ex.; op 3 van 
de 4 locaties) en tenslotte 1ex in Hellebos. 
 
Coelotes terrestris, de Gewone bostrechterspin, is een zeer kenmerkende (doch stenotope) 
bossoort (zie Figuur 51). Dit is bevestigd in een zeer omvangrijk onderzoek in 40 Vlaamse bossen, 
waar het globaal de derde talrijkst gevangen spinnensoort was (De Bakker et al., 2009).  
 
Ook in voorliggend onderzoek is het de derde talrijkst gevangen spinnensoort (344 ex.). Toch is de 
soort niet vastgesteld in 2 van de onderzochte bossen, in Lembeekbos en Tienbunderbos. In 
Margijsbos is ze slechts op 2 van de 4 onderzochte plekken gevonden. In de overige drie bossen, 
Butselbos, Gravenbos en Lembeekbos, is de soort wijdverspreid en talrijk: ze is er op elke 
onderzochte locatie gevonden.  
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Hahnia pusilla, het Kleinste kamstaartje, is wijd verspreid in de Benelux, maar wordt slechts 
plaatselijk aangetroffen, soms wel in hoge aantallen. Meestal op vochtige plekken (Roberts, 1998). 
We registreerden de soort in drie bossen, Butselbos, Gravenbos en Hellebos. Het ging tekens slechts 
om 1 gevangen exemplaar. 
 
Histopona torpida, de Slanke bostrechterspin, is een kenmerkende bossoort. Ze is in voorliggend 
onderzoek in alle 6 onderzochte bossen en op vrijwel alle locaties gevonden, in eerder lage aantallen 
(1 – 8 ex.).  
 

 
Figuur 46: Histopona torpida, de Slanke bostrechterspin, Foto Pierre Oger (Beeldbank ARABEL). 
 
 
Inermocoelotes inermis, de Leemtrechterspin, komt vooral op leembodems voor en is in Nederland 
enkel algemeen in Zuid-Limburg (Roberts 1998). 
De Leemtrechterspin is in de helft van de door ons onderzochte bossen gevonden, met name in 
Butselbos (op 3 locaties), Lembeekbos (meest; op alle 4 locaties) en Margijsbos (op 2 locaties).  
 
 
Pardosa lugubris, de Zwartstaartboswolfspin, en Pardosa saltans, de Zwarthandboswolfspin, zijn 
2 ‘bosrandsoorten’ waarvan er in Vlaanderen een relatief groot aantal vindplaatsen bekend zijn. P. 
lugubris is abundant in de bossen op zandbodem, op het Kempens plateau. P. saltans zou de 
tegenhanger zijn in bossen op voedselrijkere bodem. 
In voorliggend onderzoek was Pardosa saltans de tweede talrijkst gevangen spinnensoort (413 ex.). 
De soort is in elk van de 6 bossen gevonden, zeer talrijk in Butselbos doch telkens slechts 1 ex. in 
Tienbunderbos en Hellebos.  
Pardosa lugubris was minder talrijk (124 ex.) en is slechts in de helft van de bossen gevonden: talrijk 
en wijd verspreid over alle onderzochte locaties in Butselbos en Tienbunderbos, doch telkens slechts 
1 ex. in Hellebos. 
In Butselbos hebben beide nauw verwante soorten dus populaties op dezelfde locaties. 
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Figuur 47: Pardosa saltans, de Zwarthandboswolfspin, is een typische ‘bosrandsoort’ Foto Gilbert Loos 
(Beeldbank ARABEL). 
 
 
Saloca diceros, het Gehoornd sierkopje, is in België het vaakst gevonden in West- en Oost-
Vlaanderen. Het is een soort van duinpannen, venen en bronbossen.  
We vonden telkens 1 exemplaar in Gravenbos en Lembeekbos.  
 
Tegenaria silvestris, de Steentrechterspin, is volgens Roberts (1998) niet zeldzaam in de Benelux, 
meestal in bossen. We vingen slechts 1 exemplaar, in Butselbos.  
 
Walckenaeria corniculans, het Harig knobbelsierkopje, heeft een voorkeur voor open moerasbossen 
(Maelfait et al., 1998). Toch is de soort in 4 verschillende bosreservaten in Voeren in drogere 
ecotopen gevonden (Plessers et al. 2007a,b,c). 
In voorliggend onderzoek is de soort in 2 bossen gevonden. In Butselbos komt ze wijd verspreid voor, 
op alle 4 locaties, en vrij talrijk (in totaal 34 ex. gevangen). In Lembeekbos is ze op 1 locatie gevangen 
(5 ex.).  
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3.2.3 Nachtvlinders 
 
Voor dit project werden zes belangrijke doelsoorten geselecteerd. Deze worden hieronder besproken. 
 
3.2.3.1 Baardsnuituil 
 
De Baardsnuituil is een middelgrote snuituil met grijzige voorvleugels. De soort is goed te herkennen 
aan de vage dwarslijnen en de lichte, relatief rechte golflijn. Net als enkele andere snuituilen bezit de 
soort opvallend grote palpen. De spanwijdte bedraagt 30-35 mm. 
 
Ecologie 
 
De Baardsnuituil is een echte bossoort. De rupsen leven vooral op eik, en in mindere mate op andere 
loofbomen waaronder haagbeuk. Net als de rupsen van de Lijnsnuituil en Boogsnuituil verkiezen ze 
bladeren van verdorrende takken, bijv. afgebroken takken die nog aan de boom hangen of zelfs 
afgevallen takken. Ondanks deze schijnbaar niet zo bijzondere waardplantkeuze is de Baardsnuituil 
toch een erg zeldzame soort (zie onderstaande paragrafen). Uit soortgericht onderzoek in Engeland 
blijkt dat de Baardsnuituil niet te droge en vooral oude eikenbossen verkiest met voldoende 
ondergroei.  
De soort vliegt in één generatie in begin mei- eind juni. Rupsen kunnen vooral in augustus-september 
gevonden worden. De rups overwintert in het laatste stadium. 
Uit Engels onderzoek blijkt dat de overwintering een cruciaal stadium is voor de overleving. Warme en 
natte winters zijn nefast (Grundy, 2006).  
Eveneens uit Engels onderzoek blijkt dat de soort in lage dichtheden voorkomt, maar zich wel goed 
laten lokken met licht. Ook werden in Engeland rupsen gevonden door tijdens het voorjaar (tweede 
helft mei) doelgericht eikentakken te knakken, die in het najaar opnieuw afgezocht werden op het 
voorkomen van rupsen.  
 
Verspreiding  
 
De soort is wijdverbreid in Europa (uitgezonderd het Middellandse Zeegebied) en Azië, tot in Japan. In 
België komt de soort vooral voor ten zuiden van Samber en Maas. In Vlaanderen is de soort 
nagenoeg afwezig en beperkt tot één vindplaats. Ook in de buurlanden is dit een zeldzame soort: in 
het Verenigd Koninkrijk is het een ‘UKBAP-species’, een soort waarvoor een specifiek 
beschermingsplan en soortgerichte maatregelen opgemaakt en uitgevoerd worden. 
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
Vlaams-Brabant herbergt de enige Vlaamse populatie van de Baardsnuituil, met name in het 
Walenbos te Tielt-Winge. Daar werd de soort ontdekt in 2007 tijdens inventarisaties met lichtvallen. De 
soort werd daarom aangeduid als een provinciaal prioritaire soort en werd ook opgenomen in de 
Koesterburencampagne. 
Ondanks de sterk toegenomen waarnemerscapaciteit en de inventarisaties in bosgebieden in de wijde 
regio (kasteeldomein van Horst, Dunbergbroek, …) werd de soort nog nergens anders waargenomen. 
Rupsenvondsten zijn uit Vlaanderen nog niet bekend. 
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
Tijdens de projectinventarisaties werd de soort niet aangetroffen. Gezien de zeldzaamheid van deze 
soort is dat niet verrassend.  
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3.2.3.2 Geelbruine houtuil 
 
De Geelbruine houtuil is een bleekbruine, weinig opvallende getekende soort met nauwelijks zichtbare 
uilvlekken, vooruitstekende schouders en soms opvallende kamachtige uitstulpingen op het borststuk. 
In rust houdt deze soort zijn poten vaak naar voren gestrekt.  
 
Ecologie 
 
De Geelbruine houtuil komt voor in loofbossen, waar de rupsen leven op diverse loofbomen zoals 
Wilde vogelkers en wilg. In de literatuur worden ook framboos als waardplant vermeld.  
De rupsen kunnen van mei tot juli gevonden worden. 
De soort overwintert in het volwassen stadium en vliegt van september tot in mei. De Geelbruine 
houtuil laat zich geregeld, maar niet erg goed, lokken door licht en beter door het gebruik van smeer. 
Volwassen vlinders foerageren ook op bloeiende klimop en overrijpe vruchten zoals bramen. 
 

 
Figuur 48: Geelbruine houtuil. Foto Marc Herremans. 
 
Verspreiding  
 
Deze soort komt in Europa wijdverbreid voor van Spanje tot Centraal-Scandinavië en oostwaarts tot in 
Siberië en Japan. In West-Europa is het een eerder zeldzame soort. In België komt de soort 
wijdverbreid, maar in lage dichtheden, voor in Wallonië, met name ten zuiden van Samber en Maas. In 
Vlaanderen is het voorkomen nagenoeg beperkt tot de oostelijke heflt (ten oosten van de lijn 
Antwerpen-Brussel). Terwijl de soort in de periode 2007-2010 op een hele reeks locaties werd 
ontdekt, wordt ze sinds 2012 nog maar zeer weinig gemeld.  
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
Het zwaartepunt van de verspreiding in Vlaanderen situeert zich in Oost-Brabant. De meest westelijke 
vindplaatsen (voor Vlaanderen!) bevinden zich in Zemst en Halle. Op enkele locaties wordt de soort 
regelmatig waargenomen, maar nergens in hoge aantallen.  
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Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
Tijdens de projectinventarisaties werd de soort niet aangetroffen. Dat betekent niet dat deze soort niet 
voorkomt in of rond de gebieden. Gezien de lage trefkans en de schijnbaar neerwaartse trend van 
deze soort  
 
 
3.2.3.3 Witringuil 
 
De Witringuil is een relatief kleine, gedrongen uil die zijn naam dankt aan de opvallend wit omrande 
ringvlek. Ook de niervlek is bij deze soort doorgaans duidelijk aanwezig. Verder is de Witringuil vooral 
op het borststuk duidelijk roodachtig behaard. Ook de grondtoon van de voorvleugel is vaak bruinrood. 
De wijfjes zijn vaak donkerder dan de mannetjes. De spanwijdte bedraagt 35-39 mm. 
 
Ecologie 
 
Vooral loofbossen vormen het uitgelezen biotoop van de Witringuil. Deze soort is gebonden aan een 
waaier van planten: de rupsen leven van sleedoorn en wilg, maar ook van lagere planten zoals zuring. 
Bij gebrek aan rupsenwaarnemingen is de precieze voedselkeuze in Vlaanderen niet goed gekend.  
De Witringuil vliegt in één generatie van maart tot mei. De soort komt op licht en foerageert op 
bloeiende wilgen. 
 
Verspreiding  
 
Het uitgestrekte areaal van de Witringuil loopt van het Verenigd Koninkrijk tot in Japan en beslaat een 
groot deel van het gematigd palearctisch gebied. De soort ontbreekt in het Middellandse Zeegebied. 
De Witringuil is in België een zeldzame en in Vlaanderen een zeer zeldzame en lokale soort. De 
verspreiding is in Vlaanderen beperkt tot een serie vindplaatsen tussen Oudenaarde en Hasselt. In de 
Kempen wordt de soort slechts sporadisch gezien. In de Leemstreek heeft de soort duidelijke enkele 
bolwerken, ondermeer in de Denderregio. 
In Nederland is de verspreiding van de Witringuil beperkt tot de Biesbosch en Zuid-Limburg; de soort 
staat er op de rode lijst als ‘ernstig bedreigd’. 
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
De Witringuil is van oudsher al bekend uit de provincie. De soort komt er versnipperd voor, met 
verspreide vindplaatsen in het Pajottenland en een bolwerk tussen Leuven, Aarschot en Diest. 
Daarbuiten gebeurden geïsoleerde vangsten nabij ondermeer Halle en Tienen.  
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
Deze soort werd waargenomen in het Hellebos en in het Tienbunderbos. Beide inventarisaties 
gebeurden in april, wat ideaal is voor het zoeken van deze soort. De overige gebieden werden iets 
later in het voorjaar geïnventariseerd; tenminste in de regio Overijse (Margijsbos) komt de soort ook 
voor. 
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3.2.3.4 Kleine slakrups 
 
De Kleine slakrups is een weinig opvallende, gedrongen nachtvlinder uit de familie van de Slakrupsen. 
In tegenstelling tot de algemene Slakrups (Apoda limacodes) is deze soort egaal gekleurd en 
ongetekend. Door dit wat kenmerkloze uiterlijk en de geringe grootte wordt de soort gemakkelijk over 
het hoofd gezien of voor een micro-nachtvlinder aanzien. De spanwijdte bedraagt 15-20 mm. 
 
Ecologie 
 
De Kleine slakrups is een echte loofbossoort. De schijnbaar pootloze rups leeft op diverse loofbomen, 
met name beuk. Ook op eik, hazelaar en berk zijn al rupsen aangetroffen. Het rupsenstadium duurt 
van augustus tot mei. De soort overwintert als volgroeide rups in een galachtige cocon. De vlinders 
vliegen in één generatie in juni-begin augustus.  
 
Verspreiding  
 
Deze soort komt voor in een groot deel van het palearctisch gebied, van Noord-Spanje tot in Oost-
Azië. In België is de verspreiding van de soort erg versnipperd. De soort is wijdverbreid ten zuiden van 
Samber en Maas, met name in de provincies Luxemburg en Namen. In Vlaanderen is de soort bekend 
van de boscomplexen tussen Brugge en Gent, een aantal vindplaatsen in de Vlaamse Ardennen en in 
de regio Sint-Truiden en de boscomplexen rond Brussel en in Oost-Brabant. 
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
Het merendeel van de gekende Vlaamse vindplaatsen ligt in Vlaams-Brabant. Met name de grote 
boscomplexen, zoals Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud, herbergen bolwerken van deze soort. 
De Kleine slakrups is er lokaal talrijk. Daarbuiten werd de Kleine slakrups al gezien in minder grote 
bosgebieden zoals het Bos van Aa in Zemst, het Merodebos in Kortenberg en aan de Kesselberg in 
Kessel-Lo. 
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
De Kleine slakrups werd op enkele plaatsen verwacht en daar ook aangetroffen. De vangst in het 
Lembeekbos geeft aan dat de soort in Zuid-West-Brabant niet enkel tot het Hallerbos beperkt is. 
Verrassend was de vangst van deze soort in het Butselbos in Boutersem. Dit betreft een relatief 
geïsoleerde vindplaats; overigens de meest oostelijke in de provincie Vlaams-Brabant. In het 
Margijsbos en het Gravenbos werd de soort niet aangetroffen, maar deze locaties werden niet op de 
piek van de vliegtijd onderzocht. 
 
 
3.2.3.5 Beukentandvlinder 
 
De Beukentandvlinder is een grijsachtige tandvlinder die aan de zwarte dwarslijnen goed herkenbaar 
is. Deze soort heeft een gedrongen postuur en harige poten en borststuk, net als andere soorten uit 
hetzelfde genus. De spanwijdte bedraagt 30 tot 40 mm. 
 
Ecologie 
 
Zoals zijn Nederlandse naam doet vermoeden heeft de soort in West-Europa een sterke voorkeur voor 
beuk. In het buitenland is de rups ook al op eiken gevonden. Deze soort vliegt in één generatie van 
mei tot augustus. De Beukentandvlinder overwintert als pop. Net zoals andere tandvlinders kunnen de 
volwassen exemplaren geen voedsel opnemen. De soort komt zeer goed op licht. 
 
Verspreiding 
 
De Beukentandvlinder komt voor in Centraal- en Zuid-Europa en Klein-Azië. In België is de soort 
wijdverbreid in de bosrijke regio’s in het zuiden van het land en in de boscomplexen rondom Brussel. 
Hoewel zwervers al in de provincie Antwerpen gezien zijn, breidt deze soort amper uit. In Nederland is 
de soort in Limburg gezien, maar zijn er geen populaties bekend. 
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Verspreiding in Vlaams-Brabant 
De verspreiding van de Beukentandvlinder is beperkt tot de boscomplexen rond Halle, Brussel en 
Leuven. Daarbuiten zijn er slechts enkele waarnemingen, noordelijk tot Liedekerke (op de 
provinciegrens), Grimbergen en Rotselaar. In de grote beukenbossen zoals Hallerbos, Zoniënwoud en 
Meerdaalwoud is de soort lokaal ronduit talrijk.  
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
De soort werd waargenomen in het Lembeekbos, het Butselbos en het Margijsbos. Met name de 
waarneming in Boutersem is interessant omdat ze helemaal aan de rand van het gekende areaal ligt. 
 
3.2.3.6 Witte-L-uil 
 
De Witte-l-uil dankt zijn Nederlands en wetenschappelijke naam aan de verticale witte streep op de 
voorvleugels, die de soort onmiskenbaar maakt. Net als andere uilen van het genus Mythimna 
ontbreken ring- en niervlek op de voorvleugels. De spanwijdte bedraagt 30-35 mm. 
 
Ecologie 
 
De Witte-l-uil wordt vaak gezien aan bosranden en is niet strikt aan bossen gebonden. De soort wordt 
regelmatig aan bosranden gezien, maar komt evenzeer voor in (ruige) graslanden. De rups leeft van 
grassen zoals glanshaver, schaduwgras, bochtige smele, etc. De soort overwintert als jonge rups. Het 
popstadium wordt ondergronds doorgebracht. 
De vlinders vliegen in twee generaties, in juni-juli en in september-oktober. Volwassen exemplaren 
voeden zich ondermeer met overrijpe vruchten en nectar van bloemen. Ze komen zowel op smeer als 
op licht. 
 
Verspreiding 
 
De Witte-l-uil komt verspreid over Vlaanderen voor, vooral ten oosten van de lijn Antwerpen-Brussel. 
Ook in de duinen is de soort goed vertegenwoordigd, terwijl ze in grote delen van Oost- en West-
Vlaanderen ontbreekt. In de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant is ze wijdverbreid, 
maar wordt ze doorgaans in lage dichtheden waargenomen.  
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
In de provincie ligt het zwaartepunt van de verspreiding in een brede band die van Brussel over 
Leuven tot Diest loopt. Ook rondom Tienen is de soort recent meermaals gezien en in Zuid-West-
Brabant (Halle, Dworp) komt de Witte-l-uil erg lokaal voor. Elders in West-Brabant is de soort 
nagenoeg afwezig. De meeste waarnemingen van de soort betreffen solitaire exemplaren. 
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
Tijdens de projectinventarisaties werd de soort niet waargenomen. Precies omdat de Witte-l-uil in lage 
dichtheden voorkomt en dus lastig te detecteren is, betekent een nulwaarneming tijdens een 
steekproefinventarisatie niet noodzakelijk dat de soort afwezig is. Met name het Lembeekbos en het 
Tienbunderbos lijken zelfs erg geschikt voor de Witte-l-uil. 
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3.2.4 Wilde bijen 
 
De kennis over wilde bijen in Vlaanderen blijft nog steeds heel erg beperkt. Nochtans vervullen zij een 
cruciale rol in de natuur als bestuivers van heel wat wilde planten. Daarnaast leveren ze ook een niet 
te onderschatten bestuivingdienst aan de land- en tuinbouw.  
 
Bosgebieden zijn niet het favoriete biotoop van de meeste bijenonderzoekers. Hierdoor is er weinig 
(recente) kennis over de toestand van de wilde bijen in de meeste bossen. Door het koele klimaat zijn 
bossen slechts voor een aantal bijensoorten aantrekkelijk. Nochtans kunnen bosgebieden een 
bijzondere wilde bijenfauna herbergen. Vooral zonbeschenen, open terreinen met voldoende 
nestgelegenheid en nectar- en stuifmeelplanten zijn interessant. Middelhout- en hakhoutbeheer, 
bosweiden, bospaden, goed ontwikkelde mantel-zoomvegetaties, voldoende dood hout en zonnige, 
open plekken zijn van groot belang voor een gevarieerde en rijke bijenfauna.  
 
In bosgebieden komt een hoog percentage houtbewonende soorten voor. Maar ook grondbewonende 
soorten kunnen in de overgangen tussen bos, struweel en open terreinen een geschikte nestplaats 
vinden. De typische voorjaarsflora met Wilde hyacint en Bosanemoon in bossen op lemige bodems 
kent geen gespecialiseerde bijensoorten. Andere veel voorkomende bos(rand)soorten dan weer wel: 
wilgen, Bosandoorn, Wilgenroosje, Ruig klokje, bramen, …  
 
De kennis van wilde bijen in bosgebieden in de provincie Vlaams-Brabant is vrij beperkt, op enkele 
bosgebieden na (Kluysbos te Galmaarden, Walenbos te Tielt-Winge, Averbode Bos en Heide te 
Averbode, …). Met deze studie wilden we dan ook (onder meer) de kennis omtrent de aanwezigheid 
van een aantal typische bijensoorten updaten om deze kennis dan aan te wenden om de PPS-lijst 
eventueel verder aan te vullen. Geen van deze soorten werd tot nog toe opgenomen in de Vlaams-
Brabantse PPS-lijst.  
 
Voor dit project werden 8 wilde bijen als doelsoorten geselecteerd. Twee van deze soorten zijn enkel 
actief in het voorjaar, terwijl de overige zes soorten echte zomersoorten zijn. Om optimaal alle soorten 
in kaart te kunnen brengen werden dus twee bezoeken per projectgebied georganiseerd.  
 
Gebieden 1e ronde 2e ronde 
Butselbos 10/04/2014 20/07/2014 
Hellebos 20/03/2014 14/07/2014 
Tienbunderbos 20/04/2014 16/07/2014 
Gravenbos 9/04/2014 22/07/2014 
Lembeekbos 16/04/2014 24/07/2014 
Margijsbos 17/04/2014 18/07/2014 
 
3.2.4.1 Zwart-rosse zandbij (Andrena clarkella) 
 
De Zwart-rosse zandbij is een grote, donkere zandbij (9-15 mm). Het vrouwtje is grotendeels zwart 
behaard, maar de bovenzijde van het borststuk en de achterschenen zijn contrasterend bruinrood 
behaard. Mannetjes zijn veel lichter gekleurd. Ze hebben een opvallend witbehaarde kop. Verwarring 
met de Tweekleurige zandbij (Andrena bicolor) kan optreden, maar deze laatste is een flink stuk 
kleiner en heeft ook een bruine beharing op het eerste achterlijfssegment. De Tweekleurige zandbij 
kent trouwens twee vliegperiodes en komt dus ook in de zomermaanden voor. De Zwart-rosse zandbij 
vliegt in de periode maart-april. Ze kan zelfs al eind februari waargenomen worden en is hiermee een 
van vroegst vliegende bijensoorten van ons land (Peeters et al., 2012). 
 
Ecologie 
 
Vrouwtjes van deze soort verzamelen uitsluitend stuifmeel van wilgen, met een zeer sterke voorkeur 
voor Boswilg (Salix caprea), als voedsel voor de larven. Mannetjes voeren vaak vluchten uit langs 
zogenaamde feromoonroutes. Deze liggen steeds op de warmste plekjes van op het zuiden gerichte 
bosranden. Mannetjes vliegen hier zigzaggend langs boomstammen omhoog en herhalen dit bij 
verschillende bomen in dezelfde omgeving. Zo gaan ze op zoek naar zonnende vrouwtjes. Deze 
bomen dienen dan ook op een zonnige plek te staan. De soort nestelt solitair in niet al te loskorrelige 
zandige of lemige bodems. Vaak worden ze in grote groepen aangelegd. Deze zogenaamde kolonies 
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worden steeds op zonnige, kale of schaarsbegroeiede grond teruggevonden. Als broedparasiet is de 
Vroege wespbij (Nomada leucophthalma) bekend (Peeters et al., 2012; www.bwars.com). 
 
Verspreiding 
 
De verspreiding van de Zwart-rosse zandbij is beperkt tot Europa. De soort komt niet in Zuid-Europa 
voor (Peeters et al., 2012). In Nederland is de soort wijd verspreid, maar het zwaartepunt lijkt in het 
oosten en het midden van het land te liggen (Peeters et al., 2012). Ook in Vlaanderen lijkt de soort 
wijd verspreid. Ze komt voor in alle provincies, maar is nog steeds onderbemonsterd in heel wat 
regio’s (www.waarnemingen.be). De combinatie van de vroege vliegtijd en de gebondenheid aan 
bossen of bosranden maakt dat de soort op heel wat plaatsen over het hoofd gezien wordt.  
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort slechts 36 waarnemingen in de 
provincie Vlaams-Brabant gemeld. In het voorjaar van 2013 werden heel wat extra waarnemingen 
verricht (al voor de aanvang van het project). Deze waarnemingen werden verder aangevuld in 2014. 
In totaal werden 66 waarnemingen van de soort verricht in de provincie Vlaams-Brabant in de lente 
van 2013 en 2014.  
 
De soort komt wijd verspreid in de provincie Vlaams-Brabant voor en ontbreekt voorlopig enkel in het 
Pajottenland, de regio tussen Zemst en Herent, Bierbeek, Boutersem, Begijnendijk en de regio van 
Tielt-Winge – Geetbets – Zoutleeuw – Landen – Tienen.  
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
De Zwart-rosse zandbij werd enkel in het Tienbunderbos gevonden. Deze waarneming betrof een 
oudere waarneming van vrijwilliger Luc Vanden Abeele. 
 
Vermoedelijk werd deze soort tijdens dit project gemist doordat de eerste veldwerkronde vrij laat 
gelopen werd. Hierdoor waren al heel wat Boswilgen uitgebloeid en kon de soort niet meer zo 
gemakkelijk waargenomen worden. 
 
Status 
 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland vrij algemeen maar is afgenomen. Ze 
werd in de Rode Lijst-categorie ‘Thans Niet Bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003).  
 
De soort komt wijdverspreid over alle provincies in Vlaanderen voor. Ze komt dan ook niet in 
aanmerking voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant.  
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3.2.4.2 Vosje (Andrena fulva) 
 

 
Figuur 49: vrouwtje Vosje. Foto Jens D'Haeseleer. 
 
Het Vosje is een grote, onmiskenbare zandbij (10-14 mm). Het vrouwtje is in het veld goed te 
herkennen aan de dichte, roodbruine beharing op het borststuk en het achterlijf, die scherp afsteekt 
tegen de zwartbehaarde onderkant en kop. Mannetjes zijn veel spaarzamer behaard. Ze hebben een 
opvallend witte gezichtsbeharing, een lange beharing op het eerste achterlijfssegment en lange kaken 
met een zijdoorn. Vrouwtjes worden soms verward met Akkerhommels, terwijl mannetjes met 
mannetjes van verschillende zandbijensoorten kunnen verward worden. Het Vosje vliegt in de periode 
maart-mei. (Peeters et al., 2012). 
 
Ecologie 
 
Vrouwtjes van deze soort verzamelen stuifmeel van verschillende plantensoorten als voedselbron voor 
de larven. Toch lijkt ze een voorkeur te hebben voor ribessoorten, zoals Rode bes (Ribes rubrum), 
Zwarte bes (Ribes nigrum) en Kruisbes (Ribes uva-crispa) en voor Sleedoorn en verschillende kers-
achtigen (pers. obs. Jens D’Haeseleer). In bosgebieden vliegt ze ook op bosbessoorten (Vaccinium). 
Vrouwtjes graven hun nest zowel in kale grond als in grasvelden, vaak in aggregaties, die een grootte 
kunnen bereiken van enkele duizenden nesten (Peeters et al., 2012). Nesten kunnen tot een halve 
meter diep liggen en de nestingang heeft vaak een ‘schoorsteentje’. Ze kunnen zowel op zonnige als 
op sterk beschaduwde plaatsen liggen (pers. obs. Jens D’Haeseleer). De soort leeft in tuinen, 
boomgaarden, parken en op kalkrijke graslanden, maar is ook veel in steden te zien. 
 
Als broedparasiet zijn zowel de Sierlijke wespbij (Nomada panzeri) als de Signaalwespbij (Nomada 
signata) bekend. De waaiervleugelige Stylops mellitae wordt tamelijk vaak in volwassen exemplaren 
aangetroffen. Uit nesten van het Vosje zijn reeds volgende parasitaire vliegen opgekweekt: de 
wolzwaver Bombylius major en de bloemvlieg Leucophora obtusa (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
 
De verspreiding van het Vosje is beperkt tot Europa. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in 
Midden- en West-Europa. De soort is in het zuiden van Europa schaars (Peeters et al., 2012). In 
Nederland lijkt ze overal voor te komen. Ook in Vlaanderen lijkt de soort wijd verspreid. Ze komt voor 
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in alle provincies, maar lijkt nog onderbemonsterd in heel wat regio’s (www.waarnemingen.be). De 
soort kan dus verwacht worden op een aantal nieuwe locaties.  
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort 87 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Dit was onder meer te wijten aan de uitgave van een infofiche door 
Natuurpunt Studie en Aculea (de wilde bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt) over deze soort. 
In totaal werden 87 waarnemingen van de soort verricht in de provincie Vlaams-Brabant in de lente 
van 2013 en 2014.  
 
De soort komt wijd verspreid in de provincie Vlaams-Brabant voor en ontbreekt voorlopig enkel in het 
zuiden van het Pajottenland, de regio tussen Opwijk en Wemmel, de ruime omgeving van Leuven en 
de regio van Tielt-Winge – Geetbets – Zoutleeuw – Landen.  
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
Het Vosje werd in alle projectgebieden behalve het Margijsbos gevonden. Toch was het niet altijd 
even gemakkelijk om de soort terug te vinden. De soort moest soms met behulp van een verrekijker 
hoog in bloeiende Zoete kers gezocht wordt. Nestplaatsen werden niet gevonden.  
 
Status 
 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland algemeen en kent geen trend en ze 
werd in de Rode Lijst-categorie ‘Thans Niet Bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003).  
 
De soort komt wijdverspreid over alle provincies in Vlaanderen voor. Ze komt dan ook niet in 
aanmerking voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant.  
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3.2.4.3 Andoornbij (Anthophora furcata) 
 
De Andoornbij is een vrij grote (10-12 mm) en plompe sachembij. De vrouwtjes hebben een afgerond 
lichaam en een zwartgrijze grondkleur met een kenmerkende oranje behaarde achterlijfspunt. Er zijn 
geen haarbandjes op het achterlijf. De mannetjes hebben geelbruine haren op het borststuk. Alle 
poten zijn normaal behaard. In de gele koptekening bevinden zich géén zwarte vlekken. De 
Andoornbij kan met andere soorten sachembijen of hommels verward worden, maar is door haar 
specifieke voorkeur voor lipbloemigen en de opvallende rosse achterlijfspunt bij de vrouwtjes toch 
relatief gemakkelijk in het veld te herkennen. De Andoornbij vliegt van eind mei tot half september 
(Peeters et al., 2012).  
 
Ecologie 
 
De Andoornbij is beperkt polylectisch en verzamelt slechts stuifmeel van enkele lipbloemigen zoals 
Kattenkruid (Nepeta grandiflora), Echte gamander (Teucrium chamaedrys), Stinkende ballote (Ballota 
nigra) en verschillende andoornsoorten (Stachys). Verder wordt ze ook wel aangetroffen op 
dovenetels (Lamium), Slangenkruid (Echium vulgare), Valse salie (Teucrium scorodonia), 
Basterdwederik (Epilobium), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) en op helmbloemachtigen 
(Corydalis). Andoornbijen hebben een extreem lange tong waardoor ze ter plaatste kunnen blijven 
vliegen vóór de bloem terwijl ze nectar drinken. In tegenstelling tot de andere sachembijen nestelt ze 
in vermolmd hout. Ze graaft hierin zelf haar nestgang uit. De tussenschotjes tussen de nestcellen 
bestaan uit gekauwde houtpulp. De Andoornbij wordt vaak in bosranden en op open plekken in 
bossen waargenomen, maar kan evengoed voorkomen in tuinen en parken en langs houtwallen en 
struwelen. Zowel Kielstaartkegelbij (Coelioxys alata), Rosse kegelbij (Coelioxys rufescens) als 
Heidekegelbij (Coelioxys quadridentata) treden op als broedparasieten (Peeters et al., 2012).  
 
Verspreiding 
 
De Andoornbij komt verspreid over gans Europa voor. In Nederland lijkt ze overal voor te komen 
(Peeters et al., 2012). Ook in Vlaanderen lijkt de soort wijd verspreid. Het zwaartepunt van de 
verspreiding in Vlaanderen lijkt in het centrum te liggen, maar dit kan ook te wijten zijn aan een 
waarnemerseffect. De soort wordt zowel op zandige, lemige en zandlemige bodems aangetroffen 
(www.waarnemingen.be). Ze vliegt in lage aantallen en is vaak moeilijk waar te nemen, waardoor ze 
onderbemonsterd is.  
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort 19 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Dit was onder meer te wijten aan de uitgave van een infofiche door 
Natuurpunt Studie en Aculea (de wilde bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt) over deze soort. 
In totaal werden 37 waarnemingen van de soort verricht in de provincie Vlaams-Brabant in de zomer 
van 2013 en 2014. Waarnemingen werden vooral verricht in de omgeving van Leuven en in Beersel 
waar heel intensief naar bijen gekeken werd in die periode.  
 
De soort komt verspreid in de provincie Vlaams-Brabant voor. Waarnemingen zijn er uit de omgeving 
van Brussel, Pepingen, Beersel, Keerbergen, Rotselaar, Averbode en de omgeving Lubbeek – 
Glabbeek – Hoegaarden.  
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
De Andoornbij werd enkel in het Butselbos gevonden. Het ging hier dan nog om een oude 
waarneming van vrijwilliger Pieter Vanormelingen. Zoals hierboven vermeld in de soortbeschrijving is 
de Andoornbij een soort die in vrij lage dichtheden vliegt en hierdoor gemakkelijk over het hoofd te 
zien is. Ze heeft een lange periode, maar kan lokaal waarschijnlijk tijdelijk niet actief zijn. Om de 
inventarisatie van deze soort te vergemakkelijken werden vindplaatsen van Bosandoorn in het 
voorjaar van 2014 systematisch ingevoerd.  
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Status 
 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland vrij zeldzaam en kent geen trend en ze 
werd in de Rode Lijst-categorie ‘Kwetsbaar’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 2012).  
 
De soort komt in alle provincies in Vlaanderen voor. Verder onderzoek in meer bossen, parken en 
tuinen in de provincie zal moeten uitwijzen of de soort in aanmerking komt voor de status van 
Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant.   



Inventarisatie bosrelicten 
 

105

 

3.2.4.4 Lapse behangersbij (Megachile lapponica) 
 
De Lapse behangersbij is een vrij grote (9-12 mm) behangersbij. Vrouwtjes hebben een bruine 
beharing op het borststuk en een donker achterlijf met lichte haarbandjes. De onderzijde van het 
achterlijf is grotendeels roodoranje behaard, behalve de laatste twee achterlijfssegmenten die zwart 
behaard zijn. Mannetjes zijn minder opvallend en geven een vrij donkere indruk. Vrouwtjes zijn te 
onderscheiden van de zeer sterk gelijkende Gewone behangersbij (Megachile versicolor) door de 
stompe buitenste spoor van de achterschenen. De Lapse behangersbij vliegt van begin juni tot eind 
augustus (Peeters et al., 2012). 
 
Ecologie 
 
De Lapse behangersbij is polylectisch en verzamelt stuifmeel van onder andere klavers (Lotus) en 
Gewone rolklaver (Lotus corniculatus). Ze heef blijkbaar een sterke voorkeur voor het stuifmeel van 
Wilgenroosje (Chamerion angustifolium), een plant die vaak in bosranden en op kapvlakten te vinden 
is. De Lapse behangersbij nestelt bovengronds in bestaande holten. De Gewone kegelbij (Coelioxys 
inermis) treedt waarschijnlijk op als broedparasiet (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
 
De Lapse behangersbij is beperkt tot het noordelijk gedeelte van Europa en tot de gematigde delen 
van Azië. In Nederland vinden we ze vooral terug op de hogere zandgronden en op enkele plaatsen in 
de duinen (Peeters et al., 2012).  
 
In Vlaanderen lijkt de soort vrij zeldzaam. Het zwaartepunt van de verspreiding in Vlaanderen lijkt in 
het de regio Mechelen – Sint-Niklaas - Dendermonde te liggen, maar dit kan ook te wijten zijn aan een 
waarnemerseffect. De waarnemingen uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant moeten nog bevestigd 
worden (www.waarnemingen.be). 
 
Door de sterke gelijkenis met de veel algemenere Gewone behangersbij (Megachile versicolor) en de 
Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis) wordt ze hier waarschijnlijk vaak mee verward, waardoor de 
soort wellicht onderbemonsterd is.  
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort geen waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende de projectperiode werd de soort tweemaal gemeld in de 
provincie. Een eerste waarneming betrof een twijfelachtig gecollecteerd mannetje uit het centrum van 
Leuven. Een tweede waarneming betrof eveneens een twijfelachtig mannetje dat gecollecteerd werd.  
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
De Lapse behangersbij werd niet in de projectgebieden gevonden. Dit kan mogelijk verklaard worden 
doordat in de onderzochte gebieden weinig tot geen kapvlakten te vinden waren. Er waren ook 
nauwelijks waarnemingen van het Wilgenroosje, de favoriete waardplant voor deze soort.  
 
Status 
 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland vrij zeldzaam en is afgenomen en werd 
ze in de Rode Lijst-categorie ‘Thans niet bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 
2012).  
 
De soort komt hoogstwaarschijnlijk op te weinig plaatsen in de provincie voor om in aanmerking te 
komen voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant.  
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3.2.4.5 Distelbehangersbij (Megachile ligniseca) 
 
De Distelbehangersbij is een zeer grote (11-15 mm) behangersbij, die wat weg heeft van de Grote 
bladsnijder (Megachile willughbiella). De vrouwtjes hebben een dunne, geelbruine beharing op het 
borststuk. De achterlijfssegmenten hebben slechts smalle eindbandjes, die zelfs vaak gereduceerd 
zijn tot zijvlekken. Hét onderscheidend determinatiekenmerk is de beharing van het laatste 
achterlijfssegment. Deze is aanliggend bij de Distelbehangersbij, terwijl de Grote bladsnijder 
opstaande haren heeft (Peeters et al., 2012; www.wildebijen.nl). 
 
Ecologie 
 
De Distelbehangersbij is beperkt polylectisch, maar verzamelt toch vooral stuifmeel van distels van het 
genus Cirsium. Ze wordt het vaakst aangetroffen op open plekken in bossen en langs bosranden. Ze 
verzamelt bladmateriaal van stevige bladeren van berk, roos en esdoorn en maakt gebruik van oude 
kevergangen of van oude nesten van de Wilgenhoutrups (Cossus cossus). De Kielstaartkegelbij 
(Coelioxys alata) treedt waarschijnlijk op als broedparasiet (Peeters et al., 2012; www.wildebijen.nl). 
 
Verspreiding 
 
De Distelbehangersbij komt in Europa en in de gematigde delen van Azië tot in Japan voor. In 
Nederland is ze bekend uit het rivierengebied, de duinen, het heuvelland en de hogere zandgronden 
(Peeters et al., 2012).  
 
In Vlaanderen lijkt de soort vrij zeldzaam. Ze lijkt verspreid over Vlaanderen voor te komen, maar 
wordt nog op veel plaatsen gemist, maar dit kan ook te wijten zijn aan een waarnemerseffect en aan 
de moeilijkheid om ze te onderscheiden van de veel algemenere Grote bladsnijder 
(www.waarnemingen.be).  
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort 4 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende de projectperiode werd de soort 18 maal gemeld in de provincie.  
 
De soort komt lokaal in de provincie Vlaams-Brabant voor. Waarnemingen zijn er uit de omgeving van 
Brussel, Beersel, van Zemst tot Leuven, in Overijse en Huldenberg en in Lubbeek en Boutersem.  
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
De Distelbehangersbij werd enkel in het Margijsbos gevonden. Lokaal lijkt ze het hier wel goed te 
doen, gezien de waarnemingen van vrijwilligers Paul Nuyts en Krista De Greef uit de omgeving. De 
soort vliegt in lage dichtheden en verkiest vooral warme bosranden, bosweiden en kapvlakten. Goed 
ontwikkelde, bloemrijke varianten van deze micro-habitats waren weinig aanwezig in de 
projectgebieden, wat mogelijk het lage aantal waarnemingen verklaart.  
 
Status 
 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland vrij zeldzaam en kent geen trend en ze 
werd in de Rode Lijst-categorie ‘Bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 2012).  
 
De soort komt in alle provincies in Vlaanderen voor. Ze lijkt wel goed vertegenwoordigd te zijn in de 
provincie. Verder onderzoek in meer bossen, parken en tuinen in de provincie zal moeten uitwijzen of 
de soort in aanmerking komt voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-
Brabant.   
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3.2.4.6 Klokjesdikpoot (Melitta haemorrhoidalis) 
 
De Klokjesdikpoot is een vrij grote (11-13 mm), goed herkenbare dikpootbij. Toch wordt ze nog vaak 
met een zandbij verward. Dikpootbijen onderscheiden zich echter door de vergrote laatste tarsleden. 
De vrouwtjes hebben zeer smalle, witte haarbandjes op het achterlijf. De achterlijfspunt en de 
beharing op de achterpoten is oranjegeel. Mannetjes hebben licht gezaagde antennen (Peeters et al., 
2012; www.wildebijen.nl)..  
 
Ecologie 
 
Klokjesdikpoten zijn sterk oligolectisch en verzamelen slechts stuifmeel van planten uit de 
klokjesfamilie (Campanula). Voornamelijk het stuifmeel van Grasklokje (Campanula rotundifolia) wordt 
verzameld, maar ook het Ruig klokje (Campanula trachelium) en het Breed klokje (Campanula 
latifolia) worden bezocht. Het stuifmeel wordt vermengd met nectar en aan de achterpoten vervoerd. 
Nesten bevinden zich tussen de begroeiing op de grond en zijn moeilijk te vinden. De mannetjes 
slapen, net als de klokjesbijen, vaak in de bloemen. De soort komt voor in zonnige bosranden, droge 
schraallanden, kalkgraslanden en vaak in parken en tuinen. De zeer zeldzame Doornloze wespbij 
(Nomada emarginata) en de Zwartsprietwespbij (Nomada flavopicta) treden waarschijnlijk op als 
broedparasieten (Peeters et al., 2012; www.wildebijen.nl). 
 
Verspreiding 
 
De Klokjesdikpoot komt in Europa voor van Schotland en Midden-Finland tot de Pyreneeën en van 
Engeland tot in Rusland. In Nederland komt ze verspreid voor over de hogere zandgronden, op Texel 
en in Zuid-Limburg (Peeters et al., 2012).  
 
In Vlaanderen lijkt de soort vrij zeldzaam. Waarnemingen zijn vooral bekend van de provincies 
Antwerpen en Vlaams-Brabant, maar blijven schaars (www.waarnemingen.be).  
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
Voor het indienen van de projectaanvraag werd van deze soort 1 waarneming in de provincie Vlaams-
Brabant gemeld. Gedurende de projectperiode werd de soort nog tweemaal gemeld in de provincie, 
respectievelijk in een tuin in Overijse en een tuin in Alsemberg (Beersel).  
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
De Klokjesdikpoot werd niet in de projectgebieden gevonden. Er waren ook nauwelijks waarnemingen 
van Grasklokje of Ruig klokje in de onderzochte gebieden. Een uitbreiding van de bosranden van de 
projectgebieden zal deze soort zeker ten goede komen. Verder lijkt het er op dat de soort in zeer lage 
dichtheden vliegt en daardoor vaker in tuinen (waar waarnemers langer kijken) wordt waargenomen.  
 
Status 
 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland vrij algemeen en kent geen trend en ze 
werd in de Rode Lijst-categorie ‘Thans niet bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et 
al., 2012).  
 
De soort komt in alle Vlaamse provincies behalve West-Vlaanderen voor. Verder onderzoek in meer 
bossen, parken en tuinen in de provincie zal moeten uitwijzen of de soort in aanmerking komt voor de 
status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant.   
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3.2.4.7 Kauwende metselbij (Osmia leaiana) 
 
De Kauwende metselbij is een middelgrote (8-10 mm) metselbij. De vrouwtjes hebben een geelgrijze 
beharing en het achterlijf is dun behaard. De beharing op de buik is roodoranje. Ze zijn te 
onderscheiden van de vrouwtjes van de Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) door de tandjes 
van het kopschild. Mannetjes hebben een sterke groengouden metaalglans, zijn roodbruin behaard en 
hebben een dun behaard achterlijf met ijle haarbandjes op de middelste achterlijfssegmenten. De 
mannetjes zijn zeer moeilijk te onderscheiden van de mannetjes van de Zwartbronzen houtmetselbij 
en de Blauwe metselbij (Osmia caerulescens) (Peeters et al., 2012; www.wildebijen.nl). 
 
Ecologie 
 
De Kauwende metselbij is oligolectisch en verzamelt enkel stuifmeel van composieten. In Nederland is 
ze vooral waargenomen op vederdistelsoorten zoals Speerdistel en Gewoon knoopkruid, maar ook op 
Echt bitterkruid, Gewoon biggenkruid en havikskruiden. Ook in Vlaanderen lijkt dit het geval. De soort 
nestelt bovengronds in bestaande holten. De wanden van de broedcellen en de sluitprop bestaat uit 
gekauwd plantenmateriaal. De Kauwende metselbij komt voor langs structuurrijke, warme bosranden, 
in oude boomgaarden, opengekapt bos, ruigten in stedelijk gebied en tuinen. De Zwarte tubebij (Stelis 
phaeoptera), de Geelgerande tubebij (Stelis punctulatissima), de Gewone knotswesp (Sapyga 
clavicornis) en de Bonte knotswesp (Sapyga quinquepunctata) treden waarschijnlijk op als 
broedparasieten (Peeters et al., 2012; www.wildebijen.nl). 
 
Verspreiding 
 
De Kauwende metselbij komt voor in Europa, Noord-Afrika, Zuidwest- en geheel Noord-Azië. In 
Nederland komt ze verspreid op de hogere zandgronden, het rivierengebied, in Zuid-Limburg en de 
duinen voor. Ze is steeds lokaal en zeldzaam (Peeters et al., 2012).  
 
In Vlaanderen lijkt de soort zeldzaam tot zeer zeldzaam. Ze lijkt verspreid over Vlaanderen voor te 
komen (www.waarnemingen.be). Vrouwtjes van de Kauwende metselbij lijken zeer sterk op de 
Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata). De mannetjes lijken sterk op de Zwartbronzen 
houtmetselbij en de Blauwe metselbij (Osmia caerulescens). Hierdoor zijn de waarnemingen van deze 
3 soorten met een korreltje zout te nemen.  
 
Verspreiding in Vlaams-Brabant 
 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort 2 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende de projectperiode werd de soort nog viermaal gemeld in de 
provincie, respectievelijk in het centrum van Leuven, in de omgeving van Dworp en Halle en in de 
Molenbeekvallei in Veltem-Beisem.  
 
Aanwezigheid in de projectgebieden 
 
De Kauwende metselbij werd niet in de projectgebieden gevonden. De soort vliegt in lage dichtheden 
en is in het veld nauwelijks te onderscheiden van de zeer gelijkaardige Zwartbronzen houtmetselbij. 
Meer gericht onderzoek langs structuurrijke, warme bosranden zal wellicht meer waarnemingen 
opleveren. Een uitbreiding van de bosranden van de projectgebieden zal deze soort zeker ten goede 
komen. 
 
Status 
 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland zeldzaam en is sterk afgenomen en ze 
werd in de Rode Lijst-categorie ‘Bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 2012).  
 
De soort komt lokaal in alle Vlaamse provincies voor. Ze lijkt een eerder westelijke verspreiding te 
hebben. Verder onderzoek in meer bossen, parken en tuinen in de provincie zal moeten uitwijzen of 
de soort in aanmerking komt voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-
Brabant.   
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4 Enthousiasmeren en ondersteunen van het 
vrijwilligersweefsel 

 

4.1 Wilde bijen 
 
Op donderdag 20/03/2014 werd de projectmedewerker tijdens het terreinbezoek aan het Hellebos 
vervoegd door stagair Michiel Brems, student Sociaal-cultureel werk aan de Sociale Hogeschool in 
Leuven, die op dat moment een inleefstage liep bij Natuurpunt Beweging.  
 
Op woensdag 16/04/2014 werd de projectmedeweker tijdens het terreinbezoek in het Lembeekbos 
vervoegd door Micky Vermeiren, student aan de Hogeschool Gent, richting Dierenzorg, die op dat 
moment een inleefstage liep bij Natuurpunt Studie.  
 
Op zondag 20/04/2014 werd een Aculea-excursie georganiseerd in het Tienbunderbos, waarbij de 
projectmedewerker in samenwerking met enkele vrijwilligers op zoek ging naar wilde bijen. Een 
groepje van 5 vrijwilligers nam deel aan deze excursie.  
 
Op 16/07/2014 werd de projectmedewerker tijdens het terreinbezoek in Tienbunderbos vervoegd door 
terreinbeheerder Luc Vanden Abeele.  
 
Op 18/07/2014 werd de projectmedewerker tijdens het terreinbezoek in Margijsbos vervoegd door 
vrijwilligers Paul Nuyts en Krista De Greef.  
 
Ook op zondag 20/07/2014 werd een Aculea-excursie georganiseerd, ditmaal in het Butselbos. Ook 
hier gingen zowel de projectmedewerker als enkele enthousiaste vrijwilligers op zoek naar wilde bijen 
in het gebied. Een groepje van 7 vrijwilligers nam deel aan deze excursie.  
 
Aangezien het Gravenbos volledig in privéhanden is werden geen vrijwilligers betrokken bij de 
inventarisatie.  
 
Verschillende vrijwilligers bezochten verschillende van de geselecteerde gebieden in het voorjaar of in 
de zomer, zowel in het projectjaar 2013 als in 2014.  
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Figuur 50: Aculea-excursie op 20/04/2014 in Tienbunderbos (Jens D'Haeseleer) 
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4.2 Nachtvlinders  
 
Hoewel het merendeel van de nachtvlinderinventarisaties begeleid werden door een professioneel 
medewerker van Natuurpunt Studie, was er steevast hulp en interesse van lokale vrijwilligers. Dit type 
inventarisatiewerk, waarbij veel materiaal (en sleurwerk) komt kijken, is arbeidsintensief en kan zelden 
volledig aan vrijwilligers worden overgelaten, al zijn her en der lokale nachtvlinderaars steeds beter 
geëquipeerd en gemotiveerd. 
 
Op 17/04/2014 werd de projectmedewerker in het Hellebos bijgestaan door Regis Nossent, Joris Elst 
en Willy Laurens. In hetzelfde gebied waren Yvon Princen, Matthias Peetermans en Willy Laurens 
aanwezig op de zomerinventarisatie op 17/07/2014. 
 
Op 25/04/2014 kwam een uitgebreide ploeg vrijwilligers helpen en kijken bij de inventarisatie in het 
Tienbunderbos: terreinbeheerder Luc Vanden Abeele, Peter Collaerts, Kurt Boux, Joris Elst, Dan 
Slootmaekers, Evert Van der Schoot en Els Marjaux. 
Op 18/07/2014 kreeg de projectmedewerker tijdens de inventarisatie in het Tienbunderbos hulp van 
Yvon Princen, Jonas Daems en terreinbeheerder Luc Vanden Abeele. 
 
In het Margijsbos waren op 29/05/2014 Yvon Princen, Ralph Vandiest en Paul Nuyts aanwezig om de 
projectmedewerker bij te staan. 
Op 09/08/2014 werd de projectmedewerker tijdens het terreinbezoek in Margijsbos vervoegd door 
vrijwilligers Paul Nuyts en Ralph Vandiest.  
Beide vrijwilligers namen de inventarisatie in dit gebied op 19/09/2014 voor hun rekening. 
 
In het Lembeekbos vond de voorjaarsinventarisatie plaats op 21/05/2014. Dirk Maes, Yvon Princen, 
en Marianne Mabille kwamen de projectmedewerker toen bijstaan. Tijdens de zomerinventarisatie op 
24/07/2014 waren dezelfde vrijwilligers opnieuw aanwezig, evenals Wouter Mertens en Marie-Josée 
Van Mulders. 
 
In het Butselbos gebeurde de inventarisatie op 01/08/2014 met de hulp van Davy De Groote, Peter 
Collaerts, Els Marjaux en Yvon Princen. 
 
Op 08/06/2014 kreeg de projectmedewerker hulp van Jacques Olemans en Erwin Lauwers voor de 
inventarisatie in het Gravenbos. De inventarisatie op 20/08/2014 werd door de projectmedewerker 
uitgevoerd zonder hulp van derden. 

  



Inventarisatie bosrelicten 
 

112

 

5 Beheeradviezen  
 
De doelstelling van voorliggende studie was heel nadrukkelijk om bij te dragen tot de kennis van de 
fauna van een aantal Vlaams-Brabantse bosgebieden. Het is geen beheerplan. 
 
Omdat er van de ecologische eisen van wilde bijen doorgaans weinig bekend is bij beheerders, geven 
we in dit hoofdstuk vooral beheeraanbevelingen op basis van de ecologische vereisten van de 
aangetroffen bijensoorten. Het is wenselijk dat deze door de beheerders meegenomen worden in de 
totaalvisie voor het gebied. 
Dit hoofdstuk heeft echter niet de ambitie om volledig te zijn.  
 

5.1 Algemeen 
 
5.1.1 Bodembewonende ongewervelden 
 
De voor het natuurbehoud meest relevante spinnensoorten die zijn aangetroffen, zijn gebonden aan 
volgende elementen: 

 Dood hout: tal van soorten vereisen dit, vb. Apostenus fuscus, Coelotes terrestris, 
Inermocoelotes inermis, Dysdera erythrina, Haplodrassus silvestris, Tegenaria silvestris; 

 Lichtrijke plekken in het bos of goed ontwikkelde bosranden: Pardosa lugubris, P. saltans; 
 Behoud van vochtige tot natte zones in bossen, die voldoende lichtrijk zijn: Walckenaeria 

corniculans, Saloca diceros, Pachygnatha listeri; 
 
Voor vele loopkevers zijn dezelfde elementen van groot belang. Met name dood hout is erg belangrijk. 
Maar ook open plekken die schraal begroeid zijn en niet gedomineerd door ruigtekruiden en/of 
bramen, herbergen bijzondere soorten.  
 

 
Figuur 51: Coelotes terrestris, de Gewone bostrechterspin, is een kenmerkende bossoort met binding aan dood 
hout. Het was de derde talrijkst gevangen spinnensoort bij voorliggend onderzoek. Foto Gilbert Loos (Beeldbank 
ARABEL). 
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5.1.2 Wilde bijen 
 
Wilde bijen hebben geschikte nestgelegenheden en voedselbronnen nodig om een stabiele 
populatie te kunnen vestigen. Bijen kunnen alleen overleven op plaatsen waar binnen hun vliegbereik 
aan deze eisen wordt voldaan. Voor wespen en bijen vormen bosranden vaak een belangrijk 
onderdeel van het leefmilieu, maar de dieren zijn voor hun overige levensbehoeften zoals voedsel, 
nestplaatsen of nestmateriaal, vaak tevens aangewezen op de directe omgeving van de bosrand.  
 
Bijen zijn echte zonnekloppers en verkiezen nest- en foerageer plaatsen in de zon. Voor 
nestgelegenheid zijn veel bijensoorten afhankelijk van microstructuren in het landschap. 
Kleinschaligheid en variatie zijn dan ook belangrijke factoren voor bijenvriendelijk natuurbeheer. 
Foerageerplaatsen moeten uiteraard rijk zijn aan bloemplanten. Niet alleen de soortenrijkdom, maar 
vooral ook de hoeveelheid aan bloemen is belangrijk.  
 
Heel wat wilde bijen en wespen nestelen in dood hout. Zij maken gebruik van oude kevergangen en 
andere holtes. Sommige soorten slagen er ook in om met hun kaken zelf nestgangen te graven in 
vermolmd hout. Voldoende staand dood hout is daarom van belang voor de bijen- en wespenfauna. 
Hierbij dient extra aandacht uit te gaan naar staand dood hout op zonnige plekken (zuidgerichte 
mantel-zoomvegetaties, bosranden of randen van open plekken en dreven). Een dicht bos met veel 
schaduw is niet zo interessant voor bijen en wespen.  
 
Een aantal bijen- en wespensoorten maken hun nest in het merg van braam en Gewone vlier. 
Bramenkoepels en oude vlierstruiken zijn, vooral wanneer ze op een zonnige plaats staan, belangrijk 
voor deze groep.  
 
Heel wat bijen- en wespensoorten zullen genieten van uitgebreide mantel-zoomvegetaties in de 
bosrand. Deze ontbreken echter nog grotendeels in de projectgebieden. Enerzijds bieden deze 
mantel-zomen nestgelegenheid voor een aantal bovengronds nestelende soorten, maar daarnaast 
kunnen zij ook dienen als foerageer- en paargebied. Braam, vlier en voldoende dode bomen dienen 
aanwezig te zijn om een brede waaier aan nestgelegenheden te creëren. Daarnaast dienen mantel-
zoomvegetaties niet rechtlijnig, maar eerder kronkelend aangelegd te worden, waardoor windluwe 
plekken ontstaan. Gefaseerd beheren zorgt voor voldoende variatie in tijd en ruimte. Mantel-
zoomvegetaties kunnen deels in het bos en deels in de omliggende graslanden worden aangelegd. 
Hiervoor wordt best een deel van de bosrand teruggezet en moet een strook van enkele meters in het 
grasland uitgerasterd worden. De mantel in een mantel-zoom dient incidenteel gekapt te worden, om 
de 10-25 jaar. De zoom dient, afhankelijk van de voedselrijkdom en de bodemgesteldheid, na 1-3 jaar 
of na 3-10 jaar gemaaid te worden. Belangrijk is dat dit gefaseerd kan optreden en dat het maaisel 
afgevoerd wordt.  
 
Belangrijke nectar- en stuifmeelplanten voor wilde bijen in een goed ontwikkelde mantel-zoom zijn 
onder andere Kruipend zenegroen, Gele dovenetel, Hondsdraf, Valse salie, Bosandoorn, Look-
zonder-look, Fluitenkruid, Ruig klokje, diverse vlinderbloemigen, Sleedoorn, Meidoorn, wilgen (vooral 
Boswilg), Wilde kamperfoelie en bramen. Ook tal van bijzondere dagvlinders gebruiken deze soorten 
als waardplant of nectarbron (oa. Sleedoornpage, Grote weerschijnvlinder en Kleine ijsvogelvlinder). 
Iepen en Zomereik, de respectievelijke waardplanten van de Iepenpage en de Eikenpage leveren 
kostbare honingdauw die door wilde bijen en graafwespen benut wordt.  
 
Wilgenstruwelen vormen in het voorjaar een onontbeerlijke nectar- en stuifmeelbron voor vroeg 
vliegende bijen en zweefvliegen. Verscheidene zandbijen tonen een binding aan of voorkeur voor 
wilgen, evenals de wespbijen die als broedparasiet van de desbetreffende zandbijen leven. Verder zijn 
nogal wat galvormende insecten op wilgen gespecialiseerd, met name bladwespen (Pontania spp.) en 
galmuggen (Rabdophaga spp.).  
 
Kapvlakten dienen voldoende groot te zijn, met een diameter van minstens 1 tot 3 maal de 
boomlengte. Wilgenroosje en Boskruiskruid paren grote lichtbehoefte aan hoge zuur- en 
ammoniumtolerantie. Zij kunnen in korte tijd sterk uitgroeien. Hoe meer grassen in de ondergroei 
voorkwamen, des te minder krijgen specifieke kapvlaktepioniers een kans. Ook bosbegrazing 
ontneemt deze planten hun kansen, temeer omdat Wilgenroosje een voedzame, met graagte gegeten 
plant is. Kapvlakteplanten raken na een periode van 10 jaar meestal op de achtergrond, doordat 
bomen en struiken vanuit hun stronken opnieuw uitlopen of vanuit zaad opslaan. Het volgende 
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stadium wordt dikwijls beheerst door Zwarte bramen. Behalve voor diverse zoogdieren is Wilgenroosje 
ook voedselplant voor de rupsen van Avondrood en Walstropijlstaart én de belangrijkste stuifmeelbron 
voor de zeldzame Lapse behangersbij. Verder vormen kapvlakten een belangrijke bijenbiotoop door 
de combinatie van nestgelegenheid (plekken met open grond, staand dood hout) en rijke 
nectarbronnen (Wilgenroosje en Vingerhoedskruid). Wegens hun betekenis voor insecten is het van 
belang dat gezocht wordt naar nieuwe kansen voor Wilgenroosjesbegroeiingen in natuurgebieden, 
bijvoorbeeld door – niet te kleine- open plekken in bosgebieden te maken. Bij de omvorming van 
naaldhoutaanplantingen in loofbos is het daarom van belang van groepen naaldbomen omver worden 
getrokken en dat de vrijgekomen ruimte met ontwortelingskuilen beschikbaar blijft voor spontane 
ontwikkeling van kapvlaktebegroeiingen. Dood hout moet ook binnen deze open plekken gevrijwaard 
worden.   
 
Bij het hakhoutbeheer of beheer van open plekken, wandelpaden en mantel-zoomvegetaties dient 
grootschalige kap van bepaalde boom- of struiksoorten, zoals Boswilg, Veldesdoorn of Sleedoorn 
vermeden te worden. Wanneer deze planten over een groter gebied tijdelijk geen nectar- of stuifmeel 
kunnen aanbieden is dit nefast voor de aanwezige (gespecialiseerde) bijenpopulaties. Bij kappingen 
en dunningen moet nodeloze verdichting van de bodem door gebruik van (te) zware machines 
zoveel mogelijk vermeden worden. Verdichte bodems geven immers een minder rijke flora.  
 
Wortelkluiten van omgewaaide bomen door stormschade kunnen voor tijdelijke nestgelegenheden 
zorgen voor wilde bijen en wespen die graag in steilwandjes nestelen. Deze dienen echter zonnig 
genoeg te liggen en liefst ook beschut tegen wind. De stam zelf is van weinig belang voor bijen 
aangezien het hier om liggend dood hout gaat dat snel zal rotten, maar uiteraard kunnen deze van 
belang zijn voor andere organismen. Wortelkluiten worden onder meer door verschillende zandbijen, 
zijdebijen en sachembijen benut (eigen ervaring).  
 
Laanbomen hebben vaak holtes en spleten, maar zijn dikwijls te beschaduwd om van echt belang 
voor bijen te kunnen zijn.  
 
Bosbegrazing is niet altijd aan te raden. Als de oppervlakte bos te gering is ten opzichte van de lage 
vegetaties, worden de bosranden bij begrazing te sterk beïnvloed, zodat zich daar geen 
zoomvegetaties kunnen ontwikkelen maar zich wel nitrofiele soorten vestigen. Zoals uit voorlopig 
onderzoek naar voren is gekomen, dienen voor een goede ontwikkeling van bos, bosranden en 
struwelen deze vegetaties samen minstens 2/3e van de oppervlakte te beslaan. Vooral oude bossen 
met een min of meer ongestoorde ontwikkeling kunnen beter buiten begrazingsinvloeden blijven 
omdat door de overgang van niets doen naar begrazing mogelijk verstoring van bijzondere milieus 
plaatsvindt.  
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5.2 Butselbos 
 
5.2.1 Wilde bijen 
 
Het gebied heeft enkele zonnige zandpaden, die dienen open gehouden te worden. Zo komt 
voldoende zonlicht aan de bodem en zorgt dit voor warme nestplaatsen voor wilde bijen, graafwespen 
en Groene zandloopkevers.  
 

 
Figuur 52: Zandpad in Butselbos (Jens D’Haeseleer) 
 
De meeste bosranden binnen het gebied kennen een scherpe overgang tussen bos en het 
omliggende landschap. Dit bestaat meestal uit akkers. Deze scherpe grenzen dienen zoveel mogelijk 
vermeden te worden. Bufferzones zijn noodzakelijk, onder andere om ruimte te creëren voor de 
ontwikkeling van mantel-zoomvegetaties.  
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Figuur 53: Scherpe overgang bos – akker in Butselbos (Jens D'Haeseleer) 
 
 

 
Figuur 54:  Scherpe overgang bos – akker in Butselbos (Jens D'Haeseleer) 
 
Op verschillende plaatsen in het bos, en dan vooral in het zuidwesten van het gebied, zijn goed 
ontwikkelde, interne bosranden aanwezig. Deze bosranden creëren een geleidelijke overgang van de 
boomlaag naar de kruidlaag en liggen beschut. Deze interne bosranden flankeren enkele open 
plekken in het bos. De zuidelijkst gelegen open plek is niet beschermd tegen invloeden van wind of 
randinvloeden van herbiciden of invloeiing van mest van de nabijgelegen akkers. Dit kan vermeden 
worden door de zuidrand van deze open plek af te boorden met een struweel. Om extra 
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bijenvriendelijk te zijn wordt hier best gekozen voor bloemrijke soorten zoals Eénstijlige meidoorn 
(Crataegus monogyna), Sleedoorn (Prunus spinosa), Boswilg (Salix caprea), Sporkehout (Rhamnus 
frangula), bramen (Rubus), Veldesdoorn (Acer campestre),… 
 
Beide grote open plekken worden momenteel als bloemrijke ruigte en grasland beheerd en dit levert 
een belangrijke bijdrage aan de voedselbeschikbaarheid voor wilde bijen in het gebied.  
 

 
Figuur 55: Beginnende mantel-zoom in interne bosrand. (Jens D'Haeseleer) 
 
In het Butselbos is weinig staand dood hout aanwezig op zonnige plaatsen. Voldoende staand dood 
hout in verschillende stadia van het rottingsproces is nodig voor de ontwikkeling van een biodiverse 
bijen- en wespenfauna. Na kap of dunningen kunnen dus best enkele stronken behouden blijven.  
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Figuur 56: Behoud van staand dood hout, vooral op zonnige plaatsen! (Jens D'Haeseleer) 
 
Enkele specifieke plantensoorten dienen behouden, en waar mogelijk uitgebreid, te worden. In het 
zuidoosten van het gebied staat een klein struweel van Brem (Cytisus scoparius). In diverse 
bosranden staan grote bloeiende Zoete kersen (Prunus avium). Bloemrijke graslanden en ruigten in 
de omgeving van het bos zijn van groot belang voor enkele aangetroffen specialisten. Onder meer 
Groot streepzaad (Crepis biennis), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), Wilde peen (Daucus 
carota), Grote wederik (Lysimachia vulgaris) zijn van groot belang voor enkele van de aangetroffen 
soorten. Daarnaast is het ook belangrijk om voldoende wilgen (Salix), bramen (Rubus) en Sporkehout 
(Rhamnus frangula) in het gebied te behouden/uit te breiden.  

 
Figuur 57: Behoud en uitbreiding Bremstruwelen in zonbeschenen bosrand. (Jens D'Haeseleer) 
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Figuur 58: Behoud van Zoete kers en uitbreiding van mantel-zoomvegetaties op zonnige plaatsen. (Jens 
D'Haeseleer) 
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5.3 Hellebos-Rotbos 
 
5.3.1 Wilde bijen 
 
Vooral in het zuiden van het gebied bevindt zich een zonnig en deels zandig zandpad, dat open 
gehouden dient te worden. Zo komt voldoende zonlicht aan de bodem en zorgt dit voor warme 
nestplaatsen voor wilde bijen en graafwespen zoals de Kleine roetbij (Panurgus calcaratus).  
Maaibeheer (met afvoer van maaisel) van de bermen is uiteraard positief voor verschraling van deze 
bermvegetaties. 
 

 
Figuur 59: Zandpaden naast scherpe bosrand in Hellebos-Rotbos (Jens D'Haeseleer) 
 
De meeste bosranden binnen het gebied kennen een scherpe overgang tussen bos en het 
omliggende landschap (meestal akkers). Deze scherpe grenzen dienen zoveel mogelijk vermeden te 
worden. Bufferzones zijn noodzakelijk, onder andere voor het beperken van randinvloeden, maar ook 
om ruimte te creëren voor de ontwikkeling van mantel-zoomvegetaties.  
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Figuur 60: Bosrand wordt in twee gesneden door wandelpad in Hellebos-Rotbos (Jens D'Haeseleer) 
 
In het Hellebos is weinig staand dood hout aanwezig op zonnige plaatsen. Voldoende staand dood 
hout in verschillende stadia van het rottingsproces is nochtans nodig voor de ontwikkeling van een 
biodiverse bijen- en wespenfauna. Na kap of dunningen kunnen dus best enkele stronken behouden 
blijven.  
 

 
Figuur 61: Staand dood hout in de vorm van een stronk in Hellebos-Rotbos (Jens D'Haeseleer) 
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Op enkele plaatsen zijn wortelkluiten van ontwortelde bomen blijven liggen. Ook bij toekomstige 
stormschade is dit een optie, zeker op zonnige locaties. Deze aardekluiten kunnen belangrijke (doch 
tijdelijke) nestplaatsen voor zandbijen, zijdebijen en sachembijen vormen.  

 
Figuur 62: Wortelkluit in Hellebos-Rotbos (Jens D'Haeseleer) 
 
Vooral in het zuidelijke deel van het Hellebos is een uitgebreide voorjaarsflora aanwezig met onder 
andere Bosanemoon, Gewone salomonszegel, Slanke sleutelbloem en Gevlekte aronskelk. Deze kent 
geen gespecialiseerde bijenfauna, maar is toch van belang voor bloembezoekende insecten, temeer 
aangezien het vaak om de enige (en eerste) bloemplanten gaat in het vroege voorjaar in het gebied.  
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Figuur 63: Voorjaarsflora met Bosanemoon, Gewone salomonszegel, Slanke sleutelbloem, Gevlekte aronskelk in 
Hellebos-Rotbos (Jens D'Haeseleer) 
 
Enkele specifieke plantensoorten dienen behouden, en waar mogelijk uitgebreid, te worden. De 
aanwezigheid van drie wilgenspecialisten duidt het belang aan van de aanwezigheid van wilgen en 
met name Boswilg (Salix caprea) in het gebied. Deze dienen dus ten allen tijde behouden te blijven. 
Zowel mannelijke (voor het stuifmeel) als vrouwelijke (voor de nectar) exemplaren zijn hier van belang.  
 

 
Figuur 64: Bloeiende Boswilg in scherpe bosrand in Hellebos-Rotbos (Jens D'Haeseleer). 
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Figuur 65: Bloeiende vrouwelijke Boswilg in Hellebos-Rotbos (Jens D'Haeseleer) 
 
In het zuidoosten van het gebied is een aangeplant struweel met onder andere Sleedoorn (Prunus 
spinosa), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en Zoete kers (Prunus avium) aanwezig. Dit 
zorgt voor een gevarieerd nectar- en stuifmeelaanbod in het voorjaar.  
 
 

 
Figuur 66: Struweel met oa Sleedoorn, Eénstijlige meidoorn en Zoete kers in het Hellebos-Rotbos (Jens 
D'Haeseleer) 
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Net ten zuiden van de bosrand in het zuidelijke deel van het gebied ligt een bloemrijk grasland met 
onder andere Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica), Oranje havikskruid (Hieracium aurantiacum), Echt 
duizendguldenkruid (Centaurium erythraea), Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris subsp. Vulgaris) en 
Rapunzelklokje (Campanula rapunculus). Dit type bloemrijke graslanden is belangrijk voor wilde bijen. 
Rapunzelklokje is een waardplant voor de doelsoort Klokjesdikpoot. 
 
Moesdistel (Cirsium oleraceaum), Grote klit (Arctium lappa), Bosandoorn (Stachys sylvatica), Echte 
valeriaan (Valeriane officinalis) en bramen (Rubus) zijn te vinden in de vochtige delen waar de 
bosrand iets meer ontwikkeld is. De eerste twee soorten zijn potentiele stuifmeelbronnen voor de 
doelsoort Distelbehangersbij, terwijl de derde de waardplant voor de doelsoorten Andoornbij is.  
 

 
Figuur 67: Rapunzelklokje en Jakobskruiskruid in een bloemrijk grasland aan de zuidrand van het Hellebos (Jens 
D'Haeseleer). 
 
Ruig klokje (Campanula trachelium), waardplant voor de doelsoort Klokjesdikpoot, is te vinden in de 
interne bosrand langs de beek in het noordelijke deel van het gebied.  
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Figuur 68: Ruig klokje in een halfbeschaduwde bosrand van het Hellebos (Jens D'Haeseleer) 
 
Op diverse plekken in de bosrand (maar vooral in het zuidelijke gedeelte) was uitvoerig Wilde 
kamperfoelie aanwezig. Ook werden verschillende zonbeschenen bramenkoepels aangetroffen. Beide 
soorten dienen zeker behouden, en waar mogelijk uitgebreid, te worden.  
 

 
Figuur 69: Wilde kamperfoelie op afsluiting aan bosrand in Hellebos-Rotbos (Jens D'Haeseleer) 
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Figuur 70: Braamstruwelen op afsluiting aan bosrand in Hellebos-Rotbos (Jens D'Haeseleer) 
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5.4 Tienbunderbos 
 
5.4.1 Wilde bijen 
 
De meeste bospaden in het Tienbunderbos zijn sterk beschaduwd en daardoor van minder groot 
belang voor wilde bijen. Lokaal openkappen van de bospaden kan ervoor zorgen dat meer zonlicht de 
bodem kan bereiken.  
 
De meeste bosranden binnen het gebied kennen een scherpe overgang tussen bos en het 
omliggende landschap. Dit laatste bestaat meestal uit akkers en weilanden. Deze scherpe grenzen 
dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Bufferzones zijn noodzakelijk, onder andere voor het 
beperken van randinvloeden, maar ook om ruimte te creëren voor de ontwikkeling van mantel-
zoomvegetaties. Mantel-zoomvegetaties kunnen deels in het bos en deels in de omliggende 
graslanden worden aangelegd. Hiervoor wordt best een deel van de bosrand teruggezet en moet een 
strook van enkele meters in het grasland uitgerasterd worden. De mantel in een mantel-zoom dient 
incidenteel gekapt te worden, om de 10-25 jaar. De zoom dient, afhankelijk van de voedselrijkdom en 
de bodemgesteldheid, na 1-3 jaar of na 3-10 jaar gemaaid te worden. Belangrijk is dat dit gefaseerd 
kan optreden en dat het maaisel afgevoerd wordt. 
 

 
Figuur 71: uitbundige bloei van Paardenbloem, een waardevolle plant vor wilde bijen, in een verder soortenarm 
cultuurgrasland ten zuidoosten van Tienbunderbos (Jens D'Haeseleer).  
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Figuur 72: scherpe overgang tussen bosrand en omliggende akkers (Jens D'Haeseleer) 
 
In het Tienbunderbos is weinig staand dood hout aanwezig op zonnige plaatsen. Voldoende staand 
dood hout in verschillende stadia van het rottingsproces is nochtans nodig voor de ontwikkeling van 
een biodiverse bijen- en wespenfauna. Na kap of dunningen kunnen dus best enkele stronken 
behouden blijven.  
 
In het zuidwesten van het gebied staat een groot struweel van Brem (Cytisus scoparius) en bramen 
(Rubus) in een open bosweide. Deze eerste is van belang voor verschillende specialisten waaronder 
de Bremzandbij (Andrena ovatula). Nog in deze open bosweide was in de zomermaanden een 
uitbundige bloei van Wilde peen, Schaduwkruiskruid, Sint-Janskruid, Jakobskruiskruid, Valse salie, 
Speerdistel en Rapunzelklokje. De laatste drie soorten zijn respectievelijk van groot belang voor de 
doelsoorten Andoornbij, Distelbehangersbij en Klokjesdikpoot. De populatie Wilgenroosje die hier 
aanwezig is is sterk afgevreten, hoogstwaarschijnlijk door Reeën. Deze plantensoort is van groot 
belang voor de doelsoort Lapse behangersbij. Deze bloemrijke bosweide is van groot belang voor 
bijen en andere bloembezoekende insecten in het gebied en het huidige beheer dient hier dus 
verdergezet te worden.  
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Figuur 73: Bremstruweel aan de bosweide (Jens D'Haeseleer) 
 
Centraal in het gebied, bovenop de heuvel, is tevens een kleine open plek te vinden. Hier is onder 
andere Struikheide, Speerdistel en uitlopers van Blauwe bosbessen te vinden. De open plek vangt 
voldoende zon en heeft wat dood hout. Ze is dan ook van groot belang voor bijen en andere 
bloembezoekende insecten in het gebied en het huidige beheer dient hier dus verdergezet te worden. 
 
Nog bovenop de heuvel is een recente kapvlakte te vinden. Deze zal in de komende jaren 
waarschijnlijk in belang stijgen voor bloembezoekende insecten in het algemeen en wilde bijen in het 
bijzonder.  
 
Vooral in het zuidelijke deel van het Tienbunderbos is voorjaarsflora aanwezig met onder andere 
Bleeksporig bosviooltje, Bosaardbei, Gewone vogelmelk, en Gevlekte dovenetel. Dit is vermoedelijk 
voor een deel het resultaat van een verwilderde tuin. Deze vegetatie kent geen gespecialiseerde 
bijenfauna, maar is toch van belang voor bloembezoekende insecten, temeer aangezien het vaak om 
de enige bloemplanten gaat in het vroege voorjaar in het gebied.  
 
Enkele specifieke plantensoorten dienen behouden, en waar mogelijk uitgebreid, te worden.  
 
Op diverse plaatsen in het Tienbunderbos is een ondergroei van Aalbes (Ribes rubrum) aanwezig. 
Deze plant is van groot belang voor de doelsoort Vosje en dient dus behouden en waar mogelijk 
uitgebreid te worden.  
 
Op verschillende plaatsen zijn relicten van Struikheide (Calluna vulgaris) aanwezig. Deze 
groeiplaatsen zijn echter veel te beperkt waardoor populaties van heideminnende soorten hier (nog) 
niet voorkomen. Uitbreiding van de groeiplaatsen van Struikheide is van belang. Dit kan onder meer 
gebeuren door bepaalde zones van het bos te kappen en de bodem oppervlakkig af te schrapen. 
Hierdoor kunnen de zaden van Struikheide uit de zaadbank kiemen. Heideherstel zou een grote 
meerwaarde voor wilde bijen betekenen in Tienbunderbos.  
 
Centraal in het gebied komt op enkele plaatsen Blauwe (Vaccinium myrtillus) en Rode bosbes 
(Vaccinnium vitis-idaea) voor. Dit zijn de waardplanten voor de zeldzame Bosbesbij (Andrena 
lapponica), die hier echter niet werd op waargenomen. Wel werd de Fijngestippelde groefbij 
(Lasioglossum punctatissimum) in het bos aangetroffen. In Nederland wordt deze soort vooral in open, 
gemengde bossen op bosbessen (Vaccinium) aangetroffen. De bloeiende struikjes bosbes werden 
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nauwkeurig in de databank ingevoerd zodat verdere opvolging van de Bosbesbij en de eventuele 
uitbreiding van de groeiplaatsen met bosbes in het Tienbunderbos mogelijk is.  
 
Globaal kunnen we besluiten dat meer openheid in het Tienbunderbos erg positief zou zijn voor de 
wilde-bijenfauna. 
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5.5 Gravenbos 
 
5.5.1 Wilde bijen 
 
De meeste bospaden in het Gravenbos zijn sterk beschaduwd en daardoor van minder groot belang 
voor wilde bijen. Lokaal openkappen van de bospaden kan ervoor zorgen dat meer zonlicht de bodem 
kan bereiken, waar bloemen van profiteren en bijgevolg ook wilde bijen. 
 
De meeste bosranden binnen het gebied kennen een scherpe overgang tussen bos en het 
omliggende landschap. Dit bestaat meestal uit weilanden. Deze scherpe grenzen dienen zoveel 
mogelijk vermeden te worden. Bufferzones zijn noodzakelijk, onder andere voor het beperken van 
randinvloeden, maar ook om ruimte te creëren voor de ontwikkeling van mantel-zoomvegetaties. De 
bosrand aan de noordoostzijde van het gebied grenst naast een fietspad langs het kanaal. Hier is 
onder meer Brem aanwezig. Ook Hokjespeul, Rapunzelklokje en heel veel paardenbloemen zorgen 
hier voor het stuifmeel- en nectaraanbod. Rapunzelklokje is hierbij een mogelijke voedselplant voor de 
doelsoort Klokjesdikpoot.  
 
Op verschillende plaatsen in het bos zijn interne bosranden aanwezig. Ook zijn echter vrij scherp en 
bieden te weinig ruimte voor de ontwikkeling van een mantel-zoomvegetatie. Hier kan best gekozen 
worden voor voldoende ruimte voor de ontwikkeling van een mantel-zoom. Mantel-zoomvegetaties 
kunnen deels in het bos en deels in de omliggende graslanden worden aangelegd. Hiervoor wordt 
best een deel van de bosrand teruggezet en moet een strook van enkele meters in het grasland 
uitgerasterd worden. De mantel in een mantel-zoom dient incidenteel gekapt te worden, om de 10-25 
jaar. De zoom dient, afhankelijk van de voedselrijkdom en de bodemgesteldheid, na 1-3 jaar of na 3-
10 jaar gemaaid te worden. Belangrijk is dat dit gefaseerd kan optreden en dat het maaisel afgevoerd 
wordt. 
 
In het Gravenbos is weinig staand dood hout aanwezig op zonnige plaatsen. Voldoende staand dood 
hout in verschillende stadia van het rottingsproces is nochtans nodig voor de ontwikkeling van een 
biodiverse bijen- en wespenfauna. Na kap of dunningen kunnen dus best enkele stronken behouden 
blijven.  
 
Op enkele plaatsen zijn wortelkluiten van ontwortelde bomen blijven liggen. Ook bij toekomstige 
stormschade is dit een optie, zeker op zonnige locaties. Deze aardekluiten kunnen belangrijke (doch 
tijdelijke) nestplaatsen voor zandbijen, zijdebijen en sachembijen vormen. Onder meer aan de 
kapvlakte in het zuidoosten zijn wortelkluiten aanwezig.  
 
In het noordoostelijke deel van het Gravenbos is in beperkte mate voorjaarsflora aanwezig met onder 
andere Slanke sleutelbloem, Speenkruid, Muskuskruid, Grote muur, Paarse en Witte dovenetel. Deze 
vegetatie kent geen gespecialiseerde bijenfauna, maar is toch van belang voor bloembezoekende 
insecten, temeer aangezien het vaak om de enige bloemplanten gaat in het vroege voorjaar in het 
gebied. Onder meer Paarse en Witte dovenetel zijn van groot belang voor hommelkoninginnen.  
 
In het zuidoosten is een vrij recente kapvlakte aanwezig. Deze is vrij groot en bevat onder meer 
Dagkoekoeksbloem, Gewone berenklauw, Gewone engelwortel en een grote populatie Bosandoorn. 
Kapvlakteplanten raken na een periode van 10 jaar meestal op de achtergrond, doordat bomen en 
struiken vanuit hun stronken opnieuw uitlopen of vanuit zaad opslaan. Het volgende stadium wordt 
dikwijls beheerst door bramen. Bloemrijke ruigtes, zoals op kapvlaktes, komen de soortendiversiteit 
aan wilde bijen ten goede. Kapvlakten zorgen voor een combinatie van nestgelegenheid (plekken met 
open grond en staand dood hout) en rijke nectarbronnen.  
 
Enkele specifieke plantensoorten dienen behouden, en waar mogelijk uitgebreid, te worden. In 
verschillende ruige zones in het zuidoosten van het gebied werden exemplaren van de Gewone 
slobkousbij gevonden. Deze soort is voor de voedselvoorraad van de larven afhankelijk van het 
stuifmeel van Grote wederik (Lysimachia vulgaris).  
 
In het oosten van het gebied vinden we een populierenaanplant met als ondergroei een ruigte met 
onder meer Grote klis, Kale jonker en Bosandoorn. Dit zijn respectievelijk (de) waardplanten voor de 
doelsoorten Distelbehangersbij en de Andoornbij. Bij een periodieke kap van deze aanplanten zullen 
waarschijnlijk interessante kapvlaktevegetaties kunnen ontstaan.  
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In het centrale bosgedeelte komt onder meer Wilde kamperfoelie en Zoete kers voor. Op de kruising 
van verschillende bospaden (waarlangs deze soorten vaak terug te vinden zijn) zou vrij gemakkelijk 
meer licht kunnen gecreëerd worden in het bos door enkele hoekbomen langs elk pad te kappen. Dit 
zal om de 10-15 jaar opnieuw moeten gebeuren om steeds voldoende licht op de bodem te behouden.  
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5.6 Lembeekbos 
 
5.6.1 Wilde bijen 
 
De meeste bosranden binnen het gebied kennen een scherpe overgang tussen bos en het 
omliggende landschap. Dit bestaat meestal uit akkers. Deze scherpe grenzen dienen zoveel mogelijk 
vermeden te worden. Bufferzones zijn noodzakelijk, onder andere voor het beperken van 
randinvloeden, maar ook om ruimte te creëren voor de ontwikkeling van mantel-zoomvegetaties.  
 

 
Figuur 74: Scherpe overgang van bosrand naar akker in Lembeekbos (Jens D’Haeseleer) 
 
Op verschillende plaatsen in het bos zijn interne bosranden aanwezig. Deze zijn echter ook vrij scherp 
en bieden te weinig ruimte voor de ontwikkeling van een mantel-zoomvegetatie. In de centrale open 
gang in het gebied is onder meer een (prikkeldraad)vegetatie met Valse salie, Speerdistel, 
Bosandoorn en Boshyacint. Toch kan ook hier best gekozen worden voor voldoende ruimte voor de 
ontwikkeling van een mantel-zoom. Mantel-zoomvegetaties kunnen deels in het bos en deels in de 
omliggende graslanden worden aangelegd. Hiervoor wordt best een deel van de bosrand teruggezet 
en moet een strook van enkele meters in het grasland uitgerasterd worden. De mantel in een mantel-
zoom dient incidenteel gekapt te worden, om de 10-25 jaar. De zoom dient, afhankelijk van de 
voedselrijkdom en de bodemgesteldheid, na 1-3 jaar of na 3-10 jaar gemaaid te worden. Belangrijk is 
dat dit gefaseerd kan optreden en dat het maaisel afgevoerd wordt. 
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Figuur 75: Interne bosrand in Lembeekbos (Jens D’Haeseleer) 
 

 
Figuur 76: Prikkeldraadvegetatie aan interne bosrand in Lembeekbos (Jens D’Haeseleer) 
 
In het Lembeekbos is weinig staand dood hout aanwezig op zonnige plaatsen. Voldoende staand 
dood hout in verschillende stadia van het rottingsproces is nochtans nodig voor de ontwikkeling van 
een biodiverse bijen- en wespenfauna. Na kap of dunningen kunnen dus best enkele stronken 
behouden blijven.  
 
Vooral in het oostelijke deel van het Lembeekbos is een uitgebreide voorjaarsflora aanwezig met 
onder andere Bosanemoon, Gewone salomonszegel, Boshyacint, Speenkruid, Daslook en Gele 
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dovenetel. Deze kent geen gespecialiseerde bijenfauna, maar is toch van belang voor 
bloembezoekende insecten, temeer aangezien het vaak om de enige bloemplanten gaat in het vroege 
voorjaar in het gebied.  
 

 
Figuur 77: Boshyacinth in het Lembeekbos (Jens D’Haeseleer) 
 
Op enkele plaatsen is een specifieke vegetatie aanwezig die behouden dient, en waar mogelijk 
uitgebreid, te worden. In het noordoosten van het gebied werd een aanliggende tuin mee 
geïnventariseerd. Hier waren onder andere verschillende fruitbomen, maar ook Pinksterbloem 
(Cardamine pratensis), Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) en Lelietje-van-dalen (Convallaria 
majalis) aanwezig.  
 
De kasteeltuin bevat een uitgebreide plantengroei, die vooral uit aangeplante soorten bestaat. 
Daarnaast waren hier uiteraard ook verschillende inheemse plantensoorten aanwezig, onder meer in 
de vorm van muurvegetaties. Deze worden best zoveel mogelijk behouden.  
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Figuur 78: Muurvegetatie in de omgeving van het kasteel. Lembeekbos (Jens D’Haeseleer) 
 
In het Lembeekbos is op verschillende plaatsen een ondergroei met Aalbes (Ribes rubrum) aanwezig. 
Op verschillende plaatsen zijn ook bloeiende Zoete kersen (Prunus avium) te vinden. Beide soorten 
zijn van groot belang voor de doelsoort Vosje. Tot slot zijn Wilde kamperfoelie (Lonicera 
periclymenum), Valse salie (Teucrium scorodonia) en Bosandoorn (Stachys sylvatica) verspreid in het 
bos aanwezig. Deze laatste twee zijn belangrijke stuifmeelplanten voor de doelsoort Andoornbij. Ook 
al deze plantensoorten en vegetaties worden best behouden, en waar mogelijk uitgebreid. 
 
In de zuidelijke helft van het bos ligt een oude kapvlakte die intussen grotendeels opnieuw 
dichtgegroeid is. Bloemrijke ruigtes, zoals op kapvlaktes, komen de soortendiversiteit aan wilde bijen 
ten goede. Kapvlakten hebben een combinatie van nestgelegenheid (plekken met open grond en 
staand dood hout) en rijke nectarbronnen te bieden.  
 
Langs de vijvers die centraal in het gebied liggen werd na lang zoeken één vrouwtje van de Gewone 
slobkousbij (Macropis europaea) op de hier aanwezige populatie Grote wederik (Lysimachia vulgaris) 
aangetroffen. Deze vijvers hebben, mede door beschaduwing, eerder een soortenarme 
oevervegetatie.  
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Figuur 79: Populatie Grote wederik met kolonie Gewone slobkousbij langs vijvers in in Lembeekbos (Jens 
D’Haeseleer) 
 
Openkappen van bos op plaatsen met vijvers kan voor minder bladval en dus minder troebel water 
zorgen wat dan weer voor meer waterleven zorgt. Daarnaast zorgt meer zonlicht op de oevers voor 
een uitgebreidere oevervegetatie. 
 

 
Figuur 80: Vijvers in bos met veel schaduw en weinig oeverbegroeiing in Lembeekbos (Jens D’Haeseleer) 
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5.7 Margijsbos 
 
5.7.1 Wilde bijen 
 
Centraal in het gebied bevinden zich enkele brede bospaden, die deels zandig zijn. Het centraal 
bospad ligt gedeeltelijk in een holle weg. Over het gehele bos gezien komt te weinig licht op de 
bodem. Lokaal kappen van groepjes bomen om meer licht op de bodem en op de bospaden te 
brengen, zal zowel de vegetatie als de diversiteit aan wilde bijen ten goede komen . 
 

 
Figuur 81: Brede bospaden met redelijk wat licht (in het voorjaar) in Margijsbos (Jens D’Haeseleer) 
 
De meeste bosranden binnen het gebied kennen een scherpe overgang tussen bos en het 
omliggende landschap. Dit bestaat meestal uit akkers en weilanden. Dit dient zoveel mogelijk 
vermeden te worden. Bufferzones zijn noodzakelijk, onder andere voor het beperken van 
randinvloeden, maar ook om ruimte te creëren voor de ontwikkeling van mantel-zoomvegetaties. In 
het zuiden van het gebied is plaatselijk een klein stukje ontstaan waar een meer geleidelijke overgang 
van bos naar grasland aanwezig is met onder meer Zoete kers, Brem, Valse salie, braam, Grote 
muur,… Dit kan als voorbeeld dienen voor het ontwikkelen van boszomen en mantel-zoomvegetaties 
op verschillende plaatsen in de bosrand. Deze worden best op een zonnige plek aangelegd.  
 



Inventarisatie bosrelicten 
 

140

 

 
Figuur 82: Mooi ontwikkelde boszoom aan het zuidoosten van het gebied met Zoete kers, Brem, Valse salie, 
braam, Grote muur, … in Margijsbos (Jens D’Haeseleer) 
 
Op verschillende plaatsen in het bos zijn interne bosranden aanwezig. Deze zijn echter ook vrij scherp 
en bieden weinig ruimte voor de ontwikkeling van een mantel-zoomvegetatie. In het westelijke 
gedeelte van het gebied is onder meer een interne bosrand naast een zompige vegetatie aanwezig. 
Hierin werden onder meer Bosandoorn, Moesdistel, Pinksterbloem, Moerasspirea, Gewone 
engelwortel, Slanke sleutelbloem, … gevonden. De eerste is de favoriete waardplant voor de 
Andoornbij, terwijl de Distelbehangersbij veel op Moesdistels aangetroffen wordt. In de bosrand zelf 
was onder meer Aalbes (de favoriete waardplant voor de doelsoort Vosje) en Kardinaalsmuts 
aanwezig. Deze bosrand ving echter weinig zonlicht op, waardoor het belang voor wilde bijen mogelijk 
niet zo hoog was. Vooral zonnige bosranden zijn voor wilde bijen van groot belang.  
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Figuur 83: Interne bosrand in Margijsbos (Jens D’Haeseleer) 
 
In het zuidelijke deel van het gebied is een kleine open plek aanwezig, waar in de zomermaanden 
onder meer Kale jonker bloeide. Het bos net naast deze open plek heeft een vrij open structuur, 
waardoor meer zonlicht op de bodem valt. Dit bied meer kansen voor het ontwikkelen van een rijke 
ondergroei.  
 

 
Figuur 84: Open bossen zorgen voor een rijkere ondergroei in Margijsbos (Jens D’Haeseleer) 
 
In het Margijsbos is weinig staand dood hout aanwezig op zonnige plaatsen. Voldoende staand dood 
hout in verschillende stadia van het rottingsproces is nochtans nodig voor de ontwikkeling van een 
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biodiverse bijen- en wespenfauna. Na kap of dunningen kunnen dus best enkele stronken behouden 
blijven.  
 
De Margijsbosweg heeft, ter hoogte van de bebouwing in het midden van het bos, een klein steilkantje 
op een zonnige plek. Dit is onder meer de nestplaats voor verschillende wespbijen. Kleinschalige, 
zonnige en snel opwarmende steilkantjes zijn van groot belang als nestplaatsen voor heel wat wilde 
bijen.  
 
Enkele specifieke plantensoorten dienen behouden, en waar mogelijk uitgebreid, te worden. Centraal 
in het bosgebied (vooral in de private delen) zijn relicten van Struikheide aanwezig. Deze 
groeiplaatsen zijn echter veel te beperkt waardoor populaties van heideminnende soorten hier (nog) 
niet voorkomen. Uitbreiding van de groeiplaatsen van Struikheide is van belang. Dit kan onder meer 
gebeuren door bepaalde zones van het bos te kappen en de bodem oppervlakkig af te schrapen. 
Hierdoor kunnen de zaden van Struikheide uit de zaadbank kiemen.  
 
Centraal in het gebied komt op enkele plaatsen Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) voor. Dit is de 
unieke waardplant voor de zeldzame Bosbesbij (Andrena lapponica), die hier echter niet werd op 
waargenomen. Wel werd de Fijngestippelde groefbij (Lasioglossum punctatissimum) in omgeving van 
de groeiplaatsen met Blauwe bosbes aangetroffen. In Nederland wordt deze soort vooral in open, 
gemengde bossen op bosbessen (Vaccinium) aangetroffen. De locaties met bosbessen worden best 
behouden en waar mogelijk uitgebreid. De bloeiende struikjes bosbes werden nauwkeurig in de 
databank ingevoerd zodat verdere opvolging van de Bosbesbij en de eventuele uitbreiding van de 
groeiplaatsen met bosbes in het Margijsbos mogelijk is.  
 

 
Figuur 85: Blauwe bosbes langs centraal bospad in Margijsbos (Jens D’Haeseleer) 
 
Op bepaalde plaatsen in het bos komt een beperkte voorjaarsflora met onder meer Daslook, Slanke 
sleutelbloem, Bosaardbei, Bleeksporig bosviooltje, Grote muur, Gevlekte aronskelk,… Deze kent geen 
gespecialiseerde bijenfauna, maar is toch van belang voor bloembezoekende insecten, temeer 
aangezien het vaak om de enige bloemplanten gaat in het vroege voorjaar in het gebied.  
  
Langs een privé-vijver met oevervegetatie met Grote wederik centraal in het gebied werden 
verschillende exemplaren van de Gewone slobkousbij op Grote wederik aangetroffen. Deze vijver 
kende een vrij goed ontwikkelde oevervegetatie omwille van het feit dat er voldoende zonlicht kon 
doordringen. Wanneer de randen van de vijver te sterk beschaduwd lijken te gaan worden moet hierin 
gekapt worden.  
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Langs de Sint-Jansbergsteenweg is een vegetatie met Grote kattenstaart, Heelblaadjes en 
Moerasspirea te vinden. Hier werden verschillende mannetjes van de Kattenstaartdikpoot 
aangetroffen. Deze zone hoort eigenlijk net niet meer bij het bos en het beheer van de wegberm ligt in 
handen van de gemeente.  
 

 
Figuur 86: Grote kattenstaart, Moerasspirea en Heelblaadjes langs Sint-Jansbergsteenweg (Jens D'Haeseleer) 
 
De aanwezigheid van de Geelschouderwespbij wijst op de aanwezigheid van de Vroege zandbij. Deze 
laatste kent dan weer een gespecialiseerd bloembezoek op wilgen. Dit duidt dus het belang aan van 
de aanwezigheid van wilgen en met name Boswilg (Salix caprea) in het gebied. Deze dienen dus ten 
allen tijde behouden te blijven. Zowel mannelijke (voor het stuifmeel) als vrouwelijke (voor de nectar) 
exemplaren zijn hier van belang.  
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6 Conclusie 
 
Voorliggend rapport beschrijft een groot aantal nieuwe waarnemingen van vele soorten van vijf 
diergroepen (spinnen, loopkevers, mieren, wilde bijen en nachtvlinders) in 6 bosgebieden in de 
provincie Vlaams-Brabant.  
Het rapport beschrijft de vondsten zowel van uit de insteek van de gebieden (per diergroep) als vanuit 
de insteek van de verschillende diergroepen (over de gebieden heen).  
 
Het rapport is vooral beschrijvend van aard en de veelheid aan gegevens kan niet gevat worden in 
een korte conclusie.  
 
Het rapport sluit af met enkele beheeradviezen. Voor wilde bijen is het duidelijk dat het gebrek aan 
licht in het bos en de scherpe overgangen tussen bos en aanpalende landbouwgebieden een groot 
knelpunt is. Dit wordt uitgebreid geïllustreerd.  
 
 
 
 

  



Inventarisatie bosrelicten 
 

145

 

7 Referenties 
 
Desender K., Maes D., Maelfait J.-P. & Van Kerckvoorde M. (1995). Een gedocumenteerde Rode Lijst 
van de zandloopkevers en de loopkevers van Vlaanderen. Brussel: Instituut voor Natuurbehoud, 208 
pp  
 
Desender K., Dekoninck W., Maes D., Crevecoeur L., Dufrêne M., Jacobs M., Lambrechts J., Pollet 
M., Stassen E. & Thys N. (2008). Een nieuwe verspreidingsatlas van de loopkevers en 
zandloopkevers (Carabidae) in België. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
2008 (INBO.R.2008.13). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
 
Desender K. in Baeté, H. et al. (2009). Miradal. Erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud. 
Davidsfonds Uitgeverij, Leuven. 
 
Gysels H., Baccaert J., Beenhakker A.J. & Caspers T. (1993). Landschappen van Vlaanderen en 
Zuidelijk Nederland. Een landschapecologische studie. 
 
Lambeets, K., Lewylle, I., Lambrechts, J. & J. Geebelen (2008). De regio zuidoost-Brabant : de 
spinnenfauna (Araneae) van het natuurreservaat Heibos te Kortenaken / Linter. Nieuwsbrief van de 
Belgische Arachnologische Vereniging 23 (2): 41-56. 
 
Lambrechts, J. & M. Janssen (2007). Onderzoek naar de spinnenfauna van 2 bosreservaten in Voeren 
(Limburg): Konenbos en Vrouwenbos. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging 22 
(1): 1-15. 
 
Lambrechts, J. & M. Janssen (2007). Een brug tussen Meerdaalbos en Mollendaalbos, wat betekent 
dat voor de bosbewonende spinnen ? Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging 22 
(3): 90-101. 
 
Lambrechts, J. & M. Janssen (2007). Bijzondere spinnen in Belgisch bosreservaat op boogscheut van 
Nederland. SPINED 23: 7-9. 
 
Lambrechts, J., Janssen, M. & E. Stassen (2013). Onderzoek naar de spinnenfauna van 
bosreservaten in Voeren (Limburg). Deel 2: Veursbos, Teuvenerberg en Broekbos. Nieuwsbrief van 
de Belgische Arachnologische Vereniging 28 (3): 141-176. 
 
Lambrechts, J., Steeman, R., Jacobs, I. & D'Haeseleer, J. 2014. Opmaak van een bermbeheerplan 
voor de snelweg E314/A2 in Vlaams-Brabant. Natuurpunt Studie i.o.v. Vlaamse Overheid, LNE, Dienst 
Milieu-integratie Economie en Infrastructuur. Rapport Natuurpunt Studie 2014/2, Mechelen. 
 
Nijs G., D’Haeseleer J., Jacobs I., Lambrechts J. & Veraghtert W., 2013. Inventarisatie van 
heiderelicten in Vlaams-Brabant. Rapport Natuurpunt Studie 2013/13, Mechelen. 
 
Peeters, T.M.J., Nieuwenhuijsen, H., Smit, J., van der Meer, F., Raemakers, I.P., Heitmans, W.R.B., 
van Achterberg, C., Kwak, M., Loonstra, A.J., de Rond, J., Roos, M. & Reemer, M., (2012). De 
Nederlandse bijen (Hymenoptera: Apidae s.l.). Natuur van Nederland 11, Naturalis Biodiversity Center 
& European Invertebrate Survey – Nederalnd, Leiden. 544p.  
 
Peeters, T.M.J. & Reemer, M., (2003). Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.). 
Stichting European Invertebrate Survey – Nederland. 
 
Plessers, I., Lambrechts, J., Mannaert, A., Gabriëls, J. & W. Verheijen met medewerking van E. 
Stassen, M. Janssen & F. Vankerkhoven (2005a). Basisinventaris en beheerplan Konenbos gelegen 
te Voeren. AEOLUS in opdracht van AMINAL afdeling Bos & Groen. 127 pp.+ bijlagen.  
 
Plessers, I., Lambrechts, J., Mannaert, A., Gabriëls, J. & W. Verheijen met medewerking van E. 
Stassen, M. Janssen & F. Vankerkhoven (2005b). Basisinventaris en beheerplan Vrouwenbos 
gelegen te Voeren. AEOLUS in opdracht van AMINAL afdeling Bos & Groen. 131 pp.+ bijlagen. 
 



Inventarisatie bosrelicten 
 

146

 

Plessers, I., Lambrechts, J., Mannaert, A., Gabriëls, J., Van der Wijden, B., Verbeylen, G. & P. Hendig 
met medewerking van E. Stassen, M. Janssen, L. Crevecoeur & F. Vankerkhoven (2007a). 
Basisinventaris en Beheerplan Bosreservaat Roodbos-Veursbos-Vossenaerde in Voeren. Arcadis 
Belgium (voormalig AEOLUS) in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. 196 pp + bijlages. 
 
Plessers, I., Lambrechts, J., Mannaert, A., Gabriëls, J., Van der Wijden, B., Verbeylen, G. & P. Hendig 
met medewerking van E. Stassen, M. Janssen, L. Crevecoeur & F. Vankerkhoven (2007b). 
Basisinventaris en Beheerplan Bosreservaat Teuvenerberg in Voeren. Arcadis Belgium (voormalig 
AEOLUS) in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. 158 pp. + bijlages. 
 
Plessers, I., Lambrechts, J., Mannaert, A., Gabriëls, J., Van der Wijden, B., Verbeylen, G. & P. Hendig 
met medewerking van E. Stassen, M. Janssen, L. Crevecoeur & F. Vankerkhoven (2007c). 
Basisinventaris en Beheerplan Bosreservaat Broekbos in Voeren. Arcadis Belgium (voormalig 
AEOLUS) in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. 102 pp. + bijlages. 
 
Van Keer, J. & K. Van Keer, 1993. Spinnen van het Gravenbos te Humbeek. Nieuwsbrief van de 
Belgische Arachnologische Vereniging 8 (2): 25 – 31. 
 

  



Inventarisatie bosrelicten 
 

147

 

8 Bijlagen 
 

8.1 Bijlage 1: Soortenlijst wilde bijen in Butselbos 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 

Andrena flavipes Grasbij 

Andrena fulva Vosje 

Andrena fulvago Texelse zandbij 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 

Andrena labialis Donkere klaverzandbij 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij 

Andrena nitida Viltvlekzandbij 

Andrena subopaca Witkopdwergzandbij 

Anthidiellum strigatum Kleine harsbij 

Anthophora furcata Andoornbij 

Anthophora plumipes Gewone sachembij 

Apis mellifera Honingbij 

Bombus bohemicus Tweekleurige koekoekshommel 

Bombus campestris Gewone koekoekshommel 

Bombus hortorum Tuinhommel 

Bombus hypnorum Boomhommel 

Bombus lapidarius Steenhommel 

Bombus lucorum Veldhommel 

Bombus pascuorum Akkerhommel 

Bombus pratorum Weidehommel 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel 

Bombus terrestris Aardhommel 

Chelostoma florisomne Ranonkelbij 

Coelioxys elongata Slanke kegelbij 

Heriades truncorum Tronkenbij 

Hylaeus brevicornis Kortsprietmaskerbij 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 

Hylaeus gibbus Weidemaskerbij 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 

Lasioglossum sexnotatum Zesvlekkige groefbij 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 

Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij 

Macropis europaea Gewone slobkousbij 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 

Nomada flava Gewone wespbij 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 

Nomada fucata Kortsprietwespbij 
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Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 

Nomada signata Signaalwespbij 

Nomada zonata Variabale wespbij 
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8.2 Bijlage 2: Soortenlijst wilde bijen in Hellebos-Rotbos 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 

Andrena flavipes Grasbij 

Andrena fucata Gewone rozenzandbij 

Andrena fulva Vosje 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij 

Andrena vaga Grijze zandbij 

Andrena ventralis Roodbuikje 

Anthidiellum strigatum Kleine harsbij 

Apis mellifera Honingbij 

Bombus hypnorum Boomhommel 

Bombus lapidarius Steenhommel 

Bombus lucorum Veldhommel 

Bombus pascuorum Akkerhommel 

Bombus pratorum Weidehommel 

Bombus terrestris Aardhommel 

Ceratina cyanea Blauwe ertsbij 

Colletes daviesanus Wormkruidbij 

Heriades truncorum Tronkenbij 

Hylaeus annularis nec annularis Brilmaskerbij 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 

Lasioglossum albipes Berijpte geurgroefbij 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 

Nomada ferruginata Geelschouderwespbij 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij 

Osmia bicornis Rosse metselbij 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 

Panurgus calcaratus Kleine roetbij 

Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij 
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8.3 Bijlage 3: Soortenlijst wilde bijen in Tienbunderbos 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 

Andrena carantonica Meidoornzandbij 

Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 

Andrena flavipes Grasbij 

Andrena fulva Vosje 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 

Andrena subopaca Witkopdwergzandbij 

Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij 

Anthidiellum strigatum Kleine harsbij 

Anthidium manicatum Grote wolbij 

Anthophora plumipes Gewone sachembij 

Apis mellifera Honingbij 

Bombus campestris Gewone koekoekshommel 

Bombus cryptarum Wilgenhommel 

Bombus hortorum Tuinhommel 

Bombus hypnorum Boomhommel 

Bombus lapidarius Steenhommel 

Bombus lucorum Veldhommel 

Bombus pascuorum Akkerhommel 

Bombus pratorum Weidehommel 

Bombus rupestris Rode koekoekshommel 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel 

Bombus terrestris Aardhommel 

Bombus vestalis Grote koekoekshommel 

Chelostoma campanularum Kleine klokjesbij 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 

Heriades truncorum Tronkenbij 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 

Hylaeus gibbus Weidemaskerbij 

Lasioglossum albipes Berijpte geurgroefbij 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 

Lasioglossum lativentre Breedbuikgroefbij 

Lasioglossum malachurum Groepjesgroefbij 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 

Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij 

Macropis europaea Gewone slobkousbij 

Nomada flava Gewone wespbij 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 
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Nomada leucophthalma Vroege wespbij 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 

Nomada zonata Variabale wespbij 

Osmia bicornis Rosse metselbij 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 
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8.4 Bijlage 4: Soortenlijst wilde bijen in Gravenbos 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 

Andrena flavipes Grasbij 

Andrena fulva Vosje 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 

Andrena subopaca Witkopdwergzandbij 

Anthophora plumipes Gewone sachembij 

Apis mellifera Honingbij 

Bombus hortorum Tuinhommel 

Bombus lapidarius Steenhommel 

Bombus lucorum Veldhommel 

Bombus pascuorum Akkerhommel 

Bombus pratorum Weidehommel 

Bombus terrestris Aardhommel 

Colletes daviesanus Wormkruidbij 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 

Heriades truncorum Tronkenbij 

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij 

Hylaeus annularis nec annularis Brilmaskerbij 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 

Hylaeus confusus Poldermaskerbij 

Lasioglossum albipes Berijpte geurgroefbij 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 

Lasioglossum sexnotatum Zesvlekkige groefbij 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij 

Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij 

Macropis europaea Gewone slobkousbij 

Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot 

Osmia bicornis Rosse metselbij 
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8.5 Bijlage 5: Soortenlijst wilde bijen in Lembeekbos 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 

Andrena chrysosceles Goudpootzandbij 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 

Andrena fulva Vosje 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 

Andrena helvola Valse rozenzandbij 

Andrena subopaca Witkopdwergzandbij 

Anthophora plumipes Gewone sachembij 

Apis mellifera Honingbij 

Bombus bohemicus 
Tweekleurige 
koekoekshommel 

Bombus campestris Gewone koekoekshommel 

Bombus hortorum Tuinhommel 

Bombus hypnorum Boomhommel 

Bombus lapidarius Steenhommel 

Bombus lucorum Veldhommel 

Bombus pascuorum Akkerhommel 

Bombus pratorum Weidehommel 

Bombus terrestris Aardhommel 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 

Lasioglossum albipes Berijpte geurgroefbij 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij 

Macropis europaea Gewone slobkousbij 

Nomada flava Gewone wespbij 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 

Nomada sheppardana Geeltipje 

Nomada signata Signaalwespbij 

Nomada zonata Variabale wespbij 

Osmia bicornis Rosse metselbij 
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8.6 Bijlage 6: Soortenlijst wilde bijen in Margijsbos 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 

Andrena flavipes Grasbij 

Andrena gravida Weidebij 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 

Andrena nitida Viltvlekzandbij 

Andrena subopaca Witkopdwergzandbij 

Anthophora plumipes Gewone sachembij 

Apis mellifera Honingbij 

Bombus hortorum Tuinhommel 

Bombus hypnorum Boomhommel 

Bombus lapidarius Steenhommel 

Bombus lucorum Veldhommel 

Bombus pascuorum Akkerhommel 

Bombus pratorum Weidehommel 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel 

Bombus terrestris Aardhommel 

Chelostoma florisomne Ranonkelbij 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 

Heriades truncorum Tronkenbij 

Hylaeus brevicornis Kortsprietmaskerbij 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 

Lasioglossum albipes Berijpte geurgroefbij 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij 

Lasioglossum sexnotatum Zesvlekkige groefbij 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 

Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij 

Macropis europaea Gewone slobkousbij 

Megachile ligniseca Distelbehangersbij 

Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot 

Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand 

Nomada ferruginata Geelschouderwespbij 

Nomada flava Gewone wespbij 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 

Nomada signata Signaalwespbij 

Nomada zonata Variabale wespbij 

Osmia bicornis Rosse metselbij 
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8.7 Bijlage 7: Soortenlijst nachtvlinders in Butselbos 
 
Tabel 8.7a  Waargenomen macro-nachtvlinders in het Butselbos, met vermelding van het aantal 
waargenomen exemplaren. 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal exemplaren

Groene Blokspanner  Acasis viretata  1

Zuringuil  Acronicta rumicis  1

Metaalvlinder  Adscita statices  1

Gewone Worteluil  Agrotis exclamationis  2

Piramidevlinder  Amphipyra pyramidea  1

Slakrups  Apoda limacodes  20

Grote Beer  Arctia caja  1

Gamma‐uil  Autographa gamma  1

Peper‐en‐zoutvlinder  Biston betularia  25

Lichte Korstmosuil  Bryophila domestica  1

Bruine Grijsbandspanner  Cabera exanthemata  3

Witte Grijsbandspanner  Cabera pusaria  3

Appeltak  Campaea margaritata  3

Gestreepte Goudspanner  Camptogramma bilineata  3

Hazelaaruil  Colocasia coryli  10

Hyena  Cosmia trapezina  9

Schedeldrager  Craniophora ligustri  1

Donkergroene Korstmosuil  Cryphia algae  1

Gele Oogspanner  Cyclophora linearia  1

Gestippelde Oogspanner  Cyclophora punctaria  1

Groot Avondrood  Deilephila elpenor  1

Zilverstreep  Deltote bankiana  1

Gewone Breedvleugeluil  Diarsia rubi  1

Bruine Eenstaart  Drepana curvatula  8

Beukentandvlinder  Drymonia obliterata  2

Schimmelspanner  Dysstroma truncata  1

Marmerspanner  Ecliptopera silaceata  2

Gewone Spikkelspanner  Ectropis crepuscularia  1

Streepkokerbeertje  Eilema complana  1

Naaldboombeertje  Eilema depressa  2

Gewone Bandspanner  Epirrhoe alternata  1

Leverkleurige Spanner  Euchoeca nebulata  2

Bruine Daguil  Euclidia glyphica  7

Lariksdwergspanner  Eupithecia lariciata  1

Spaanse Vlag  Euplagia quadripunctaria  1

Donsvlinder  Euproctis similis  3

Rietvink  Euthrix potatoria  1

Zomervlinder  Geometra papilionaria  3

Populierentandvlinder  Gluphisia crenata  1

Zwartkamdwergspanner  Gymnoscelis rufifasciata  2
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Boogsnuituil  Herminia grisealis  1

Kleine Slakrups  Heterogenea asella  5

Egale Stofuil  Hoplodrina blanda  1

Bruine Snuituil  Hypena proboscidalis  1

Ringspikkelspanner  Hypomecis punctinalis  3

Grijze Stipspanner  Idaea aversata  5

Schildstipspanner  Idaea biselata  10

Vlekstipspanner  Idaea dimidiata  1

Melkwitte Zomervlinder  Jodis lactearia  1

Groente‐uil  Lacanobia oleracea  2

Populierenpijlstaart  Laothoe populi  20

Hageheld  Lasiocampa quercus  2

Gerande Spanner  Lomaspilis marginata  20

Witte Schaduwspanner  Lomographa temerata  5

Plakker  Lymantria dispar  5

Nonvlinder  Lymantria monacha  2

Gerimpelde Spanner  Macaria liturata  2

Klaverblaadje  Macaria notata  1

Kooluil  Mamestra brassicae  3

Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje  Mesapamea secalis / secalella  50

Rozenblaadje  Miltochrista miniata  350

Breedbandhuismoeder  Noctua fimbriata  1

Kleine Huismoeder  Noctua interjecta  1

Open/Kleine breedbandhuismoeder     Noctua janthe / janthina  1

Huismoeder  Noctua pronuba  3

Kameeltje  Notodonta ziczac  1

Variabele Eikenuil  Nycteola revayana  1

Tweestip‐orvlinder  Ochropacha duplaris  20

Haarbos  Ochropleura plecta  8

Kleine Wintervlinder  Operophtera brumata  5

Hagendoornvlinder  Opisthograptis luteolata  3

Witvlakvlinder  Orgyia antiqua  1

Taxusspikkelspanner  Peribatodes rhomboidaria  1

Hennepnetelspanner  Perizoma alchemillata  15

Wapendrager  Phalera bucephala  1

Berkenbrandvlerkvlinder  Pheosia gnoma  1

Kleine Beer  Phragmatobia fuliginosa  2

Donkere Marmeruil  Protodeltote pygarga  5

Zilveren Groenuil  Pseudoips prasinana  1

Boterbloempje  Pseudopanthera macularia  33

Snuitvlinder  Pterostoma palpina  1

Kroonvogeltje  Ptilodon capucina  5

Esdoorntandvlinder  Ptilodon cucullina  3

Stro‐uiltje  Rivula sericealis  5

Gepijlde Micro‐uil  Schrankia costaestrigalis  2
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Herculesje  Selenia dentaria  1

Lindeherculesje  Selenia lunularia  1

Halvemaanvlinder  Selenia tetralunaria  1

Vals Witje  Siona lineata  7

Dennenpijlstaart  Sphinx pinastri  2

Peppel‐orvlinder  Tethea ocularis  1

Orvlinder  Tethea or  3

Berken‐orvlinder  Tetheella fluctuosa  2

Eikenprocessierups  Thaumetopoea processionea  6

Braamvlinder  Thyatira batis  1

Lieveling  Timandra comae  1

Geellijnsnuituil  Trisateles emortualis  3

Sint‐Jacobsvlinder  Tyria jacobaeae  1

Gele Eenstaart  Watsonalla binaria  2

Beukeneenstaart  Watsonalla cultraria  1

Koolbandspanner  Xanthorhoe designata  1

Zwarte‐c‐uil  Xestia c‐nigrum  1
 
 
Tabel 8.7b  Waargenomen micro-nachtvlinders in het Butselbos. 
 

Duikermot  Acentria ephemerella 

Kleine Wasmot  Achroia grisella 

Kleine boogbladroller  Acleris forsskaleana 

Mutsjeslichtmot  Acrobasis advenella 

Dwergvedermot  Adaina microdactyla 

Vruchtbladroller  Adoxophyes orana 

Blauwooggrasmot  Agriphila straminella 

Variabele grasmot  Agriphila tristella 

Spikkelpalpmot  Anacampsis blattariella 

Salielichtmot  Anania verbascalis 

Lichte haakbladroller  Ancylis diminutana 

Brandnetelmotje  Anthophila fabriciana 

Berkenmarmerbladroller  Apotomis betuletana 

Berkenpedaalmot  Argyresthia goedartella 

Grote mosboorder  Batia lambdella 

Katjessmalvleugelmot  Batrachedra praeangusta 

Schuursikkelmot  Borkhausenia minutella 

Witteberkensteltmot  Caloptilia populetorum 

Vuurmot  Carcina quercana 

Zwartbruine vlakjesmot  Catoptria verellus 

Brandnetelbladroller  Celypha lacunana 

Gewone grasmot  Chrysoteuchia culmella 

Koolbladroller  Clepsis spectrana 

Rode eikenlichtmot  Conobathra tumidana 

Zilverstreepgrasmot  Crambus pascuella 
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Zwamboorder  Crassa unitella 

Boslichtmot  Cryptoblabes bistriga 

Oranje eikenbladroller  Cydia amplana 

Zomerbladroller  Ditula angustiorana 

Strooiselmot  Endotricha flammealis 

Distelknoopvlekje  Eucosma cana 

Hertshooisteltmot  Euspilapteryx auroguttella 

Lijnvalkmot  Evergestis forficalis 

Bruine molmboorder  Harpella forficella 

Rietpalpmot  Helcystogramma rufescens 

Zandlopermot  Hypatima rhomboidella 

Bosbeswitvlekmot  Incurvaria oehlmanniella 

Hertshooibladroller  Lathronympha strigana 

Italiaanse kaneelsikkelmot  Metalampra italica 

Kleine stipbladroller  Metendothenia atropunctana 

Kersenbladroller  Pandemis cerasana 

Hazelaarbladroller  Pandemis corylana 

Leverkleurige bladroller  Pandemis heparana 

Parelmoermot  Pleuroptya ruralis 

Eikenborsteltje  Psoricoptera gibbosella 

Weegbreemot  Pyrausta despicata 

Gordelpalpmot  Recurvaria leucatella 

Topspinnertje  Rhopobota naevana 

Wegedoornknopmot  Sorhagenia rhamniella 

Rode knopbladroller  Spilonota ocellana 

Azuurblauwmot  Stenoptinea cyaneimarmorella 

Zwarte eikenbladroller  Strophedra nitidana 

Pinokkiomot  Synaphe punctalis 

Oranje kruidenmot  Udea ferrugalis 

Eikenspitskopmot  Ypsolopha alpella 

Panterspitskopmot  Ypsolopha sequella 

Variabele spitskopmot  Ypsolopha ustella 

Grootkopbladroller  Zeiraphera isertana 
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8.8 Bijlage 8: Soortenlijst nachtvlinders in Hellebos 
 
Tabel 8.8a Waargenomen macro-nachtvlinders in het Hellebos, met vermelding van het aantal 
waargenomen exemplaren. 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal exemplaren

Porseleinvlinder  Abraxas sylvata  20

Donker brandnetelkapje  Abrostola triplasia  1

Groene Blokspanner  Acasis viretata  3

Schilddrager  Acronicta megacephala  2

Zuringuil  Acronicta rumicis  1

Puta‐uil  Agrotis puta  3

Schijn‐piramidevlinder  Amphipyra berbera  4

Piramidevlinder  Amphipyra pyramidea  20

Slakrups  Apoda limacodes  150

Egale rietboorder  Arenostola phragmatidis  1

Wit spannertje  Asthena albulata  5

Gamma‐uil  Autographa gamma  1

Peper‐en‐zoutvlinder  Biston betularia  10

Vroege spanner  Biston strataria  2

Bruine Grijsbandspanner  Cabera exanthemata  4

Witte Grijsbandspanner  Cabera pusaria  1

Meriansborstel  Calliteara pudibunda  3

Gestreepte Goudspanner  Camptogramma bilineata  1

Karmozijnrood weeskind  Catocala sponsa  2

Witringuil  Cerastis leucographa  1

Klaverspanner  Chiasmia clathrata  1

Papegaaitje  Chloroclysta siterata  6

V‐dwergspanner  Chloroclystis v‐ata  2

Kleine Wapendrager  Clostera anachoreta  4

Bruine wapendrager  Clostera curtula  4

Hazelaaruil  Colocasia coryli  156

Donkere iepenuil  Cosmia affinis  1

Hyena  Cosmia trapezina  4

Schedeldrager  Craniophora ligustri  2

Kortzuiger  Crocallis elinguaria  1

Gele Oogspanner  Cyclophora linearia  5

Gestippelde Oogspanner  Cyclophora punctaria  5

Groot Avondrood  Deilephila elpenor  1

Bruine Eenstaart  Drepana curvatula  1

Berkeneenstaart  Drepana falcataria  3

Witlijntandvlinder  Drymonia querna  1

Maantandvlinder  Drymonia ruficornis  5

Marmerspanner  Ecliptopera silaceata  3

Gewone Spikkelspanner  Ectropis crepuscularia  12

Naaldboombeertje  Eilema depressa  1
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Glad Beertje  Eilema griseola  10

Geel Beertje  Eilema sororcula  1

Geelblad  Ennomos quercinaria  4

Puntige zoomspanner  Epione repandaria  1

Gewone Bandspanner  Epirrhoe alternata  1

Wortelhoutspanner  Eulithis prunata  1

Voorjaarsdwergspanner  Eupithecia abbreviata  60

Eikendwergspanner  Eupithecia dodoneata  4

Fijnspardwergspanner  Eupithecia tantillaria  2

Schermbloemendwergspanner  Eupithecia tripunctaria  4

Rietvink  Euthrix potatoria  10

Zomervlinder  Geometra papilionaria  3

Zwartkamdwergspanner  Gymnoscelis rufifasciata  3

Vuursteenvlinder  Habrosyne pyritoides  5

Draak  Harpyia milhauseri  5

Kleine zomervlinder  Hemithea aestivaria  1

Boogsnuituil  Herminia grisealis  1

Egale Stofuil  Hoplodrina blanda  1

Aardappelstengelboorder  Hydraecia micacea  1

Variabele Spanner  Hydriomena furcata  1

Bruine Snuituil  Hypena proboscidalis  3

Ringspikkelspanner  Hypomecis punctinalis  2

Grijze Stipspanner  Idaea aversata  2

Schildstipspanner  Idaea biselata  50

Vlekstipspanner  Idaea dimidiata  5

Dwergstipspanner  Idaea fuscovenosa  1

Heremietuil  Ipimorpha retusa  5

Tweekleurige Heremietuil  Ipimorpha subtusa  1

Melkwitte Zomervlinder  Jodis lactearia  7

Groente‐uil  Lacanobia oleracea  1

Populierenpijlstaart  Laothoe populi  25

Hageheld  Lasiocampa quercus  1

Aangebrande Spanner  Ligdia adustata  1

Lichte Blokspanner  Lobophora halterata  90

Gerande Spanner  Lomaspilis marginata  41

Dunvlerkspanner  Lycia hirtaria  4

Donker Klaverblaadje  Macaria alternata  5

Klaverblaadje  Macaria notata  1

Groot visstaartje  Meganola albula  1

Rozenblaadje  Miltochrista miniata  70

Lindepijlstaart  Mimas tiliae  1

Zwart weeskind  Mormo maura  1

Volgeling  Noctua comes  1

Kleine Huismoeder  Noctua interjecta  1

Huismoeder  Noctua pronuba  6
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Vroeg Visstaartje  Nola confusalis  5

Dromedaris  Notodonta dromedarius  6

Wilgentandvlinder  Notodonta tritophus  1

Variabele Eikenuil  Nycteola revayana  3

Tweestreepvoorjaarsuil  Orthosia cerasi  5

Nunvlinder  Orthosia gothica  5

Muisbeertje  Pelosia muscerda  1

Eikentandvlinder  Peridea anceps  15

Dubbelstipvoorjaarsuil  Perigrapha munda  6

Hennepnetelspanner  Perizoma alchemillata  1

Wapendrager  Phalera bucephala  8

Brandvlerkvlinder  Pheosia tremula  8

Agaatvlinder  Phlogophora meticulosa  2

Kleine Beer  Phragmatobia fuliginosa  20

Geelbruine bandspanner  Plagodis pulveraria  37

Groenige orvlinder  Polyploca ridens  2

Donkere Marmeruil  Protodeltote pygarga  1

Zilveren Groenuil  Pseudoips prasinana  3

Snuitvlinder  Pterostoma palpina  5

Kroonvogeltje  Ptilodon capucina  2

Esdoorntandvlinder  Ptilodon cucullina  3

Stro‐uiltje  Rivula sericealis  4

Zwartstipspanner  Scopula nigropunctata  1

Herculesje  Selenia dentaria  6

Lindeherculesje  Selenia lunularia  2

Halvemaanvlinder  Selenia tetralunaria  8

Dennenpijlstaart  Sphinx pinastri  1

Gele Tijger  Spilosoma lutea  2

Eekhoorn  Stauropus fagi  4

Drievlekspanner  Stegania trimaculata  1

Berken‐orvlinder  Tetheella fluctuosa  9

Geblokte zomervlinder  Thalera fimbrialis  1

Braamvlinder  Thyatira batis  3

Lieveling  Timandra comae  1

Vroege blokspanner  Trichopteryx carpinata  3

Geellijnsnuituil  Trisateles emortualis  2

Sint‐Jacobsvlinder  Tyria jacobaeae  4

Gele Eenstaart  Watsonalla binaria  3

Vierbandspanner  Xanthorhoe ferrugata  1

Zwartbandspanner  Xanthorhoe fluctuata  2

Bruine Vierbandspanner  Xanthorhoe spadicearia  1

Driehoekuil  Xestia triangulum  1

Lijnsnuituil  Zanclognatha tarsipennalis  1
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Tabel 8.8b Waargenomen micro-nachtvlinders in het Hellebos 

Gehakkelde bladroller  Acleris emargana 

Kleine boogbladroller  Acleris forsskaleana 

Witte boogbladroller  Acleris logiana 

C‐smalsnuitje  Aethes cnicana 

Roodvlekkaartmot  Agonopterix ocellana 

Spikkelpalpmot  Anacampsis blattariella 

Brandnetelmot  Anania hortulata 

Lichte coronamot  Anania lancealis 

Lichte haakbladroller  Ancylis diminutana 

Witte haakbladroller  Ancylis laetana 

Grote appelbladroller  Archips podana 

Kamperfoeliepalpmot  Athrips mouffetella 

Puntvleugelpalpmot  Brachmia blandella 

Vuurmot  Carcina quercana 

Kroosvlindertje  Cataclysta lemnata 

Zwartbruine vlakjesmot  Catoptria verellus 

Brandnetelbladroller  Celypha lacunana 

Smallijnbladroller  Celypha rufana 

Gewone grasmot  Chrysoteuchia culmella 

Bleke grasmot  Crambus perlella 

Zwamboorder  Crassa unitella 

Boslichtmot  Cryptoblabes bistriga 

Beukenspiegelmot  Cydia  fagiglandana 

Gewone spiegelmot  Cydia splendana 

Zomerbladroller  Ditula angustiorana 

Voorjaarskortvleugelmot  Diurnea fagella 

Eikenpurpermot  Dyseriocrania subpurpurella 

Strooiselmot  Endotricha flammealis 

Schemerbladroller  Epagoge grotiana 

Elzenoogbladroller  Epinotia immundana 

Variabele oogbladroller  Epinotia nisella 

Zadeloogbladroller  Epinotia solandriana 

Kleine zwartwitmot  Ethmia quadrilella 

Tweekleurige lichtmot  Euzophera pinguis 

Bonte valkmot  Evergestis pallidata 

Seringensteltmot  Gracillaria syringella 

Rode populierenbladroller  Gypsonoma minutana 

Pinguintje  Hedya salicella 

Rietpalpmot  Helcystogramma rufescens 

Bosbeswitvlekmot  Incurvaria oehlmanniella 

Hertshooibladroller  Lathronympha strigana 

Molmboorder  Oecophora bractella 

Fruitdwergbladroller  Pammene argyrana 

Morgenroodbladroller  Pammene aurita 
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Witsnuitbladroller  Pandemis cinnamomeana 

Krabbenscheermot  Parapoynx stratiotata 

Koolmot  Plutella xylostella 

Gordelpalpmot  Recurvaria leucatella 

Topspinnertje  Rhopobota naevana 

Zwarte eikenbladroller  Strophedra nitidana 

Pinokkiomot  Synaphe punctalis 

Struikbladroller  Syndemis musculana 

Gammapalpmot  Teleiodes vulgella 

Grijze kruidenmot  Udea prunalis 

Grootvlekstippelmot  Yponomeuta plumbella 

Bonte spitskopmot  Ypsolopha dentella 
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8.9 Bijlage 9: Soortenlijst nachtvlinders in Tienbunderbos 
 
Tabel 8.9a Waargenomen macro-nachtvlinders in het Tienbunderbos, met vermelding van het 
aantal waargenomen exemplaren. 

Groene Blokspanner  Acasis viretata  9 

Elzenuil  Acronicta alni  3 

Schilddrager  Acronicta megacephala  3 

Zuringuil  Acronicta rumicis  5 

Drietand / Psi‐uil  Acronicta tridens / psi  1 

Metaalvlinder  Adscita statices  5 

Gewone Worteluil  Agrotis exclamationis  1 

Puta‐uil  Agrotis puta  8 

Schijn‐piramidevlinder  Amphipyra berbera  1 

Piramidevlinder  Amphipyra pyramidea  1 

Graswortelvlinder  Apamea monoglypha  3 

Aplocera spec.  Aplocera spec.  1 

Slakrups  Apoda limacodes  70 

Zwart Beertje  Atolmis rubricollis  1 

Gamma‐uil  Autographa gamma  3 

Peper‐en‐zoutvlinder  Biston betularia  25 

Lichte korstmosuil  Bryotropha domestica  1 

Bruine Grijsbandspanner  Cabera exanthemata  1 

Witte Grijsbandspanner  Cabera pusaria  8 

Meriansborstel  Calliteara pudibunda  6 

Gestreepte Goudspanner  Camptogramma bilineata  7 

Morpheusstofuil  Caradrina morpheus  1 

Witringuil  Cerastis leucographa  1 

Klaverspanner  Chiasmia clathrata  2 

Papegaaitje  Chloroclysta siterata  2 

V‐dwergspanner  Chloroclystis v‐ata  10 

Gele Duinrietboorder  Chortodes fluxa  1 

Kleine Wapendrager  Clostera anachoreta  3 

Hazelaaruil  Colocasia coryli  30 

Kleine Groenbandspanner  Colostygia pectinataria  1 

Gevlekte Winteruil  Conistra rubiginea  1 

Bosbesuil  Conistra vaccinii  2 

Hyena  Cosmia trapezina  11 

Schedeldrager  Craniophora ligustri  3 

Berkenoogspanner  Cyclophora albipunctata  1 

Gele Oogspanner  Cyclophora linearia  2 

Gestippelde Oogspanner  Cyclophora punctaria  11 

Groot Avondrood  Deilephila elpenor  3 

Bruine Eenstaart  Drepana curvatula  9 

Berkeneenstaart  Drepana falcataria  2 

Witlijntandvlinder  Drymonia querna  4 
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Maantandvlinder  Drymonia ruficornis  1 

Vogelwiekje  Dypterygia scabriuscula  1 

Schimmelspanner  Dysstroma truncata  1 

Kleine Groenuil  Earias clorana  1 

Marmerspanner  Ecliptopera silaceata  1 

Gewone Spikkelspanner  Ectropis crepuscularia  3 

Streepkokerbeertje  Eilema complana  4 

Naaldboombeertje  Eilema depressa  2 

Glad Beertje  Eilema griseola  5 

Geel Beertje  Eilema sororcula  8 

Gewone Bandspanner  Epirrhoe alternata  3 

Leverkleurige Spanner  Euchoeca nebulata  1 

Bruine Daguil  Euclidia glyphica  10 

Voorjaarsdwergspanner  Eupithecia abbreviata  20 

Egale Dwergspanner  Eupithecia absinthiata  1 

Eikendwergspanner  Eupithecia dodoneata  4 

Dennendwergspanner  Eupithecia indigata  3 

Hoornbloemdwergspanner  Eupithecia pygmaeata  1 

Fijnspardwergspanner  Eupithecia tantillaria  2 

Schermbloemendwergspanner  Eupithecia tripunctaria  3 

Spaanse Vlag  Euplagia quadripunctaria  1 

Donsvlinder  Euproctis similis  1 

Rietvink  Euthrix potatoria  1 

Zwartkamdwergspanner  Gymnoscelis rufifasciata  1 

Vuursteenvlinder  Habrosyne pyritoides  40 

Draak  Harpyia milhauseri  5 

Boogsnuituil  Herminia grisealis  5 

Egale Stofuil  Hoplodrina blanda  3 

Gewone Stofuil  Hoplodrina octogenaria  1 

Aardappelstengelboorder  Hydraecia micacea  1 

Geel Spannertje  Hydrelia flammeolaria  2 

Variabele Spanner  Hydriomena furcata  1 

Rode Dennenspanner  Hylaea fasciaria  2 

Bosbessnuituil  Hypena crassalis  1 

Bruine Snuituil  Hypena proboscidalis  2 

Hopsnuituil  Hypena rostralis  1 

Ringspikkelspanner  Hypomecis punctinalis  25 

Grijze Stipspanner  Idaea aversata  10 

Schildstipspanner  Idaea biselata  75 

Vlekstipspanner  Idaea dimidiata  1 

Dwergstipspanner  Idaea fuscovenosa  2 

Tweekleurige Heremietuil  Ipimorpha subtusa  1 

Melkwitte Zomervlinder  Jodis lactearia  8 

Groente‐uil  Lacanobia oleracea  5 

Populierenpijlstaart  Laothoe populi  10 
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Hageheld  Lasiocampa quercus  3 

Aangebrande Spanner  Ligdia adustata  1 

Lichte Blokspanner  Lobophora halterata  3 

Gerande Spanner  Lomaspilis marginata  26 

Witte Schaduwspanner  Lomographa temerata  4 

Dunvlerkspanner  Lycia hirtaria  1 

Plakker  Lymantria dispar  1 

Nonvlinder  Lymantria monacha  5 

Donker Klaverblaadje  Macaria alternata  5 

Gerimpelde Spanner  Macaria liturata  10 

Klaverblaadje  Macaria notata  8 

Kolibrievlinder  Macroglossum stellatarum  1 

Veelvraat  Macrothylacia rubi  5 

Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje  Mesapamea secalis / secalella  10 

Zandhalmuiltje  Mesoligia furuncula  5 

Rozenblaadje  Miltochrista miniata  1 

Lindepijlstaart  Mimas tiliae  2 

Gekraagde Grasuil  Mythimna ferrago  2 

Volgeling  Noctua comes  4 

Breedbandhuismoeder  Noctua fimbriata  1 

Kleine Huismoeder  Noctua interjecta  3 

Open/Kleine breedbandhuismoeder  Noctua janthe / janthina  4 

Huismoeder  Noctua pronuba  15 

Vroeg Visstaartje  Nola confusalis  20 

Dromedaris  Notodonta dromedarius  5 

Variabele Eikenuil  Nycteola revayana  6 

Haarbos  Ochropleura plecta  8 

Hagendoornvlinder  Opisthograptis luteolata  9 

Tweestreepvoorjaarsuil  Orthosia cerasi  5 

Kleine Voorjaarsuil  Orthosia cruda  1 

Nunvlinder  Orthosia gothica  2 

Variabele Voorjaarsuil  Orthosia incerta  2 

Dennenuil  Panolis flammea  3 

Muisbeertje  Pelosia muscerda  7 

Taxusspikkelspanner  Peribatodes rhomboidaria  1 

Eikentandvlinder  Peridea anceps  5 

Hennepnetelspanner  Perizoma alchemillata  10 

Varenspanner  Petrophora chlorosata  1 

Wapendrager  Phalera bucephala  15 

Berkenbrandvlerkvlinder  Pheosia gnoma  3 

Brandvlerkvlinder  Pheosia tremula  5 

Kleine Beer  Phragmatobia fuliginosa  5 

Donkere Marmeruil  Protodeltote pygarga  3 

Zilveren Groenuil  Pseudoips prasinana  6 

Boterbloempje  Pseudopanthera macularia  1 
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Snuitvlinder  Pterostoma palpina  8 

Kroonvogeltje  Ptilodon capucina  10 

Stro‐uiltje  Rivula sericealis  5 

Randvlekuil  Rusina ferruginea  1 

Roesje  Scoliopteryx libatrix  1 

Herculesje  Selenia dentaria  2 

Lindeherculesje  Selenia lunularia  1 

Halvemaanvlinder  Selenia tetralunaria  8 

Gevorkte Silene‐uil  Sideridis rivularis  1 

Vals Witje  Siona lineata  2 

Ligusterpijlstaart  Sphinx ligustri  1 

Dennenpijlstaart  Sphinx pinastri  10 

Witte Tijger  Spilosoma lubricipeda  2 

Gele Tijger  Spilosoma lutea  4 

Eekhoorn  Stauropus fagi  15 

Berken‐orvlinder  Tetheella fluctuosa  10 

Naaldboomspanner  Thera obeliscata  4 

Thera spec.  Thera spec.  4 

Braamvlinder  Thyatira batis  4 

Lieveling  Timandra comae  1 

Meldevlinder  Trachea atriplicis  1 

Sint‐Jacobsvlinder  Tyria jacobaeae  3 

Gele Eenstaart  Watsonalla binaria  8 

Vierbandspanner  Xanthorhoe ferrugata  1 

Grote Vierbandspanner  Xanthorhoe quadrifasiata  1 

Bruine Vierbandspanner  Xanthorhoe spadicearia  3 

Lijnsnuituil  Zanclognatha tarsipennalis  1 

Gestippelde Houtvlinder  Zeuzera pyrina  4 

Oranje Iepentakvlinder  Angerona prunaria  1 
 
Tabel 8.9b Waargenomen micro-nachtvlinders in het Tienbunderbos 
 

Puntvleugelpalpmot  Brachmia blandella 

Hazelaarbladroller  Pandemis corylana 

Gehakkelde bladroller  Acleris emargana 

Kleine boogbladroller  Acleris forsskaleana 

Witte boogbladroller  Acleris logiana 

Oranje/Lichte boogbladroller  Acleris notana/ferrugana 

Smaragdlangsprietmot  Adela reaumurella 

Distelbladroller  Agapeta hamana 

Bleke kaartmot  Agonopterix arenella 

Gewone/Bonte kaartmot  Agonopterix heracliana/ciliella 

Roodvlekkaartmot  Agonopterix ocellana 

Purperkaartmot  Agonopterix purpurea 

Vale bremkaartmot  Agonopterix scopariella 
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Blauwooggrasmot  Agriphila straminella 

Kamperfoeliebloesemmot  Alucita hexadactyla 

Spikkelpalpmot  Anacampsis blattariella 

Brandnetelmot  Anania hortulata 

Lichte coronamot  Anania lancealis 

Lichte haakbladroller  Ancylis diminutana 

Oranje haakbladroller  Ancylis mitterbacheriana 

Hommelnestmot  Aphomia sociella 

Berkenmarmerbladroller  Apotomis betuletana 

Sierlijke pedaalmot  Argyresthia brockeella 

Weegbreesteltmot  Aspilapteryx tringipennella 

Fijnsparkegelmot  Assara terebrella 

Kamperfoeliepalpmot  Athrips mouffetella 

Grote mosboorder  Batia lambdella 

Katjessmalvleugelmot  Batrachedra praeangusta 

Dwergsikkelmot  Borkhausenia fuscescens 

Meidoornooglapmot  Bucculatrix bechsteinella 

Berkenooglapmot  Bucculatrix demaryella 

Eikenooglapmot  Bucculatrix ulmella 

Lisdoddesnuitmot  Calamotropha paludella 

Goudvleksteltmot  Caloptilia alchimiella 

Vuurmot  Carcina quercana 

Satijnsmalpalpmot  Carpatolechia alburnella 

Smalpalpmot  Carpatolechia proximella 

Zwartbruine vlakjesmot  Catoptria verellus 

Nassaubandmot  Cedestis gysseleniella 

Brandnetelbladroller  Celypha lacunana 

Paardenbloembladroller  Celypha striana 

Gewone grasmot  Chrysoteuchia culmella 

Kleine dennenbladroller  Clavigesta purdeyi 

Oranje eikenlichtmot  Conobathra repandana 

Bleke grasmot  Crambus perlella 

Zwamboorder  Crassa unitella 

Boslichtmot  Cryptoblabes bistriga 

Bandspiegelmot  Cydia cosmophorana 

Gewone spiegelmot  Cydia splendana 

Zomerbladroller  Ditula angustiorana 

Eikenpurpermot  Dyseriocrania subpurpurella 

Geelpalpmot  Eccopisa effractella 

Strooiselmot  Endotricha flammealis 

Elzenoogbladroller  Epinotia immundana 

Variabele oogbladroller  Epinotia nisella 

Dennenoogbladroller  Epinotia rubiginosana 

Distelknoopvlekje  Eucosma cana 

Sladistelknoopvlekje  Eucosma conterminana 
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Bonte fruitbladroller  Eudemis profundana 

Papegaaibladroller  Eulia ministrana 

Gezoomde valkmot  Evergestis limbata 

Zomervlinder  Geometra papilionaria 

Bruine molmboorder  Harpella forficella 

Rietpalpmot  Helcystogramma rufescens 

Gewone witvlekmot  Incurvaria masculella 

Bosbeswitvlekmot  Incurvaria oehlmanniella 

Berkengalmot  Lampronia fuscatella 

Hertshooibladroller  Lathronympha strigana 

Slangenkruidbladroller  Lobesia abscisana 

Harlekijnbladroller  Lobesia reliquana 

Stipjesbladroller  Lozotaeniodes formosana 

Italiaanse kaneelsikkelmot  Metalampra italica 

Kleine stipbladroller  Metendothenia atropunctana 

Zwarte heksenkruidmot  Mompha langiella 

Bonte wilgenroosjesmot  Mompha propinquella 

Tweekleurige heksenkruidmot  Mompha raschkiella 

Olijfkleurige boegsprietmot  Monochroa tenebrella 

Elfenbankjesmot  Morophaga choragella 

Geelbandlangsprietmot  Nemophora degeerella 

Molmboorder  Oecophora bractella 

Oranje dwergbladroller  Pammene aurana 

Morgenroodbladroller  Pammene aurita 

Gewone dwergbladroller  Pammene fasciana 

Weidemot  Phycitodes binaevella 

Bonte eikenvouwmot  Phyllonorycter roboris 

Parelmoermot  Pleuroptya ruralis 

Koolmot  Plutella xylostella 

Zilvervlekbladroller  Pseudargyrotoza conwagana 

Eikenborsteltje  Psoricoptera gibbosella 

Gordelpalpmot  Recurvaria leucatella 

Topspinnertje  Rhopobota naevana 

Grijze dennenlotboorder  Rhyacionia pinivorana 

Vroege granietmot  Scoparia ambigualis 

Bruidsmot  Sitochroa palealis 

Pootmot  Stathmopoda pedella 

Pinokkiomot  Synaphe punctalis 

Struikbladroller  Syndemis musculana 

Maanpalpmot  Teleiodes luculella 

Gammapalpmot  Teleiodes vulgella 

Gele pelsmot  Tinea trinotella 

Gewone eikenvlekmot  Tischeria ekebladella 

Grijze kruidenmot  Udea prunalis 

Gelijnde spitskopmot  Ypsolopha scabrella 
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Variabele spitskopmot  Ypsolopha ustella 
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8.10 Bijlage 10: Soortenlijst nachtvlinders in Gravenbos 
 
Tabel 8.10a Waargenomen macro-nachtvlinders in het Gravenbos, met vermelding van het aantal 
waargenomen exemplaren. 
 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal exemplaren 

Agaatvlinder  Phlogophora meticulosa  1 

Appeltak  Campaea margaritata  20 

Berkenbrandvlerkvlinder  Pheosia gnoma  1 

Berkeneenstaart  Drepana falcataria  1 

Bessentakvlinder  Eulithis mellinata  1 

Bleke Grasuil  Mythimna pallens  1 

Boogsnuituil  Herminia grisealis  1 

Braamvlinder  Thyatira batis  15 

Brandvlerkvlinder  Pheosia tremula  5 

Bruine Breedvleugeluil  Diarsia brunnea  10 

Bruine Daguil  Euclidia glyphica  2 

Bruine Grijsbandspanner  Cabera exanthemata  1 

Bruine Sikkeluil  Laspeyria flexula  1 

Bruine Snuituil  Hypena proboscidalis  46 

Donker Brandnetelkapje  Abrostola triplasia  3 

Donker Klaverblaadje  Macaria alternata  6 

Donkere Jota‐uil  Autographa pulchrina  1 

Donkere Marmeruil  Protodeltote pygarga  2 

Driehoekuil  Xestia triangulum  29 

Drievlekspanner  Stegania trimaculata  2 

Eikenprocessierups  Thaumetopoea processionea  1 

Geel Beertje  Eilema sororcula  3 

Geellijnsnuituil  Trisateles emortualis  1 

Gele Agaatspanner  Gandaritis pyraliata  3 

Gele Oogspanner  Cyclophora linearia  1 

Gelobd Halmuiltje  Oligia strigilis  1 

Geoogde Bandspanner  Xanthorhoe montanata  1 

Gepijlde Micro‐uil  Schrankia costaestrigalis  1 

Gerande Spanner  Lomaspilis marginata  44 

Gestreepte Goudspanner  Camptogramma bilineata  1 

Gevlekte Zomervlinder  Comibaena bajularia  5 

Gewone Bandspanner  Epirrhoe alternata  23 

Gewone Breedvleugeluil  Diarsia rubi  28 

Gewone Spikkelspanner  Ectropis crepuscularia  4 

Gewone Worteluil  Agrotis exclamationis  2 

Glad Beertje  Eilema griseola  9 

Graswortelvlinder  Apamea monoglypha  2 

Grauwe Grasuil  Apamea remissa  2 

Grijze Stipspanner  Idaea aversata  18 

Groenbandspanner  Hydriomena impluviata  4 
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Groene Dwergspanner  Pasiphila rectangulata  3 

Groente‐uil  Lacanobia oleracea  5 

Grote Spikkelspanner  Hypomecis roboraria  1 

Grote Worteluil  Agrotis ipsilon  1 

Guldenroededwergspanner  Eupithecia virgaureata  1 

Haarbos  Ochropleura plecta  5 

Hageheld  Lasiocampa quercus  3 

Hagendoornvlinder  Opisthograptis luteolata  6 

Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje  Mesapamea secalis / secalella  3 

Halvemaanvlinder  Selenia tetralunaria  2 

Hennepnetelspanner  Perizoma alchemillata  1 

Houtspaander  Axylia putris  13 

Huismoeder  Noctua pronuba  14 

Hyena  Cosmia trapezina  1 

Klaverspanner  Chiasmia clathrata  4 

Kleine Beer  Phragmatobia fuliginosa  1 

Kleine Groenbandspanner  Colostygia pectinataria  14 

Kleine Zomervlinder  Hemithea aestivaria  7 

Kooluil  Mamestra brassicae  1 

Koperuil  Diachrysia chrysitis  7 

Leverkleurige Spanner  Euchoeca nebulata  3 

Levervlek  Euplexia lucipara  11 

Lieveling  Timandra comae  1 

Lindepijlstaart  Mimas tiliae  1 

Open‐Breedbandhuismoeder  Noctua janthe  1 

Oranje Iepentakvlinder  Angerona prunaria  5 

Oranje Wortelboorder  Triodia sylvina  2 

Orvlinder  Tethea or  1 

Pauwoogpijlstaart  Smerinthus ocellata  1 

Populierenpijlstaart  Laothoe populi  5 

Populierentandvlinder  Gluphisia crenata  8 

Porseleinvlinder  Abraxas sylvata  1 

Rietgrasuil  Apamea unanimis  2 

Ringspikkelspanner  Hypomecis punctinalis  7 

Rode Dennenspanner  Hylaea fasciaria  2 

Rozenblaadje  Miltochrista miniata  9 

Schaduwsnuituil  Herminia tarsicrinalis  20 

Schilddrager  Acronicta megacephala  2 

Schildstipspanner  Idaea biselata  21 

Schimmelspanner  Dysstroma truncata  1 

Silenespanner  Perizoma flavofasciata  5 

Sint‐Jacobsvlinder  Tyria jacobaeae  1 

Slakrups  Apoda limacodes  3 

Snuitvlinder  Pterostoma palpina  2 

Stompvleugelgrasuil  Mythimna impura  7 
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Stro‐uiltje  Rivula sericealis  2 

Taxusspikkelspanner  Peribatodes rhomboidaria  9 

Tweevlekspanner  Lomographa bimaculata  9 

Variabele Spanner  Hydriomena furcata  3 

Variabele Spikkelspanner  Alcis repandata  3 

V‐dwergspanner  Chloroclystis v‐ata  3 

Vlekstipspanner  Idaea dimidiata  7 

Vuursteenvlinder  Habrosyne pyritoides  1 

Wapendrager  Phalera bucephala  1 

Wederikdwergspanner  Anticollix sparsata  1 

Wit Spannertje  Asthena albulata  2 

Witstipgrasuil  Mythimna albipuncta  4 

Witte Grijsbandspanner  Cabera pusaria  7 

Witte Hermelijnvlinder  Cerura erminea  1 

Witte Schaduwspanner  Lomographa temerata  11 

Witte Tijger  Spilosoma lubricipeda  25 

Witvlekspikkelspanner  Parectropis similaria  2 

Wortelhoutspanner  Eulithis prunata  3 

Zandhalmuiltje  Mesoligia furuncula  1 

Zesstreepuil  Xestia sexstrigata  5 

Zuidelijke Stofuil  Hoplodrina ambigua  1 

Zwart Beertje  Atolmis rubricollis  11 

Zwartbandspanner  Xanthorhoe fluctuata  2 

Zwarte‐c‐uil  Xestia c‐nigrum  39 

Zwartkamdwergspanner  Gymnoscelis rufifasciata  1 
 
Tabel 8.10b Waargenomen micro-nachtvlinders in het Gravenbos 
 

Distelbladroller  Agapeta hamana 

Blauwooggrasmot  Agriphila straminella 

Zonnesproetbladroller  Aleimma loeflingiana 

Wilgenmarmerbladroller  Apotomis capreana 

Meidoornbladroller  Archips crataegana 

Gevlamde bladroller  Archips xylosteana 

Frambozenpalpmot  Argolamprotes micella 

Kleine mosboorder  Batia lunaris 

Brandnetelbladroller  Celypha lacunana 

Bonte brandnetelmot  Anania hortulata 

Brandnetelmotje  Anthophila fabriciana 

Zwartbruine vlakjesmot  Catoptria verellus 

Smallijnbladroller  Celypha rufana 

Bleke grasmot  Crambus perlella 

Zwamboorder  Crassa unitella 

Gewone spiegelmot  Cydia splendana 

Zomerbladroller  Ditula angustiorana 
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Grijsgevlekte grasmineermot  Elachista maculicerusella 

Wilgenoogbladroller  Epinotia subocellana 

V‐oogbladroller  Epinotia tenerana 

Kleine zwartwitmot  Ethmia quadrillella 

Distelknoopvlekje  Eucosma cana 

Geelbandlangsprietmot  Nemophora degeerella 

Groene Eikenbladroller  Tortrix viridana 

Grote Appelbladroller  Archips podana 

Zwarte populierenbladroller  Gypsonoma oppressana 

Witsnuitpopulierenbladroller  Gypsonoma sociana 

Bruine molmboorder  Harpella forficella 

Gewone witvlakbladroller  Hedya nubiferana 

Pinguintje  Hedya salicella 

Muntvlindertje  Pyrausta aurata 

Parelmoermot  Pleuroptya ruralis 

Bramenbladroller  Notocelia uddmanniana 

Oranje dwergbladroller  Pammene aurana 

Witsnuitbladroller  Pandemis cinnamomeana 

Krabbenscheermot  Parapoynx stratiotata 

Lichte coronamot  Anania lancealis 

Zilvervlekbladroller  Pseudargyrotoza conwagana 

Azuurbladroller  Spatalistis bifasciana 

Witvlekkruidenmot  Udea olivalis 

Moerasgranietmot  Eudonia pallida 
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8.11 Bijlage 11: Soortenlijst nachtvlinders in Lembeekbos 
 
Tabel 8.11a Waargenomen macro-nachtvlinders in het Lembeekbos, met vermelding van het aantal 
waargenomen exemplaren. 
 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal exemplaren 

Porseleinvlinder  Abraxas sylvata  1 

Donker Brandnetelkapje  Abrostola triplasia  1 

Groene blokspanner  Acasis viretata  2 

Schilddrager  Acronicta megacephala  1 

Zuringuil  Acronicta rumicis  2 

Gewone Worteluil  Agrotis exclamationis  1 

Puta‐uil  Agrotis puta  6 

Variabele Spikkelspanner  Alcis repandata  2 

Roodbruine Vlekuil  Amphipoea oculea  1 

Piramidevlinder  Amphipyra pyramidea  10 

Wederikdwergspanner  Anticollix sparsata  2 

Graswortelvlinder  Apamea monoglypha  6 

Variabele grasuil  Apamea crenata  2 

Slakrups  Apoda limacodes  80 

Wit Spannertje  Asthena albulata  8 

Gamma‐uil  Autographa gamma  2 

Donkere jota‐uil  Autographa pulchrina  1 

Houtspaander  Axylia putris  5 

Peper‐en‐zoutvlinder  Biston betularia  51 

Bruine Grijsbandspanner  Cabera exanthemata  8 

Witte Grijsbandspanner  Cabera pusaria  8 

Varenuil  Callopistria juventina  1 

Appeltak  Campaea margaritata  50 

Gestreepte Goudspanner  Camptogramma bilineata  1 

Kleine Herculesspanner  Cepphis advenaria  5 

Drielijnuil  Charanyca trigrammica  1 

Klaverspanner  Chiasmia clathrata  2 

V‐dwergspanner  Chloroclystis v‐ata  4 

Bruine Wapendrager  Clostera curtula  1 

Hazelaaruil  Colocasia coryli  25 

Kleine groenbandspanner  Colostygia pectinataria  6 

Donkere Iepenuil  Cosmia affinis  1 

Hyena  Cosmia trapezina  45 

Schedeldrager  Craniophora ligustri  5 

Donkergroene Korstmosuil  Cryphia algae  1 

Gele Oogspanner  Cyclophora linearia  55 

Gestippelde Oogspanner  Cyclophora punctaria  7 

Groot Avondrood  Deilephila elpenor  1 

Gewone breedvleugeluil  Diarsia rubi  4 

Bruine Eenstaart  Drepana curvatula  12 
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Berkeneenstaart  Drepana falcataria  5 

Beukentandvlinder  Drymonia obliterata  28 

Witlijntandvlinder  Drymonia querna  2 

Schimmelspanner  Dysstroma truncata  5 

Kleine Groenuil  Earias clorana  1 

Marmerspanner  Ecliptopera silaceata  8 

Streepkokerbeertje  Eilema complana  3 

Naaldboombeertje  Eilema depressa  3 

Glad Beertje  Eilema griseola  50 

Geel beertje  Eilema sororcula  100 

Kleine wortelhoutspanner  Electrophaes corylata  2 

Geelblad  Ennomos quercinaria  3 

Gewone Bandspanner  Epirrhoe alternata  15 

Leverkleurige Spanner  Euchoeca nebulata  3 

Zwartvlekdwergspanner  Eupithecia centaureata  1 

Bosrankdwergspanner  Eupithecia haworthiata  1 

Lariksdwergspanner  Eupithecia lariciata  1 

Vlasbekdwergspanner  Eupithecia linariata  1 

Vingerhoedskruiddwergspanner  Eupithecia pulchellata  1 

Fijnspardwergspanner  Eupithecia tantillaria  1 

Schermbloemendwergspanner  Eupithecia tripunctaria  1 

Drievlekdwergspanner  Eupithecia trisignaria  1 

Guldenroededwergspanner  Eupithecia virgaureata  1 

Levervlek  Euplexia lucipara  15 

Donsvlinder  Euproctis similis  1 

Rietvink  Euthrix potatoria  5 

Bleke Eenstaart  Falcaria lacertinaria  5 

Kleine Hermelijnvlinder  Furcula furcula  1 

Zomervlinder  Geometra papilionaria  3 

Populierentandvlinder  Gluphisia crenata  1 

Zwartkamdwergspanner  Gymnoscelis rufifasciata  1 

Vuursteenvlinder  Habrosyne pyritoides  6 

Gelelisboorder  Helotropha leucostigma  1 

Tere Zomervlinder  Hemistola chrysoprasaria  1 

Kleine Zomervlinder  Hemithea aestivaria  3 

Boogsnuituil  Herminia grisealis  7 

Schaduwsnuituil  Herminia tarsicrinalis  1 

Kleine Slakrups  Heterogenea asella  10 

Gewone Stofuil  Hoplodrina octogenaria  3 

Geel Spannertje  Hydrelia flammeolaria  3 

Variabele Spanner  Hydriomena furcata  3 

Groenbandspanner  Hydriomena impluviata  2 

Bruine Snuituil  Hypena proboscidalis  33 

Ringspikkelspanner  Hypomecis punctinalis  12 

Grijze Stipspanner  Idaea aversata  7 
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Schildstipspanner  Idaea biselata  80 

Paardenbloemspanner  Idaea seriata  1 

Vlekstipspanner  Idaea dimidiata  2 

Melkwitte Zomervlinder  Jodis lactearia  24 

Groente‐uil  Lacanobia oleracea  3 

Populierenpijlstaart  Laothoe populi  16 

Hageheld  Lasiocampa quercus  2 

Bruine sikkeluil  Laspeyria flexula  1 

Aangebrande Spanner  Ligdia adustata  1 

Viervlakvlinder  Lithosia quadra  5 

Gerande Spanner  Lomaspilis marginata  10 

Witte Schaduwspanner  Lomographa temerata  2 

Nonvlinder  Lymantria monacha  15 

Donker Klaverblaadje  Macaria alternata  2 

Gerimpelde Spanner  Macaria liturata  5 

Klaverblaadje  Macaria notata  25 

Groot Visstaartje  Meganola albula  2 

Witvlekbosrankspanner  Melanthia procellata  2 

Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje  Mesapamea secalis / secalella  30 

Zandhalmuiltje  Mesoligia furuncula  1 

Rozenblaadje  Miltochrista miniata  120 

Lindepijlstaart  Mimas tiliae  1 

Gevlekte groenuil  Moma alpium  2 

Witstipgrasuil  Mythimna albipuncta  3 

Gekraagde Grasuil  Mythimna ferrago  1 

Volgeling  Noctua comes  1 

Breedbandhuismoeder  Noctua fimbriata  3 

Kleine Huismoeder  Noctua interjecta  10 

Open/Kleine breedbandhuismoeder  Noctua janthe / janthina  20 

Huismoeder  Noctua pronuba  12 

Vroeg visstaartje  Nola confusalis  1 

Dromedaris  Notodonta dromedarius  3 

Variabele Eikenuil  Nycteola revayana  2 

Groene Korstmosuil  Nyctobrya muralis  1 

Tweestip‐orvlinder  Ochropacha duplaris  2 

Haarbos  Ochropleura plecta  45 

Hagendoornvlinder  Opisthograptis luteolata  1 

Paddenstoeluil  Parascotia fuliginaria  2 

Witvlekspikkelspanner  Parectropis similaria  2 

Muisbeertje  Pelosia muscerda  2 

Taxusspikkelspanner  Peribatodes rhomboidaria  5 

Hennepnetelspanner  Perizoma alchemillata  5 

Koekoeksbloemspanner  Perizoma affinitata  2 

Wapendrager  Phalera bucephala  4 

Brandvlerkvlinder  Pheosia tremula  5 
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Agaatvlinder  Phlogophora meticulosa  1 

Kleine Beer  Phragmatobia fuliginosa  20 

Goudvenstertje  Plusia festucae  1 

Donkere Marmeruil  Protodeltote pygarga  9 

Zilveren Groenuil  Pseudoips prasinana  6 

Varenspanner  Pterophora chlorosata  50 

Snuitvlinder  Pterostoma palpina  4 

Kroonvogeltje  Ptilodon capucina  3 

Esdoorntandvlinder  Ptilodon cucullina  8 

Dennenbandspanner  Pungeleria capreolaria  2 

Stro‐uiltje  Rivula sericealis  44 

Gepijlde Micro‐uil  Schrankia costaestrigalis  2 

Roesje  Scoliopteryx libatrix  1 

Roomkleurige stipspanner  Scopula floslactata  5 

Ligusterstipspanner  Scopula imitaria  1 

Zwartstipspanner  Scopula nigropunctata  1 

Herculesje  Selenia dentaria  1 

Lindeherculesje  Selenia lunularia  7 

Halvemaanvlinder  Selenia tetralunaria  1 

Ligusterpijlstaart  Sphinx ligustri  2 

Witte tijger  Spilosoma lubricipeda  3 

Gele Tijger  Spilosoma lutea  2 

Eekhoorn  Stauropus fagi  6 

Drievlekspanner  Stegania trimaculata  2 

Peppel‐orvlinder  Tethea ocularis  2 

Berken‐orvlinder  Tetheella fluctuosa  1 

Rondvleugelbeertje  Thumatha senex  1 

Braamvlinder  Thyatira batis  4 

Lieveling  Timandra comae  6 

Geellijnsnuituil  Trisateles emortualis  30 

Beukeneenstaart  Watsonalla cultraria  1 

Gele Eenstaart  Watsonalla binaria  1 

Koolbandspanner  Xanthorhoe designata  6 

Vierbandspanner  Xanthorhoe ferrugata  2 

Zwartbandspanner  Xanthorhoe fluctuata  1 

Geoogde bandspanner  Xanthorhoe montanata  120 

Grote Vierbandspanner  Xanthorhoe quadrifasiata  4 

Bruine Vierbandspanner  Xanthorhoe spadicearia  3 

Zwarte‐c‐uil  Xestia c‐nigrum  3 

Lijnsnuituil  Zanclognatha tarsipennalis  1 

Gestippelde Houtvlinder  Zeuzera pyrina  2 
 
  



Inventarisatie bosrelicten 
 

179

 

Tabel 8.11b Waargenomen micro-nachtvlinders in het Lembeekbos 
 

Duikermot  Acentria ephemerella 

Kleine Wasmot  Achroia grisella 

Okergele driehoekbladroller  Acleris comariana 

Gehakkelde bladroller  Acleris emargana 

Kleine boogbladroller  Acleris forsskaleana 

Kameleonbladroller  Acleris hastiana 

Iepenbladroller  Acleris kochiella 

Variabele driehoekbladroller  Acleris laterana 

Oranje/Lichte boogbladroller  Acleris notana/ferrugana 

Witschouderbladroller  Acleris variegana 

Mutsjeslichtmot  Acrobasis advenella 

Dwergvedermot  Adaina microdactyla 

C‐smalsnuitje  Aethes cnicana 

Kommabladroller  Aethes smeathmanniana 

Distelbladroller  Agapeta hamana 

Kanariepietje  Agapeta zoegana 

Roodvlekkaartmot  Agonopterix ocellana 

Blauwooggrasmot  Agriphila straminella 

Spikkelpalpmot  Anacampsis blattariella 

Gewone coronamot  Anania coronata 

Bonte brandnetelmot  Anania hortulata 

Salielichtmot  Anania verbascalis 

Lichte haakbladroller  Ancylis diminutana 

Witte haakbladroller  Ancylis laetana 

Berkenmarmerbladroller  Apotomis betuletana 

Berkenpedaalmot  Argyresthia goedartella 

Kersenpedaalmot  Argyresthia pruniella 

Bruinbandbladroller  Argyrotaenia ljungiana 

Kamperfoeliepalpmot  Athrips mouffetella 

Bactra spec.  Bactra spec. 

Katjessmalvleugelmot  Batrachedra praeangusta 

Berkenooglapmot  Bucculatrix demaryella 

Eikenooglapmot  Bucculatrix ulmella 

Lisdoddesnuitmot  Calamotropha paludella 

Goudvleksteltmot  Caloptilia alchimiella 

Azaleasteltmot  Caloptilia azaleella 

Bruine berkensteltmot  Caloptilia betulicola 

Bruine elzensteltmot  Caloptilia elongella 

Wilgensteltmot  Caloptilia stigmatella 

Vuurmot  Carcina quercana 

Kroosvlindertje  Cataclysta lemnata 

Drietandvlakjesmot  Catoptria falsella 

Egale vlakjesmot  Catoptria pinella 
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Zwartbruine vlakjesmot  Catoptria verellus 

Paardenbloembladroller  Celypha striana 

Gewone grasmot  Chrysoteuchia culmella 

Oranje eikenlichtmot  Conobathra repandana 

Gele bramenvlekmot  Coptotriche marginea 

Zwamboorder  Crassa unitella 

Boslichtmot  Cryptoblabes bistriga 

Beukenspiegelmot  Cydia fagiglandana 

Gewone spiegelmot  Cydia splendana 

Zomerbladroller  Ditula angustiorana 

Geelpalpmot  Eccopisa effractella 

Strooiselmot  Endotricha flammealis 

Witkopmot  Endrosis sarcitrella 

Witvlekoogbladroller  Epinotia brunnichana 

Variabele oogbladroller  Epinotia nisella 

Zadeloogbladroller  Epinotia solandriana 

Kleine zwartwitmot  Ethmia quadrillella 

Zwartwit knoopvlekje  Eucosma campoliliana 

Distelknoopvlekje  Eucosma cana 

Schaduwfruitbladroller  Eudemis porphyrana 

Bonte fruitbladroller  Eudemis profundana 

Gewoon smalsnuitje  Eupoecilia angustana 

Tweekleurige lichtmot  Euzophera pinguis 

Bonte valkmot  Evergestis pallidata 

Zwarte haakpalpmot  Gelechia senticetella 

Bruine molmboorder  Harpella forficella 

Rietpalpmot  Helcystogramma rufescens 

Gele‐lisboorder  Helotropha leucostigma 

Zandlopermot  Hypatima rhomboidella 

Triangelmot  Hypsopygia costalis 

Tweelijnmot  Hypsopygia glaucinalis 

Lisdoddeveertje  Limnaecia phragmitella 

Hangmatmot  Lyonetia clerkella 

Geel kijkgaatje  Monopis obviella 

Witvlekkijkgaatje  Monopis weaverella 

Elfenbankjesmot  Morophaga choragella 

Molmboorder  Oecophora bractella 

Morgenroodbladroller  Pammene aurita 

Kersenbladroller  Pandemis cerasana 

Hazelaarbladroller  Pandemis corylana 

Fijnmazige bladroller  Pandemis dumetana 

Krabbenscheermot  Parapoynx stratiotata 

Oranjebruine grasmot  Pediasia contaminella 

Eikenlichtmot  Phycita roborella 

Spaanse aakvouwmot  Phyllonorycter acerifoliella 
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Witte eikenvouwmot  Phyllonorycter harrisella 

Rode espenvouwmot  Phyllonorycter sagitella 

Berkenvouwmot  Phyllonorycter ulmifoliella 

Parelmoermot  Pleuroptya ruralis 

Koolmot  Plutella xylostella 

Bruine essenmot  Prays ruficeps 

Purpermotje  Pyrausta purpuralis 

Gordelpalpmot  Recurvaria leucatella 

Fruitpalpmot  Recurvaria nanella 

Topspinnertje  Rhopobota naevana 

Bandlichtmot  Sciota adelphella 

Rode knopbladroller  Spilonota ocellana 

Pootmot  Stathmopoda pedella 

Zwarte eikenbladroller  Strophedra nitidana 

Pinokkiomot  Synaphe punctalis 

Gammapalpmot  Teleiodes vulgella 

Gewone eikenvlekmot  Tischeria ekebladella 

Grijze kruidenmot  Udea prunalis 

Bonte spitskopmot  Ypsolopha dentella 

Witvlekspitskopmot  Ypsolopha parenthesella 

Gelijnde spitskopmot  Ypsolopha scabrella 
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8.12 Bijlage 12: Soortenlijst nachtvlinders in Margijsbos 
 
Tabel 8.12a: Waargenomen macro-nachtvlinders in het Margijsbos te Huldenberg, met vermelding 
van het totaal aantal waargenomen exemplaren. 
 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal exemplaren

Donker Brandnetelkapje  Abrostola triplasia  1

Groene Blokspanner  Acasis viretata  1

Schilddrager  Acronicta megacephala  2

Zuringuil  Acronicta rumicis  1

Gewone Worteluil  Agrotis exclamationis  2

Bruine Groenuil  Anaplectoides prasina  2

Wederikdwergspanner  Anticollix sparsata  1

Kweekgrasuil  Apamea sordens  1

Slakrups  Apoda limacodes  7

Grote Beer  Arctia caja  8

Wit Spannertje  Asthena albulata  2

Gamma‐uil  Autographa gamma  2

Donkere Jota‐uil  Autographa pulchrina  1

Houtspaander  Axylia putris  3

Peper‐en‐zoutvlinder  Biston betularia  3

Bruine Grijsbandspanner  Cabera exanthemata  3

Witte Grijsbandspanner  Cabera pusaria  3

Meriansborstel  Calliteara pudibunda  4

Appeltak  Campaea margaritata  25

Gestreepte Goudspanner  Camptogramma bilineata  1

Kleine Herculesspanner  Cepphis advenaria  14

Drielijnuil  Charanyca trigrammica  9

Hazelaaruil  Colocasia coryli  14

Kleine Groenbandspanner  Colostygia pectinataria  2

Hyena  Cosmia trapezina  2

Vierstipbeertje  Cybosia mesomella  4

Gele Oogspanner  Cyclophora linearia  3

Gestippelde Oogspanner  Cyclophora punctaria  8

Koperuil  Diachrysia chrysitis  5

Mendicabeer  Diaphora mendica  2

Bruine Breedvleugeluil  Diarsia brunnea  7

Gewone Breedvleugeluil  Diarsia rubi  16

Bruine Eenstaart  Drepana curvatula  8

Berkeneenstaart  Drepana falcataria  1

Beukentandvlinder  Drymonia obliterata  1

Vogelwiekje  Dypterygia scabriuscula  1

Schimmelspanner  Dysstroma truncata  5

Marmerspanner  Ecliptopera silaceata  2

Gewone Spikkelspanner  Ectropis crepuscularia  10

Streepkokerbeertje  Eilema complana  1
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Naaldboombeertje  Eilema depressa  1

Glad Beertje  Eilema griseola  32

Geel Beertje  Eilema sororcula  13

Gewone Bandspanner  Epirrhoe alternata  1

Leverkleurige Spanner  Euchoeca nebulata  3

Wortelhoutspanner  Eulithis prunata  1

Streepjesdwergspanner  Eupithecia intricata  2

Guldenroededwergspanner  Eupithecia virgaureata  2

Spaanse Vlag  Euplagia quadripunctaria  2

Levervlek  Euplexia lucipara  3

Bleke Eenstaart  Falcaria lacertinaria  1

Zomervlinder  Geometra papilionaria  3

Egelskopboorder  Globia sparganii  1

Populierentandvlinder  Gluphisia crenata  1

Zwartkamdwergspanner  Gymnoscelis rufifasciata  1

Schaaruil  Hada plebeja  1

Kleine Zomervlinder  Hemithea aestivaria  1

Boogsnuituil  Herminia grisealis  16

Kleine Slakrups  Heterogenea asella  1

Zuidelijke Stofuil  Hoplodrina ambigua  1

Groenbandspanner  Hydriomena impluviata  3

Rode Dennenspanner  Hylaea fasciaria  2

Bruine Snuituil  Hypena proboscidalis  27

Ringspikkelspanner  Hypomecis punctinalis  9

Grijze Stipspanner  Idaea aversata  3

Schildstipspanner  Idaea biselata  2

Vlekstipspanner  Idaea dimidiata  2

Paardenbloemspanner  Idaea seriata  1

Melkwitte Zomervlinder  Jodis lactearia  1

Groente‐uil  Lacanobia oleracea  3

Populierenpijlstaart  Laothoe populi  6

Hageheld  Lasiocampa quercus  1

Bruine Sikkeluil  Laspeyria flexula  1

Aangebrande Spanner  Ligdia adustata  2

Gerande Spanner  Lomaspilis marginata  32

Tweevlekspanner  Lomographa bimaculata  1

Witte Schaduwspanner  Lomographa temerata  2

Plakker  Lymantria dispar  1

Donker Klaverblaadje  Macaria alternata  21

Gerimpelde Spanner  Macaria liturata  2

Klaverblaadje  Macaria notata  6

Witvlekbosrankspanner  Melanthia procellata  4

Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje  Mesapamea secalis / secalella  2

Brummelspanner  Mesoleuca albicillata  2

Rozenblaadje  Miltochrista miniata  61
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Lindepijlstaart  Mimas tiliae  1

Witstipgrasuil  Mythimna albipuncta  2

Bleke Grasuil  Mythimna pallens  1

Kleine Huismoeder  Noctua interjecta  2

Huismoeder  Noctua pronuba  45

Haarbos  Ochropleura plecta  8

Oranjegeel Halmuiltje  Oligia fasciuncula  1

Gelobd Halmuiltje  Oligia strigilis  2

Hagendoornvlinder  Opisthograptis luteolata  3

Witvlekspikkelspanner  Parectropis similaria  9

Berberisspanner  Pareulype berberata  1

Muisbeertje  Pelosia muscerda  1

Taxusspikkelspanner  Peribatodes rhomboidaria  4

Koekoeksbloemspanner  Perizoma affinitata  1

Hennepnetelspanner  Perizoma alchemillata  8

Wapendrager  Phalera bucephala  1

Berkenbrandvlerkvlinder  Pheosia gnoma  4

Brandvlerkvlinder  Pheosia tremula  2

Agaatvlinder  Phlogophora meticulosa  1

Kleine Beer  Phragmatobia fuliginosa  1

Geelbruine Bandspanner  Plagodis pulveraria  2

Marmeruil  Polia nebulosa  5

Snuitvlinder  Pterostoma palpina  2

Kroonvogeltje  Ptilodon capucina  3

Esdoorntandvlinder  Ptilodon cucullina  3

Stro‐uiltje  Rivula sericealis  13

Gepijlde Micro‐uil  Schrankia costaestrigalis  2

Roomkleurige Stipspanner  Scopula floslactata  2

Bruinbandspanner  Scotopteryx chenopodiata  1

Witte Tijger  Spilosoma lubricipeda  15

Gele Tijger  Spilosoma lutea  5

Berken‐orvlinder  Tetheella fluctuosa  1

Geelvleugeluil  Thalpophila matura  1

Eikenprocessierups  Thaumetopoea processionea  1

Braamvlinder  Thyatira batis  4

Lieveling  Timandra comae  2

Oranje Wortelboorder  Triodia sylvina  4

Koolbandspanner  Xanthorhoe designata  2

Vierbandspanner  Xanthorhoe ferrugata  1

Geoogde Bandspanner  Xanthorhoe montanata  9

Zwarte‐c‐uil  Xestia c‐nigrum  9

Driehoekuil  Xestia triangulum  1
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Tabel 8.12b Waargenomen micro-nachtvlinders in het Margijsbos 

Variabele driehoekbladroller  Acleris comariana 

Gehakkelde bladroller  Acleris emargana 

Kleine boogbladroller  Acleris forsskaleana 

Esdoornboogbladroller  Acleris sparsana 

Blauwooggrasmot  Agriphila straminella 

Variabele grasmot  Agriphila tristella 

Spikkelpalpmot  Anacampsis blattariella 

Brandnetelmot  Anania hortulata 

Grote Appelbladroller  Archips podana 

Eikensteltmot  Caloptilia robustella 

Vuurmot  Carcina quercana 

Kroosvlindertje  Cataclysta lemnata 

Drietandvlakjesmot  Catoptria falsella 

Brandnetelbladroller  Celypha lacunana 

Blauwedistelbladroller  Cochylis dubitana 

Rode eikenlichtmot  Conobathra tumidana 

Gele bramenvlekmot  Coptotriche marginea 

Zwamboorder  Crassa unitella 

Boslichtmot  Cryptoblabes bistriga 

Oranje eikenbladroller  Cydia amplana 

Gewone spiegelmot  Cydia splendana 

Zomerbladroller  Ditula angustiorana 

Strooiselmot  Endotricha flammealis 

Gemarmerde oogbladroller  Epinotia ramella 

Bonte valkmot  Evergestis pallidata 

Bruine molmboorder  Harpella forficella 

Zandlopermot  Hypatima rhomboidella 

Tweelijnmot  Hypsopygia glaucinalis 

Gewone witvlekmot  Incurvaria masculella 

Bosbeswitvlekmot  Incurvaria oehlmanniella 

Bleke langsprietmot  Nematopogon swammerdamella 

Coureurmotje  Olindia schumacherana 

Morgenroodbladroller  Pammene aurita 

Kersenbladroller  Pandemis cerasana 

Witsnuitbladroller  Pandemis cinnamomeana 

Hazelaarbladroller  Pandemis corylana 

Krabbenscheermot  Parapoynx stratiotata 

Parelmoermot  Pleuroptya ruralis 

Eikenborsteltje  Psoricoptera gibbosella 

Weegbreemot  Pyrausta despicata 

Topspinnertje  Rhopobota naevana 

Gewone eikenvlekmot  Tischeria ekebladella 

Groene eikenbladroller  Tortrix viridana 

Zwammenmot  Triaxomera parasitella 
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Witvlekkruidenmot  Udea olivalis 

Eikenspitskopmot  Ypsolopha alpella 

Witvlekspitskopmot  Ypsolopha parenthesella 
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