
Rapport Natuurpunt Studie

De Grauwe Klauwier

in de provincie  

Vlaams-Brabant

nr 5 I 2016



 
 

Natuurpunt Studie
contact: studie@natuurpunt.be 
Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen 

studie@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be 
 
 
 

 

   

 

 
 

De Grauwe klauwier 
in de provincie  

Vlaams-Brabant 
 
 
 

Inventarisatie, habitatpreferentie en voedselbeschikbaarheid 
 
 
 

 



 

 
 

   

UITGEVOERD DOOR  Natuurpunt Studie vzw 
    Coxiestraat 11  
    2800 Mechelen 
    studie@natuurpunt.be 
 
TERREINWERK, BODEMVALONDERZOEK EN TRANSECTEN  

Jacques Jacobs en Marc Opdeweerdt (Beheerteam Aronst 
Hoek, Natuurpunt Gete-Velpe), Kevin Lambeets 
(Beheerteam Grote Getevallei, Natuurpunt Linter), Gerald 
Driessens, Marc Herremans, Jorg Lambrechts, Jens 
D’Haeseleer, Pieter Vanormelingen, David De Grave, Griet 
Nijs 

TRIAGE BODEMVALVANGSTEN Eugène Stassen 

DETERMINATIES Marc Janssen (spinnen), Eugene Stassen (loopkevers), 
Francois Vankerkhoven (mieren), Pallieter De Smedt 
(pissebedden), Sam Van de Poel (hooiwagens), Jens 
D’Haeseleer (hommels), Pieter Vanormelingen (hommels), 
David De Grave (hommels), Koen Lock (duizendpoten) en 
Willem Proesmans (miljoenpoten) 

TEKST Griet Nijs, Jorg Lambrechts, Pieter Vanormelingen, Simon 
Feys, Kevin Lambeets 

PROJECTCOÖRDINATIE Griet Nijs 

EINDREDACTIE   Jorg Lambrechts 

 

 
Wijze van citeren:  
Nijs G., Lambrechts J., Stassen E., Vanormelingen P. Lambeets, K., & S. Feys, 2016. De Grauwe klauwier 
in Vlaams-Brabant: inventarisatie, habitatpreferentie en voedselbeschikbaarheid. Rapport Natuurpunt 
Studie 2016/5, Mechelen. 
 
 
 



 

Inhoudsopgave 
 
 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 

Samenvatting ........................................................................................................................................... 7 

Inleiding ................................................................................................................................................... 9 

1  Status .............................................................................................................................................. 10 

1.1  Naamgeving ............................................................................................................................. 10 

1.2  Herkenning .............................................................................................................................. 10 

1.3  Status en wettelijke bescherming .............................................................................................. 11 

2  Verspreiding en populatiegrootte .................................................................................................. 12 

2.1  Verspreiding ............................................................................................................................ 12 

2.1.1  Europa ............................................................................................................................................. 12 

2.1.2  Nederland ........................................................................................................................................ 12 

2.1.3  Wallonië .......................................................................................................................................... 13 

2.1.4  Vlaanderen ...................................................................................................................................... 14 

2.1.5  Vlaams‐Brabant ............................................................................................................................... 15 

3  Ecologie .......................................................................................................................................... 17 

3.1  Grauwe klauwier ...................................................................................................................... 17 

3.1.1  Habitatvereisten .............................................................................................................................. 17 

3.1.1.1  Foerageergedrag en voedselpreferentie ......................................................................... 17 

3.1.1.2  Territorium .................................................................................................................. 18 

3.1.2  Nestlocatie en voortplanting ........................................................................................................... 18 

3.1.3  Verplaatsing en dispersie ................................................................................................................ 20 

3.1.4  Bedreigingen ................................................................................................................................... 20 

3.1.4.1  Teloorgang broedgebied ............................................................................................... 20 

3.1.4.2  Teloorgang winterleefgebied ........................................................................................ 21 

3.1.4.3  Versnippering .............................................................................................................. 21 

3.1.4.4  Habitatdegradatie ........................................................................................................ 22 

3.1.4.5  Beheer ........................................................................................................................ 23 

3.1.4.6  Waterberging ............................................................................................................... 24 

3.1.4.7  Natuurlijke bedreigingen .............................................................................................. 26 

3.1.4.8  Vervolging tijdens de trekperiode .................................................................................. 27 

3.1.4.9  Recreatie ..................................................................................................................... 27 

3.2  Nevensoorten .......................................................................................................................... 28 



 

3.2.1  Roodborsttapuit .............................................................................................................................. 28 

3.2.2  Geelgors .......................................................................................................................................... 29 

3.2.3  Zomertortel ..................................................................................................................................... 31 

3.2.4  Spotvogel ......................................................................................................................................... 33 

4  Methodiek ...................................................................................................................................... 35 

4.1  Inventarisatie ........................................................................................................................... 35 

4.1.1  Selectie gebieden ............................................................................................................................ 35 

4.1.2  Projectpagina .................................................................................................................................. 36 

4.1.3  Inventarisatieprotocol ..................................................................................................................... 37 

4.1.4  Stimulering vrijwilligersnetwerk ...................................................................................................... 38 

4.1.5  Gedragsecologie Grauwe klauwier.................................................................................................. 38 

4.2  Voedselabundantie .................................................................................................................. 39 

4.2.1  Algemeen ........................................................................................................................................ 39 

4.2.2  Bodemvalonderzoek ....................................................................................................................... 39 

4.2.2.1  Algemeen .................................................................................................................... 39 

4.2.2.2  Beschrijving van de onderzochte locaties ....................................................................... 41 

4.2.3  Inventarisatie sprinkhanen .............................................................................................................. 61 

4.2.4  Inventarisatie hommels ................................................................................................................... 61 

5  Resultaten ...................................................................................................................................... 63 

5.1  Inventarisatie ........................................................................................................................... 63 

5.1.1  Algemeen ........................................................................................................................................ 63 

5.1.2  Grauwe klauwier ............................................................................................................................. 64 

5.1.2.1  Voorjaarsfenologie ....................................................................................................... 64 

5.1.2.2  Inventarisatie ............................................................................................................... 64 

5.1.2.3  Overzicht waarnemingen .............................................................................................. 65 

5.1.2.4  Pleisterplaatsen en doortrekkers ................................................................................... 67 

5.1.2.5  Vergelijking met Limburg .............................................................................................. 68 

5.1.3  Nevensoorten .................................................................................................................................. 69 

5.1.3.1  Roodborsttapuit ........................................................................................................... 69 

5.1.3.2  Geelgors ...................................................................................................................... 70 

5.1.3.3  Zomertortel ................................................................................................................. 71 

5.1.3.4  Spotvogel .................................................................................................................... 72 

5.2  Gedragsecologie Grauwe klauwier ............................................................................................. 73 

5.2.1  Broedgeval Mene‐Jordaanvallei ...................................................................................................... 73 

5.2.2  Broedgeval Middenloop Velpevallei? ............................................................................................. 77 



 

5.2.3  Broedgeval Schulensbroek (Limburg) ............................................................................................. 78 

5.2.4  Voedselpreferentie ......................................................................................................................... 80 

5.3  Voedselabundantie .................................................................................................................. 82 

5.3.1  Loopkevers ...................................................................................................................................... 82 

5.3.1.1  Algemene bevindingen ................................................................................................. 82 

5.3.1.2  Een enkele handvangst ................................................................................................. 87 

5.3.1.3  De acht talrijkst gevangen loopkeversoorten .................................................................. 87 

5.3.1.4  Vergelijking van de locaties van het onderzoek van 2015................................................. 88 

5.3.1.5  Soortbesprekingen ....................................................................................................... 90 

5.3.1.6  Samenvatting en conclusies .......................................................................................... 94 

5.3.2  Spinnen............................................................................................................................................ 95 

5.3.2.1  Algemene bevindingen ................................................................................................. 95 

5.3.2.2  De talrijkst gevangen soorten ...................................................................................... 100 

5.3.2.3  Voorkeurshabitat van de Rode Lijstsoorten .................................................................. 101 

5.3.2.4  Vergelijking van de locaties van het onderzoek van 2015............................................... 102 

5.3.2.5  Soortbesprekingen ..................................................................................................... 103 

5.3.2.6  Samenvatting en conclusies ........................................................................................ 107 

5.3.3  Mieren ........................................................................................................................................... 108 

5.3.3.1  Algemene bevindingen ............................................................................................... 108 

5.3.4  Hooiwagens ................................................................................................................................... 111 

5.3.5  Duizendpoten ................................................................................................................................ 112 

5.3.6  Miljoenpoten ................................................................................................................................. 113 

5.3.7  Pissebedden .................................................................................................................................. 113 

5.3.8  Overige ongewervelden uit het bodemvalonderzoek ................................................................... 114 

5.3.9  Sprinkhanen .................................................................................................................................. 116 

5.3.9.1  Wachtbekken van Miskom .......................................................................................... 116 

5.3.9.2  Paddepoel / Middenloop Velpevallei ........................................................................... 119 

5.3.9.3  Mene ‐ Jordaanvallei .................................................................................................. 121 

5.3.9.4  Rosdel ....................................................................................................................... 123 

5.3.9.5  Grote Getevallei ......................................................................................................... 123 

5.3.10  Libellen ...................................................................................................................................... 124 

5.3.11  Hommels ................................................................................................................................... 124 

5.3.11.1  Achtergrond .......................................................................................................... 124 

5.3.11.2  Aantallen en soortensamenstelling .......................................................................... 126 

5.3.11.3  Bloembezoek hommels ........................................................................................... 127 

5.3.11.4  Bloei en getelde hommels per grasland .................................................................... 129 



 

5.3.11.5  Bespreking aantallen hommels, graslandbloei en foerageergedrag ............................ 135 

5.3.11.6  Bespreking soortendiversiteit .................................................................................. 136 

5.3.11.7  Boosten hommeldensiteiten en ‐diversiteit in bloemrijke graslanden ......................... 138 

5.3.11.8  Conclusies ............................................................................................................. 139 

6  Beheermaatregelen ..................................................................................................................... 141 

6.1  Herstel en optimalisatie van broedgebied ................................................................................ 141 

6.1.1  Verhogen structuurdiversiteit landschap ...................................................................................... 141 

6.2  Verhogen connectiviteit .......................................................................................................... 143 

6.3  Aanpassen beheer .................................................................................................................. 143 

6.3.1  Bosrandbeheer en lineaire landschapselementen ........................................................................ 143 

6.3.2  Graslandenbeheer ......................................................................................................................... 144 

6.3.3  Begrazing ....................................................................................................................................... 147 

7  Habitatpotentieel ......................................................................................................................... 149 

7.1  Demervallei ........................................................................................................................... 149 

7.2  Mene‐Jordaanvallei ................................................................................................................ 150 

7.3  Getevallei .............................................................................................................................. 150 

7.4  Velpevallei ............................................................................................................................. 152 

7.5  Dijlevallei ............................................................................................................................... 152 

8  Communicatie en netwerken ....................................................................................................... 153 

9  Algemene conclusie ..................................................................................................................... 155 

10  Referenties ................................................................................................................................... 156 

 
 



 
  De Grauwe klauwier in Vlaams‐Brabant  7 
 
 

Samenvatting 
De Grauwe klauwier is duidelijk aan een opmars bezig in Vlaanderen. Het aantal broedgevallen in Limburg stijgt 
jaar na jaar en het areaal breidt zich opnieuw uit. Ook in Vlaams‐Brabant doet de soort voorzichtig terug haar 
intrede. In 2013 kwam de soort voor het eerst sinds 1990 weer tot broeden in de provincie. Een koppeltje Grauwe 
klauwieren bracht toen twee jongen groot in het Wachtbekken van Miskom. De vraag rees of dit een eerste stap 
was  in  de  herkolonisatie  van Vlaams‐Brabant was  of  slechts  het  topje  van  de  ijsberg? Waren  er  nog meer 
broedgevallen in de provincie die misschien onopgemerkt bleven? Deze vragen, en tal van andere, vormden de 
aanzet tot voorliggende studie. 
 
Om een zicht te krijgen op (mogelijke) broedgevallen van Grauwe klauwier in Vlaams‐Brabant werd in 2015 en 
2016  een  selectie  van  69  potentieel  geschikte  broedgebieden  ‐  nagenoeg  allemaal  gelegen  langs  beek‐  en 
riviervalleien  in de oostelijke helft van de provincie  ‐ onderworpen aan een  inventarisatie. Daarbij beperkten 
vrijwilligers zich niet enkel tot het zoeken naar eventuele broedgevallen van Grauwe klauwier maar noteerden 
ook  de  aan‐  of  afwezigheid  van  vier  andere  soorten  die  eveneens  te  verwachten  zijn  in  het  structuurrijk 
mozaïeklandschap waar de Grauwe klauwier zich thuisvoelt en waarvan de actuele status onvoldoende gekend 
was: Geelgors, Roodborsttapuit, Spotvogel en Zomertortel.  
Tijdens dit inventarisatieonderzoek werd in 2015 een tweede broedgeval Grauwe klauwier voor Vlaams‐Brabant 
ontdekt  in natuurgebied Mene‐Jordaanvallei. Het koppel bracht er twee  jongen groot. Het  jaar erop,  in 2016, 
werden  twee  juveniele  klauwieren  gedurende  enkele  dagen  waargenomen  in  natuurgebied  Middenloop 
Velpevallei/Paddepoel. Een vondst die deed vermoeden dat er een koppel tot broeden kwam in of net buiten 
het  natuurgebied. Met  drie  broedgevallen  in  vier  jaar  tijd, mag  gesteld  worden  dat  de  Grauwe  klauwier 
voorzichtig opnieuw haar intrede maakt in de provincie Vlaams‐Brabant.  
Van de vier overige soorten werd Roodborsttapuit vaakst gemeld. De soort lijkt zich prima thuis te voelen in de 
Demervallei. De andere drie soorten hebben nog een bolwerk in de Getevallei, maar vooral Zomertortel lijkt ook 
daar bijzonder snel terrein te verliezen. 
 
Een tweede  luik van deze studie omvatte een onderzoek naar het prooiaanbod voor Grauwe klauwier  in zes 
potentiële broedgebieden. Hierbij werd onder meer de aanwezigheid en abundantie van grote bodemactieve 
loopkevers  zoals  schallebijters  (Carabus  spec.) met  behulp  van  bodemvallen  nagegaan.  Bij  de  acht  talrijkst 
loopkeversoorten  bevinden  zich  twee  Carabus‐soorten:  de  Graslandschallebijter  (Carabus  monilis)  en  de 
Kettingschallebijter  (Carabus  granulatus).  De  Graslandschallebijter  was  de  zesde  talrijkst  gevangen 
loopkeversoort bij voorliggend onderzoek. De soort is op negen van de tien onderzochte locaties gevonden, in 
alle vier onderzochte gebieden. We kunnen besluiten dat deze kenmerkende soort van vochtige riviergraslanden 
nog wijd  verspreid  aanwezig  is  in  de  Velpe‐  en  de Getevallei.  Dat was  niet  bekend  voor  aanvang  van  het 
onderzoek en mogelijk speelt de soort een belangrijke rol als prooisoort bij vestiging van Grauwe klauwier.  
De Kettingschallebijter (Carabus granulatus ) was op zijn beurt de achtste talrijkst gevangen loopkeversoort bij 
voorliggend  onderzoek.  Een  derde  Carabus‐soort,  de  Gouden  loopkever  (C.  auratus)  is  in  lagere  aantallen 
aangetroffen, maar de ontdekking van een nieuwe populatie, in Aronst Hoek, is belangrijk. De aantallen zijn er 
lokaal hoog, zodat ook daar er opportuniteiten zijn als prooi voor klauwieren. 
De  Graslandschallebijter  en  de  Gouden  loopkever  staan  als  bedreigd  op  de  Rode  Lijst  van  loopkevers  in 
Vlaanderen. Ze zijn in heel Vlaanderen sterk afgenomen in aantal, maar houden in de Velpe‐ en de Getevallei 
blijkbaar  stand,  dankzij  het  behoud  en  ontwikkeling  van  bloemrijke,  voedselarme  graslanden. 
Naast loopkevers werd ook onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vele andere ongewervelden zoals 
spinnen, mieren, pissebedden, duizend‐ en miljoenpoten, sprinkhanen en hommels. Dat onderzoek leverde niet 
enkel een breder beeld van prooiaanbod voor klauwieren op, maar ook een schat aan faunistische gegevens die 
bovendien ecologisch erg relevant zijn in kader van beheerevaluatie.  
 
Ondanks  het  feit  dat  er  de  laatste  jaren  steeds  meer  wordt  ingezet  op  het  herstel  en  herinrichting  van 
valleigraslanden  door  natuurverenigingen  en  de  overheid, bestaat  er  toch  nog  ruimte  voor  verbetering. De 
valleien  van  Velpe,  Gete  en  Demer  bevatten  veel  potentieel  om  broedclusters  van  Grauwe  klauwier  te 
ontwikkelen mits  er  bij  de  inrichting  en  het  beheer  (meer)  rekening  wordt  gehouden met  de  soort.  Een 
structuurrijk  en  gevarieerd  landschap  met  voldoende  uitkijkposten  en  nestplaatsen  en  met  een  hoog 
prooiaanbod  en  dito  beschikbaarheid  zijn  daarbij  van  groot  belang.  In  heel wat  natuurgebieden  leiden  de 
‘reguliere’  inrichtings‐  en  beheermaatregelen  reeds  tot  betere  omstandigheden  voor Grauwe  klauwier. Het 
meest  cruciale  aspect daarbij  is  dat  er  op  veel  plaatsen  gewerkt wordt  aan herstel  van  bloemrijke,  schrale 
graslanden, waar de klauwieren graag foerageren. Het instellen van een gefaseerd maaibeheer, waarbij – vóór 
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de  klauwieren uit hun winterkwartieren  terugkeren  –  stroken  grasland  kort worden  gemaaid,  creëert meer 
structuurdiversiteit  in het grasland en  verhoogt daarmee de  aanwezigheid en  vooral de bereikbaarheid  van 
prooien. Daarnaast draagt ook de aanleg van poelen en herstel van waterhuishouding bij aan verhoging van het 
prooiaanbod. Het toestaan van spontane verruiging, ontwikkeling van bramenstruwelen en opslag of aanplant 
van doornstruweel zijn andere belangrijke maatregelen die de soort ten goede komen. 
 
 
 
   



 
  De Grauwe klauwier in Vlaams‐Brabant  9 
 
 

Inleiding 
 
De Grauwe klauwier  (Lanius collurio) broedt  in de grootste delen van Europa. Hun aantallen worden op 6‐13 
miljoen broedparen geschat. Tussen 1970‐1990 kenden de Europese populaties echter een sterke achteruitgang 
(Birdlife). In Vlaanderen dateert deze terugval al van de jaren ’50. Tussen 1950 en eind jaren ’90 nam de populatie 
verder af, ondanks een voorzichtig herstel van de  soort  in Europa  sinds de  jaren  ’80.  In 1998‐1999 werd de 
Grauwe klauwier in Vlaanderen als uitgestorven beschouwd. 
   
In Wallonië hield de soort wel stand en werd vanaf het midden van de jaren ’70 een toename vastgesteld. Vooral 
tussen  1980  en  1990  werden  verscheidene  gebieden  geherkoloniseerd  en  namen  de  dichtheden  van  de 
resterende kernpopulaties opnieuw toe (Jacob et al., 2010). Door de toename van de populaties in ondermeer 
Frankrijk en Wallonië,  worden sinds 2000 weer sporadisch broedgevallen opgemerkt in Vlaanderen.  
  
Het langzame herstel van de populatie in Vlaanderen is vooral merkbaar in Limburg waar de Grauwe klauwier 
vanuit de Voerstreek westwaarts oprukt. Anno 2014 waren er reeds een 15‐tal broedparen, wat ook een gevolg 
was van gericht zoeken naar deze soort (pers. med. Jan Gabriëls). Toch blijft het herstel zeer kwetsbaar.   
 
De achteruitgang van de soort hangt  immers samen met een kwantitatieve en kwalitatieve afname van haar 
leefgebied.  Waar  de  Grauwe  klauwier  zich  vroeger  thuisvoelde  in  wastines  in  structuurrijke  rivier‐  en 
beekvalleien,  moest  de  soort  door  de  toenemende  verstedelijking,  industrialisatie  en  intensivering  in  de 
landbouw steeds meer terrein prijsgeven. Zo bleken o.a. ruilverkavelingen nefast voor deze soort (De Middeleer 
2013). 
Met  het  verdwijnen  van  een  gevarieerd  landschap  met  insectenrijke  hooilanden,  wilde  overhoekjes  en 
houtkanten, verdween ook de Grauwe klauwier, die  traditioneel erg  trouw  is aan zijn broedplaats.   De soort 
vormt  dan  ook  een  belangrijke  indicator  voor  natuurkwaliteit  en  is  gebaat  bij  het  herstel  van  dynamische 
rivierlandschappen, extensief beheerde kleinschalige cultuurlandschappen en algemeen natuurherstel (van den 
Burg et al., 2011).  
 
Het populatieherstel in de omliggende regio’s (Frankrijk, Wallonië en Limburg) begint zich nu ook langzaam te 
laten voelen  in Vlaams‐Brabant.  In 2013 vond  in het Wachtbekken van Miskom  (Velpevallei, Kortenaken) het 
eerste bekende broedgeval sinds 1990 plaats  in Vlaams‐Brabant (Collaerts & Driessens, 2013).   Mogelijk  is dit 
niet  het  enige  of  niet  het  eerste  broedgeval  in  de  provincie. Grauwe  klauwieren  zijn  immers  onopvallende 
broeders die makkelijk over het hoofd gezien worden als men er niet gericht naar zoekt. De dieren komen pas 
laat  (mei‐juni)  terug  van  de  savannes  in  zuidelijk  Afrika  waar  ze  overwinteren.  Dat  zorgt  ervoor  dat  hun 
aanwezigheid  vaak  gemist  wordt  tijdens  reguliere  broedvogelinventarisaties  die  vroeger  op  het  jaar 
plaatsvinden. De mannetjes zingen bovendien maar enkele dagen nadat ze teruggekeerd zijn en hun zachte zang 
bestaat hoofdzakelijk uit imitaties van andere vogelsoorten, wat hem lastig te herkennen maakt. Van zodra de 
mannetjes een vrouwtje gevonden hebben, stoppen ze met roepen en vangt de baltsperiode aan, die ook zeer 
kort  is en dus makkelijk over het hoofd gezien kan worden. Pas wanneer de  jongen wat groter zijn,  laat het 
mannetje opnieuw van zich horen.  
 
Vanuit Regionaal Landschap Zuid‐Hageland kwam daarenboven de vraag om meer  informatie beschikbaar  te 
stellen over het habitat van de Grauwe klauwier  in de  regio en om aan  te geven welke gebieden potentieel 
interessant zijn voor deze soort en welke opportuniteiten er bestaan naar de toekomst toe om een werking rond 
op te starten.  
 
Om  een  zicht  te  krijgen  op  het  herstel  van  de  soort  in  de  provincie  en  een  antwoord  te  formuleren  op 
bovenstaande vragen, was het dan ook aangewezen om een specifieke inventarisatie voor deze soort op poten 
te zetten en gericht te gaan zoeken in potentieel geschikte gebieden. 
 
Tot slot werd ook de nodige aandacht besteed aan de voedselbeschikbaarheid voor de Grauwe klauwieren. In 
de gebieden waar we de soort verwachtten, bestonden immers grote kennislacunes m.b.t. de aanwezigheid en 
aantallen van tal van groepen ongewervelden die het stapelvoedsel zouden kunnen uitmaken van de Grauwe 
klauwier: loopkevers, langpootmuggen, spinnen, hommels en sprinkhanen.  
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1 Status  
1.1 Naamgeving 
 

Wetenschappelijke benaming  Lanius collurio  (Linnaeus, 1758)  

Nederlandse benaming  Grauwe klauwier

Engelse benaming  Red‐backed shrike

Franse benaming  Pie‐grièche écorcheur

 

1.2 Herkenning 
 
De Grauwe klauwier meet tussen de 16 en 18 cm en heeft de allure van een kleine roofvogel. Het mannetje 
verschilt qua uiterlijk danig van het vrouwtje. Mannetjes worden gekenmerkt door een (as)grijze kop met een 
zwarte oogstreep en donkere snavel. De mantel (rugzijde) is roodbruin gekleurd terwijl de buikzijde en flanken 
lichtroze zijn.  
 

 
Figuur 1: Mannetjes Grauwe klauwier zijn onmiskenbaar met hun zwarte masker, grijze kop en bruin rug (foto: Luc Meert) 

 
De vrouwtjes zijn veel minder kleurrijk en vallen op door schubvormige tekening op de buik en flanken. De mantel 
is eerder donkerbruin  terwijl de kop van voor naar achteren een overgang van bruin naar grijs vertoont. De 
oogstreep  is veel minder aanwezig en bruin gekleurd. De staart  is zwart gekleurd bij de mannetjes, en eerder 
donkerbruin bij de vrouwtjes, maar beide geslachten hebben witte vlekken op de buitenste staartpennen. 
Juvenielen en onvolwassen vogels lijken eerder op de vrouwtjes vanwege hun bruine grondkleur, maar zijn over 
hun volledige lichaam geschubd en hebben een gele snavelbasis.  
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De basis van het nest bestaat uit fijne takjes en grassprieten, en wordt aan de binnenzijde (kom) vaak bekleedt 
met mos en dierenhaar. De doorsnede van het volledige nest meet 20 cm, de nestkom is zes tot 10 cm groot. De 
eieren zijn vrij variabel van kleur. Meestal hebben ze een ‘lichte’ basiskleur (gebroken wit, lichtgroen of ‐bruin 
tot roze) met kleine, donkere vlekken ter hoogte van het brede deel van het ei of over het volledige ei. Meestal 
worden tot vijf à zes eieren gelegd, uitzonderlijk al wel eens zeven. 
 

1.3 Status en wettelijke bescherming 
 
De Grauwe klauwier is opgenomen in Bijlage 1 van het Soortenbesluit onder categorie 3. Op de Vlaamse Rode 
Lijst staat de soort vermeld als  ‘met uitsterven bedreigd’.  In Vlaams‐Brabant kwam de soort omwille van zijn 
zeldzame voorkomen als  ‘prioritair’ op de  lijst met prioritaire soorten terecht: soorten waarvoor de provincie 
een belangrijke verantwoordelijkheid draagt inzake behoud en bescherming. De Grauwe klauwier geniet ook op 
Europees niveau bescherming door haar vermelding op Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn.  
 
Regionale staat van instandhouding van de Grauwe klauwier in Vlaanderen is (zeer) ongunstig (Paelinckx et al., 
2009) omwille van de volgende redenen:  

 Areaal: zeer ongunstig. Het huidig areaal bedraagt 300 km², een afname van ca. 40% t.o.v. 1973‐1977, 
te weinig om het voortbestaan van de soort in Vlaanderen te garanderen. 

 Populatie: zeer ongunstig. In 2000‐2002 schommelde de populatie tussen 1‐7 broedparen. Meer recent 
(2005‐2007)  is  ze  licht  toegenomen  tot  15‐25 paren.  Ten opzichte  van  1973‐1979  (80 paren)  is de 
populatie ruim 60% afgenomen. 

 Habitatkwaliteit:  zeer  ongunstig.  Grauwe  klauwieren  hebben  een  voorkeur  voor  kleinschalig 
landbouwgebied met vele hagen en houtkanten en een hoog aanbod aan (grote) insecten. Kleinschalig 
landbouwgebied is erg zeldzaam geworden in Vlaanderen. Ook het aanbod grote insecten (sprinkhanen, 
keverachtigen)  is door de  intensivering van de  landbouw afgenomen.  In het bijzonder mestkevers  in 
uitwerpselen van vee namen sterk af door het gebruik van antibiotica in de veeteelt. 

 Toekomstperspectieven: zeer ongunstig. ondanks de hoopgevende, recente toename in Vlaanderen en 
de aanhoudende toename in Wallonië (Jacob, 1999). 

 

 

   

      Extra informatie (bv. status op lijst) 

Grauwe 
klauwier 

Internationaal 
kader 
 

IUCN Rode Lijst Least concern

Habitatrichtlijn Niet van toepassing 
Vogelrichtlijn Bijlage I

Vlaams kader  Soortenbesluit Bijlage I, categorie 3 
Vlaamse Rode Lijst Met uitsterven bedreigd 
Gemeentereglementen Adoptiesoort Bree 

Provinciaal prioritaire soort Vlaams‐Brabant: ‘prioritair’  
Limburg: ‘prioritair’ 
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2 Verspreiding en populatiegrootte 
2.1 Verspreiding 

2.1.1 Europa 
 
De Grauwe klauwier broedt in de grootste delen van Europa, uitgezonderd in Ierland, IJsland en het grootste deel 

van het Iberische schiereiland. Birdlife International (2004) (www.iucnredlist.org) schat het aantal broedparen 
op 6,3‐13 miljoen broedparen in Europa, en schat dat de Europese populatie 18,9‐39 miljoen exemplaren telt. 
Europa vormt een kwart tot de helft (25‐49%) van de globale verspreiding van de soort. 
 
De Europese populatie zou algemeen gezien een dalende trend kennen, vooral na een dramatische afname in 
West‐ en Noord‐Oost‐Europa  in de periode 1970‐1990  (Harris & Franklin, 2000). Sinds 1980 wordt er echter 
opnieuw een matige toename wordt vastgesteld door het EBCC en zeker de laatste jaren lijkt de soort opnieuw 

aan een lichte opmars bezig (www.ebcc.info) (Figuur 2). 
 

 
Figuur 2: Europese trend van Grauwe klauwier tussen 1980 en 2016 (EBCC, 2016) 

 

2.1.2 Nederland 
Het populatieverloop in Nederland verschilt weinig tot niet van dat in de omringende landen. In de periode 1945 
‐ 1970 neemt de Nederlandse populatie in schrikbarend tempo af. Zo zouden er maar liefst 4.500 koppels zijn 
verdwenen in die periode, zodat er nog maar 300 tot 400 overbleven in de jaren ‘70. In de daaropvolgende jaren 
zette de afname door en in 1985 werd een dieptepunt bereikt. In heel Nederland restten er toen nog 100 tot 150 
broedkoppels  of  territoria.  De  laatste  twee  strongholds  bevonden  zich  op  de Waddeneilanden  en  in  het 
hoogveen van het Bargerveen. Eerstgenoemde populatie verdween  in 1998. De trend  in Nederland werd het 
daaropvolgende decennium in grote mate bepaald door de populatieaantallen in het laatste grote bolwerk in het 
Bargerveen. Na  de  uitvoering  van  enkele maatregelen  tegen  verdroging  van  het  hoogveen  nam  het  aantal 
broedparen spectaculair toe tot 145 koppels in 1996, totdat een reeks herstelmaatregelen om het waterpeil te 
verhogen leidde tot een afname. Het laatste decennium ligt het aantal koppels er op ca. 50. Herstelmaatregelen 
in beekdalen leidden eveneens tot vermeerdering van de lokale populaties in Drenthe en Zuidoost‐Groningen. 
Driekwart van de Nederlandse populatie houdt zich tegenwoordig op  in Drenthe. De populatie  in 2004 werd 
geschat op 200‐225 broedparen, in 2005‐2008 was dit verder opgelopen tot 250‐380 paren. De laatste 10 jaren 
kent  de  Nederlandse  populatie  een  significante  toename  van  >5%  per  jaar 
(https://www.sovon.nl/nl/soort/15150).  In  Figuur  4  is  ook  goed  te  zien  dat  er  in  Nederlands  Limburg  een 
populatie aanwezig is die aansluit bij de populatie van Voeren. In 2012 waren in Nederlands Limburg een 50‐tal 
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broedparen  aanwezig  (Nijssen,  2013; Hustings  et  al.,  2015). Dat  de  opgegeven  aantallen  soms  erg  kunnen 
schommelen omwille van bijvoorbeeld weersomstandigheden of een mindere dekking van de tellingen blijkt uit 
de cijfers van de daaropvolgende jaren, zo werden er in 2013 en 2014 resp. slechts 18 en 24 koppels genoteerd 
(Hustings et al., 2015). De  laatste  jaren werden  in Nederlands Limburg geen gebiedsdekkende tellingen meer 
uitgevoerd, de cijfers van de laatste jaren zijn dus zeker een onderschatting (pers. med. F. Hustings). De grote 
meerderheid van de Limburgse broedparen is te vinden in het zuiden van de provincie, in het zuidelijk Geuldal 
(tussen Epen en Vaals, aansluitend op de Voerstreek). In tegenstelling tot de populaties in Noord‐Brabant (waar 
ze  zich  vooral  herstelden  als  gevolg  van  natuurherstel‐  en  natuurontwikkelingsprojecten),  is  de  groei  in 
Nederlands Limburg – net zoals in Vlaanderen ‐ eerder gekoppeld aan de populatiegroei in Wallonië en Frankrijk 
(van den Burg et al., 2011). 
 

 

Figuur 3 (boven): Aantalsontwikkeling van de Grauwe 
klauwier in Nederland sinds 1990. 

 
 
Figuur 4 (links): Verspreiding in Nederland in de periode 
2012-2014. 

 

2.1.3 Wallonië 
In Wallonië werd het dieptepunt bereikt in de jaren ’70, met nog 320‐450 broedparen. Daarna nam de soort er 
weer toe, en in 1993‐1994 werd de populatie geschat op 945‐1160 koppels. In 1997 bedroeg de populatie reeds 
1890‐2210 paren, in de periode 2001‐2007 was dit verder gestegen tot 3700 koppels. De huidige verspreiding en 
broeddichtheden zijn te zien in Figuur 5. 
 
Het Waalse bolwerk bevindt  zich  in het militair domein  van Marche‐en‐Famenne, waar 30 koppels per  km² 
broeden, wat een totaal geeft van 172 broedparen op de totale oppervlakte van 930 hectaren. Ongeveer de helft 
van de Waalse broedpopulatie bevindt zich in of nabij Natura 2000 gebieden (Titeux et al. in Jacob et al., 2010). 
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Figuur 5: Verspreiding en dichtheden van Grauwe klauwier in Wallonië (Titeux et al. in Jacob et al., 2010). 

 

2.1.4 Vlaanderen 
Met de intensivering van de landbouw, de toenemende verstedelijking en de versnippering van het landschap 
ging  de  voorbije  decennia  heel  wat  geschikt  habitat  verloren  en  verdween  ook  de  Grauwe  klauwier,  die 
traditioneel erg trouw is aan zijn broedplaats.   
 
In Vlaanderen dateert deze terugval al van de jaren ’50. Daar waar het Belgische bestand in 1950 nog op 5000 
broedparen werd geschat (Lippens & Wille, 1972), was dit in 1972 teruggevallen tot 1000 paren, waarvan 350 in 
Vlaanderen.  In  de  periode  1973‐1977  bleven  er  slechts  570  broedparen  over, waarvan  nog    amper  110  in 
Vlaanderen. De  soort was  toen  vooral aanwezig  in de Kempen, meer bepaald  in de wateringen  van Noord‐
Limburg. Daarbuiten werden  slechts  enkele  verspreide  broedgevallen  vastgesteld  aan  de  Kust  en  in  Zandig 
Vlaanderen.  Daarna  kwam  de  afname  in  een  stroomversnelling  terecht  en  in  de  loop  van  de  jaren  ‘80 
schommelde het bestand  in Vlaanderen  rond 15 paren  (Maes  et al., 1985). Noord‐Limburg  vormde met de 
wateringen van Lommel, Lozen en Sint‐Huibrechts‐Lille, Stamprooierbroek, Sint‐Martensheide en de vallei van 
de Zwarte Beek nog enkele jaren een laatste stronghold in Vlaanderen, maar ook daar ging de soort steeds verder 
achteruit.  
 
In het begin van de jaren ‘90 werd nog slechts sporadisch buiten Limburg gebroed en viel de populatie verder 
terug tot een 10‐tal paren in 1992.  
 
In 1994 werden in geheel Vlaanderen nog negen territoria opgetekend. Hiervan bevonden er zich acht op de Sint‐
Maartensheide in het noorden van Limburg. Dit laatste ‘bolwerk’ werd uiteindelijk aan het eind van de jaren ‘90 
eveneens verlaten, zodat de Grauwe klauwier als uitgestorven werd beschouwd in de periode 1998‐1999. In de 
loop van de jaren ‘90 werden nog wel solitaire broedgevallen of territoria opgetekend in de Zwinbosjes te Knokke 
(1992‐1994), te Sint‐Huibrechts‐Lille (1995), in de Maatjes te Kalmthout (1996) en in de duinen te Knokke (1996).  
 
Inmiddels lijkt de soort opnieuw aan een voorzichtige vooruitgang bezig. Door de toename van de populaties in 
ondermeer Frankrijk en Wallonië,  worden sinds 2000 weer sporadisch broedgevallen opgemerkt in Vlaanderen.  
Het  langzame herstel  van  de  populatie  in Vlaanderen  is  vooral merkbaar  in  Limburg. Daar  rukt de Grauwe 
klauwier vanuit de Voerstreek weer westwaarts op.   
 
Anno 2014 werden er een 20‐tal broedparen opgetekend in Limburg. In 2015 waren er dat al 40 en in 2016 waren 
dit er minstens 43 (mond. med. Jan Gabriëls). In 2016 werden echter verschillende geschikte locaties niet meer 
gecontroleerd. Mogelijk zijn deze cijfers bijgevolg een onderschatting. De hogere aantallen broedparen in 2015 
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en 2016 zijn zowel te wijten aan het feit dat er veel intensiever en gerichter werd geïnventariseerd als mogelijk 
ook door een reële toename van de soort. 

 
Figuur 6: Aantal gemelde broedgevallen van Grauwe klauwier tussen 2010 en 2016 (bron: www.waarnemingen.be). 

 
Aangezien het grootste deel van de populatie Grauwe klauwier in Vlaanderen voorkomt in de provincie Limburg, 
geeft Figuur 6 een vrij goed beeld van de globale trend in Vlaanderen. De aantallen in deze figuur verschillen van 
de  informatie  die wordt weergegeven  in  de  grafiek  in  het  rapport  ‘Broedvogels  in  Vlaanderen  2006‐2007’ 
(Vermeersch & Anselin, 2009). De grafiek in dit laatste document maakt gebruik van schattingen, en niet enkel 
van zekere broedgevallen.  Voor 2016 gaat het nog om voorlopige cijfers, aangezien de definitieve resultaten nog 
niet beschikbaar waren op het moment van opleveren van dit projectrapport. 

 

 
Figuur 7: De trend van de Limburgse populatie Grauwe klauwier in de periode 1994 - 2016. (gebaseerd op Geens J., 2015 uit 
Verslag algemene vergadering Provinciale Vogelwerkgroep van LIKONA 28/11/2015). 

 

2.1.5 Vlaams-Brabant 
Grauwe klauwier was nooit een algemene broedvogel  in Vlaams‐Brabant.  Informatie daarover  is echter enkel 
anekdotisch. Zo is bekend dat bij een inventarisatie in de periode 1892‐1894 door Armand Spas 57 legsels van 
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Grauwe klauwier werden aangetroffen in de regio Aarschot. Het grootste legsel telde 7 eieren. Begin jaren 1900 
werden ook  legsels  ingezameld  in de omgeving van het Zoniënwoud  (KBIN).  IN 1936  ringde  L.  Joris  in  regio 
Averbode  24  pulli  op  het  nest,  in  1937 waren  dat  26  pulli.  In  1945 werd  een  nestelend  koppel  gemeld  in 
Oudergem nabij het Rood Klooster. Wortelaers (1946) meldde in de Dijlevallei “hier en daar een broedgeval  in 
het struikgewas op de helling en de spoorwegdijken”.  
 
Dergelijke anekdotische meldingen vinden we nog geregeld tot begin jaren ’70 (Cuppens & Herroelen, ongepub. 
data), daarna lijkt het aantal waarnemingen van broedgevallen wat stil te vallen. 
 
In  Vlaams‐Brabant  werd  het  laatste  gedocumenteerde  zekere  broedgeval  in  Sint‐Pieters‐Rode  (Holsbeek) 
vastgesteld in 1990 door Roger De Fraine, waarbij drie jongen uitvlogen (Cuppens en Herroelen, ongepub. data). 
De daaropvolgende jaren werd slechts sporadisch nog een Grauwe klauwier gemeld in de provincie. 
 
Het populatieherstel ten zuiden van de taalgrens begint zich echter nu ook langzaam te laten voelen in Vlaams‐
Brabant. In 2013 vond het eerste bekende broedgeval in ruim 20 jaar plaats in Vlaams‐Brabant, in de Velpevallei 
in Kortenaken (Collaerts & Driessens, 2013). 
 

 
Figuur 8: Wachtbekken van Miskom in de Velpevallei. Zicht op het deel van het gebied waar Grauwe klauwier in 2013 tot 

broeden kwam. Foto Jorg Lambrechts.  
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3 Ecologie 
 

3.1 Grauwe klauwier 

3.1.1 Habitatvereisten 
Grauwe  klauwieren  prefereren  gevarieerde,  structuurrijke,  halfopen  landschappen  waarin  insectenrijke 
hooilanden  voor  voldoende  voedsel  zorgen  en  verspreide  (doorn)struwelen  dienst  doen  als  uitkijkpost  en 
nestlocatie.  Een mix  van  vrij  open,  soortenrijke  langere  en  kortere  vegetatie  is hierbij  ideaal. De  soort  kan 
bijgevolg  voornamelijk  in  extensief  beheerde  landschappen  teruggevonden worden  en  vormt  dan  ook  een 
belangrijke indicator voor natuurkwaliteit.   

 

3.1.1.1 Foerageergedrag en voedselpreferentie 
Grauwe klauwieren hebben een zeer gevarieerd dieet. De samenstelling van het dieet wordt beïnvloed door tal 
van externe factoren zoals habitat‐ en territoriumkwaliteit, geografische locatie, weersomstandigheden, tijd van 
de dag, seizoen, etc. De beschikbaarheid van prooidieren verandert doorheen het broedseizoen en naargelang 
het weer en de Grauwe klauwier moet zich daaraan aanpassen. De soort  is dan ook gebaat bij een groot en 
gevarieerd voedselaanbod. Hoewel (grote) ongewervelden de grootste brok uitmaken, durven ze zich ook wel 
eens  aan  kleine  zoogdieren,  amfibieën  en  kleine  vogels  wagen,  al  naar  gelang  de  omstandigheden  en 
beschikbaarheid.  
 
Om zowel het prooiaanbod als de bereikbaarheid ervan te garanderen doorheen het hele broedseizoen en onder 
alle weersomstandigheden, hebben klauwieren nood aan een gevarieerde leefomgeving waarbij variatie hand in 
hand dient te gaan met soortdiversificatie. Zo zal een structuurrijk landschap waarin struweelvormers, bloem‐ 
en  soortenrijke  graslanden  en  meer  ruderale  terreinen  elkaar  afwisselen  een  breed  gamma  aan  prooien 
huisvesten. Bloeiende planten trekken tal van ongewervelden als vliegen, bijen, hommels, vlinders aan terwijl 
ijle  vegetaties,  ruderale  terreinen  en  onverharde wegen worden  afgezocht  op  (loop)kevers,  hagedissen,  en 
eventueel muizen.  Een mozaiek van korte, open vegetatie en hogere vegetatie is bijgevolg cruciaal. De hogere 
vegetatie zorgt voor de permanente aanvoer van ongewervelden door het voorzien van schuil‐, voortplantings‐ 
en overwinteringsgelegenheid terwijl de aanwezigheid van kortere, open vegetatie in grote mate bepaalt of de 
prooien bereikbaar zijn voor de Grauwe klauwier. Nutriëntenarme graslanden kenmerken zich door een schrale, 
open vegetatie die vaak soort‐ en bloemrijk is en vormen dan ook een van de belangrijkste jachtgebieden van de 
Grauwe klauwier.   
 
Ook  andere  kleine  landschapselementen  (KLE)  zoals 
poelen  en  vennen,  maar  ook  beekjes  spelen  een 
belangrijke  rol  in  het  aanbieden  van  prooien.   Zulke 
waterlichamen  vormen  immers  het  leefgebied  van 
waterjuffers,  libellen  en waterkevers, maar  ook  voor 
amfibieën.  KLE’s  fungeren  bovendien  eveneens  als 
functionele  verbindingszones waarlangs deze prooien 
kunnen migreren. Zeker amfibieën gebruiken dergelijke 
elementen  graag,  omdat  ze  hierin  zowel  dekking  als 
voedsel vinden (Van Uchelen, 2006). 

 
Jagen doet de Grauwe klauwier op zicht. Hij vertrekt daarbij steeds vanaf uitkijkpost vanwaar hij al zittend de 
grond en lucht afspeurt naar prooien. Grondprooien worden meestal binnen 20 m van de uitkijkpost gevangen. 
Wanneer het mannetje voedsel zoekt voor het vrouwtje of de oudervogels voor de jongen, jagen ze meestal in 
de nabije omgeving van het nest (ca. 120 m). Voor hun eigen voedsel gaan ze regelmatig verder op zoek (300‐
600 m van nestlocatie) (Cramp & Perrins, 2013). Een geschikte foerageerplaats biedt dan ook een ruime keuze 
aan natuurlijke uitkijkposten zoals dicht struikgewas, haagkanten, dode bomen, al wordt soms ook menselijke 
infrastructuur zoals veerasters met prikkeldraad, elektriciteitspalen en –draden als uitvalspost gebruikt.  
 

Figuur 9: Juveniele Grauwe klauwier vangt een libel.
Waterpartijen kunnen zorgen voor een aanvullend prooiaanbod.

Vierkensbroek, 28 augustus 2015 (Foto: Guy Janssens).
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De grotere prooien spiest de Grauwe klauwier op de spitse doorns van Slee‐ en meidoorn maar ook prikkeldraden 
kunnen dienen om prooien op te spietsen. Het spietsen heeft meerdere functies:  

 Het bewerken, of beter gezegd het uiteenrukken van de prooien. 
 Als lokmiddel voor vrouwtjes. 
 Aanleg van voedselreserves tijdens schaarste. 
 Laten ontgiften van de prooien. Sommige dieren zijn giftig, maar deze stoffen verliezen meestal na enige 

tijd hun werking.  
 
Het opprikken  van prooidieren  gebeurt wel op  enige  afstand  van de nestlocatie omdat dit mogelijk  andere 
roofdieren aantrekt.  

  
De prooikeuze, of beter gezegd de prooibeschikbaarheid, wordt daarnaast ook in grote mate bepaald door de 
weersomstandigheden. Ongewervelden zijn vooral bij zonnig weer actief. Bij zonnig weer worden vaker prooien 
uit de lucht geplukt dan vanop de grond, afhankelijk van het aanbod. Invertebraten zoals regenwormen, maar 
ook  vertebraten  zoals  (jonge)  vogels,  muizen  en  reptielen  worden  eerder  gevangen  tijdens  slechte 
weersomstandigheden.  Een gevarieerd habitat maakt echter dat er, los van de weersomstandigheden, steeds 
voldoende, eerder hoge aantallen (grote) prooidieren voorhanden zijn doorheen het broedseizoen, wat cruciaal 
is voor deze soort.  
 

3.1.1.2 Territorium  
De terrioriumgrootte varieert van 0,25 tot 3,4 ha, afhankelijk van de kwaliteit van het leefgebied, en bedraagt 
gemiddeld 1,5 ha. Geïsoleerd gelegen territoria zijn vaak groter dan territoria in meer dense populaties (Cramps 
& Perrins, 1993). Bij de  territoriumkeuze  speelt ook de  aanwezigheid  van  soortgenoten een  rol, waarbij de 
dichtheid kan oplopen tot tien territoria op enkele tientallen hectare. Dit clustergedrag komt de soort ten goede 
bij het bezetten van tijdelijke beschikbare halfopen landschappen zoals bijvoorbeeld na een brand. Een mannetje 
dat op dergelijke plek aankomt en al zingend en roepend een wijfje tracht te lokken, zal ook de belangstelling 
van  andere  mannetjes  opwekken.  Op  die  manier  kan  een  leefgebied  vollopen  met  koppels.  Deze 
aantrekkingskracht van naburige broedparen kan zo ver gaan dat zelfs  territoria worden  ingenomen die nog 
nauwelijks aan de eisen voldoen. 
 
Uit recent onderzoek in Wallonië (Hollander et al., 2011) blijkt dat oudere, ‘fittere’ mannetjes eerder aankomen 
in de broedgebieden dan  jongere mannetjes, en bij aankomst kapvlaktes prefereren boven  landbouwgebied, 
hoewel het broedsucces er lager ligt als gevolg van een lager aanbod aan grote prooien (Hollander et al., 2013). 
Bovendien  is de kans op predatie groter  in kapvlaktes dan  in  landbouwgebied, ondanks de aanwezigheid van 
meer predatoren in deze laatste gebieden (Hollander et al., 2015) Dergelijke habitats kunnen dus, ondanks de 
voorkeur van de soort zelf, fungeren als een ecologische val.  
 

3.1.2 Nestlocatie en voortplanting 
De meeste Grauwe klauwieren komen pas aan vanaf (midden) mei, maar door slechte weersomstandigheden 
tijdens de voorjaarstrek kan de aankomst  in het broedgebied uitgesteld worden tot de tweede helft van  juni. 
Mannetjes komen doorgaans vroeger aan de vrouwtjes en trachten een goed territorium te bemachtigen van 
waaruit ze vrouwtjes trachten aan te trekken. Meerdere zingende mannetjes tezamen lokken waarschijnlijk meer 
vrouwtjes. Territoriaal gedrag blijft eerder beperkt, polygamie  is geen uitzondering  (hoewel de mannetjes de 
vrouwtjes wel bewaken), ongepaarde vogels helpen soms bij het grootbrengen van jongen van andere koppels, 
en jongen durven gerust bedelen bij niet‐oudervogels.  
 
Nadat de vrouwtjes de zingende mannetjes hebben benaderd, begint het mannetje met roepen en baltsen. Het 
baltsgedrag bestaat uit draaiende bewegingen met de kop, op en neer buigen,  flapperen met de vleugels en 
rondjes vliegen. Het aanbrengen van de zogenaamde ‘bruidsschat’ dient om de vrouwtjes aan te zetten tot paren. 
Het bouwen van het nesten vindt in sommige gevallen quasi meteen na het baltsen plaats. Voor de nestlocatie 
heeft de Grauwe  klauwier een  voorkeur  voor doornstruwelen en/of  ander  voldoende dicht  struikgewas dat 
predatoren  op  afstand  houdt.  Het  nest  wordt  bij  voorkeur  niet  te  laag  bij  de  grond  gebouwd  zodat 
grondpredatoren er niet bij kunnen, terwijl er langs boven voldoende beschutting moet zijn zodat het nest niet 
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opvalt  en predatoren de  toegang wordt ontzegd. De nestbouw  gebeurt door beide  geslachten, hoewel het 
mannetje de basis aanlegt en het vrouwtje instaat voor de afwerking van het nest.  
 
Wanneer het nest voltooid is, wordt elke dag één ei gelegd. Eileg vindt plaats tussen begin mei en midden juli 
met een piek eind mei‐begin juni. Het aantal eieren kan variëren van 3 tot 7. De effectieve broed gaat van start 
na het leggen van het voorlaatste ei. Het vrouwtje broedt het legsel alleen uit. De broedtijd bedraagt om en bij 
de  14  dagen. Na  het  uitkomen  zijn  de  jongen  op  ongeveer  twee weken  vliegvlug.  Eenmaal  de  jongen  zijn 
uitgevlogen, worden ze ofwel door de vader ofwel de moeder gevoerd. Elk van de oudervogels kiest zo zijn eigen 
stel jongen die ze trachten groot te brengen.  
 

 
Figuur 10: Nest van Grauwe klauwier in een rozelaar. Mene-Jordaanvallei, 6 augustus 2015 (foto: Griet Nijs) 

 
Nog eens twee weken later gaan de jongen zelf op jacht, maar krijgen ze nog circa één tot drie weken prooien 
van de oudervogels. De adulten vertrekken eerder naar de overwinteringsgebieden dan de juvenielen. 
Grauwe klauwier heeft normaal één enkel broedsel per jaar (Glutz von Blotzheim & Bauer, 1993). In het geval 
een  nest  in  een  vroeg  stadium  verloren  gaat,  gaan  de  oudervogels  vaak  over  tot  een  vervanglegsel.  Twee 
vervanglegsels komen voor, drie  is uitzonderlijk. Een vervanglegsel wordt meestal  in een nieuw nest gelegd. 
Tussen twee broedpogingen vinden verplaatsingen tot drie kilometer plaats. Vervanglegsels bevatten doorgaans 
minder eieren en bij nestverlies na begin  juli wordt er zelden nog een vervanglegsel geproduceerd (Glutz von 
Blotzheim & Bauer, 1993). 
 
De Grauwe klauwier gedraagt zich doorheen het voortplantingsseizoen bijzonder schuw/geheimzinnig. De zang 
van de mannetjes  is vrij zacht en bestaat vooral uit  imitaties van andere vogelsoorten, waardoor hij  lastig te 
herkennen is. Bovendien zingen de mannetjes alleen zolang ze ongepaard zijn, wat betekent dat ze vaak maar 
enkele dagen na hun aankomst zingend waar te nemen zijn. Vaak zijn ze gemakkelijker te herkennen aan hun 
roep  dan  aan  hun  zang.  Het  is  ook  een  soort  die  in  sommige  jaren  pas  in  juni  terugkeert  uit  de 
overwinteringsgebieden, wanneer er relatief minder ornithologen actief zijn dan  in de maanden april en mei. 
Hierdoor kunnen ze gemakkelijk worden gemist, het is dus nodig specifiek naar deze soort op zoek te gaan indien 
men zo weinig mogelijk broedparen over het hoofd wil zien. 
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3.1.3 Verplaatsing en dispersie 
De Grauwe klauwier vertoeft, net als vele andere trekvogels, enkel in het broedgebied om te nesten en jongen 
groot te brengen. De dieren komen in hun broedbiotoop aan vanaf begin mei. De mannetjes zijn vaak wat eerder 
aanwezig dan de vrouwtjes en proberen met hun gezang een partner te  lokken. Na de voortplantingsperiode 
vertrekt de Grauwe klauwier quasi meteen richting het overwinteringsgebied. Hoewel de eerste dieren reeds 
eind  juli  de  trek  aanvangen,  vertrekt  het  grote merendeel  pas  in  de  tweede  helft  van  augustus  of  begin 
september. De migratie echter neemt ook enige tijd in beslag; de vogels dienen immers duizenden kilometers af 
te  leggen  tijdens de  trek. De voorjaarstrek duurt een maand minder  lang dan de najaarstrek, hoewel er een 
langere afstand wordt afgelegd.  
 
Grosso modo kan men het jaar als volgt opdelen: 

 Broedperiode duurt ca. 3 tot 4 maanden. 

 De najaarstrek duurt ongeveer 3 maanden. 

 Overwinteren in zuidelijk Afrika neemt 4 (tot 5) maanden in beslag. 

 De voorjaarstrek telt meestal 2 maanden. 
 

Grauwe klauwieren zijn met andere woorden het merendeel van de tijd in beweging/aan het migreren.  
 
Het overwinteringsgebied van de Grauwe klauwier bevindt zich in het zuidelijke deel van Afrika. Gedurende de 
voorjaarstrek migreren de vogels langsheen het oosten van Afrika, en steken ter hoogte van Ethiopië over naar 
het Arabische Schiereiland. Van daaruit wordt de trek voortgezet over Irak, Syrië en Turkije richting noord. De 
najaarstrek verschilt van de voorjaarstrek omdat de Grauwe klauwieren dan ter hoogte van Italië en Griekenland 
de Middellandse Zee overvliegen en ze over het noorden van het Afrikaanse continent hun migratie voortzetten 
richting de Afrikaanse savanne in het zuidelijk deel van dit continent. Deze ‘lus’ wordt waarschijnlijk bepaald door 
seizoenale windstromingen (van den Burg et al., 2011). 
 

3.1.4 Bedreigingen 
Zoals wel vaker het geval is, is de achteruitgang of het uiteindelijke verdwijnen van een soort een samenspel van 
factoren, waarbij het verlies, degradatie en fragmentatie van het leefgebied vaak een belangrijke rol spelen. Aan 
de basis liggen de herinrichting van het landschap, een sterk veranderd landgebruik alsook verdroging, verzuring 
en  vermesting.  Die  laatste  processen  hebben  een  zeer  grote  impact  op  de  ecosystemen,  zelfs  in  grote, 
aaneengesloten natuurgebieden, vaak de laatste bolwerken van bedreigde soorten. 
 
Hoewel de Grauwe klauwier vrij opportunistisch is ‐ een breed gamma aan prooien staat op het menu van deze 
vogelsoort en hij komt voor een verscheidenheid van biotopen – verdween hij in jaren ’80 ‐ ’90 bijna uit de Lage 
Landen. Onderstaande worden enkel factoren toegelicht die hier mee aan de grondslag lagen.  
 

3.1.4.1 Teloorgang broedgebied 
Herinrichting van het landschap, bebouwing en intensivering van het landgebruik, speelden zich in de Benelux 
vooral af in de tweede helft van de 20e eeuw.  
 
Ruilverkavelingen  ‘oude  stijl’  en de bijbehorende  schaalvergroting  hebben  een  zware  impact  gehad  op het 
leefgebied  van de Grauwe  klauwier  in Vlaanderen. Natuurlijke  structuurelementen  ‐  en de daarbij horende 
broedgelegenheid ‐ verdwenen in sneltempo uit het landschap en veranderden voorgoed de schaal en uitzicht 
ervan.  Hoewel  er  bij  de  uitvoering  van  meer  recente  ruilverkavelingen  het  verlies  aan  natuurlijke 
structuurelementen steeds vaker wordt gecompenseerd door een grotere oppervlakte aaneengesloten gebied 
in  natuurbeheer,  leidt  dit  proces  onvermijdelijk  tot  een  (nog)  scherpe  scheiding  tussen  de  oppervlakte  in 
landbouwbeheer en die in natuurbeheer terwijl de Grauwe klauwier heden ten dage echter net een soort is van 
kleinschalige mozaieklandschappen met een hoog aanbod aan hagen, struwelen en onverharde wegen. Ook het 
verharden van wegen i.k.v. de ruilverkaveling, blijkt nefast voor vele soorten, waaronder de Grauwe klauwier die 
dergelijke wegen frequent gebruikt om op te foerageren. Uit Italiaans onderzoek bleek dat de soort de omgeving 
van  dergelijke  onverharde  wegen  als  broedplaats  verkiest  boven  gelijkaardig  habitat  zonder  zulke  wegen 
(Morelli, 2011). De zeer negatieve invloed van ruilverkavelingen ‘oude stijl’ op populaties van Grauwe klauwier 
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werd recent beschreven in Van Nieuwenhuyse & De Middeleer (2016). Het belang van het behoud en de aanleg 
van kleine landschapselementen voor Grauwe klauwieren werd eerder aangetoond door Ceresa et al. (2012). 
  
Percelen die  in natuurbeheer worden genomen zijn meestal nog niet meteen geschikt als  leefgebied voor de 
Grauwe klauwier. Meestal moet er eerst  jarenlang beheer worden uitgevoerd vooraleer prooidieren van de 
Grauwe klauwier deze oppervlakte ‘nieuwe natuur’ koloniseren en er voldoende hoge dichtheden halen.  
 
In  het  verleden  zorgde  de  bestrijding  van  perenvuur  of  bacterievuur  voor  het  verwijderen  van  tientallen 
kilometers meidoornhagen. Deze vaak oude hagen zijn dikwijls rijk aan begeleidende struiksoorten, en vormen 
een belangrijke voedsel‐ en nectarbron voor allerlei insecten (Decleer, 1996). Voor Grauwe klauwieren vormen 
dergelijke hagen de  ideale broedbiotoop, de grootschalige bestrijding ervan heeft dus ongetwijfeld ook een 
negatief effect op de soort. Perenvuur is een ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Erwinia amylovora, 
die kan worden aangetroffen bij een aantal wilde en gecultiveerde vertegenwoordigers van de appelfamilie, 
waaronder  meidoorn  Crataegus.  Ook  andere  waardplanten  kunnen  echter  drager  zijn  van  deze  infectie, 
bijvoorbeeld  krentenboompje  Amelanchier,    Japanse  kwee  Chaenomeles,  dwergmispel  Cotonaester,  kwee 
Cydonia,  Japanse  mispelboom  Eriobotrya,  mispel  Mespilus,  glansmispel  Photinia  davidiana,  vuurdoorn 
Pyracantha en lijsterbes Sorbus.  
 

3.1.4.2 Teloorgang winterleefgebied 
Extensieve landbouw zorgt in het overwinteringskwartier voor een grotere oppervlakte leefgebied. De Grauwe 
klauwier overwintert in halfwoestijnen en savannes, maar ook in cultuur gebrachte bos‐ en moerasgebieden. De 
belangrijkste factor is de aanwezigheid van voldoende open plekken met voldoende struikgewas (van den Burg 
et al., 2011). Intensivering van de landbouw, toenemende bevolkingsdruk en klimatologische omstandigheden 
kunnen allemaal een invloed hebben in het winterleefgebied van de soort. Tijdens de trek maakt de soort ook 
gebruik  van  zgn.  ‘stopover  sites’,  die  vooral  gedurende  de najaarstrek  gedurende  langere  periodes worden 
gebruikt. Uit onderzoek met zenders naar de soort bleek dat er drie belangrijke stopplaatsen zijn onderweg: 
Zuidoost‐Europa  (voorjaar,  gemiddelde  stop  van  15  dagen),  de  Sahelzone  van  Noordoost‐Afrika  (najaar, 
gemiddelde stop van 53 dagen), en Oost‐Afrika (voorjaar, gemiddelde stop van 8 dagen; Tøttrup et al., 2011). De 
beschikbaarheid  van  voedsel op die  locaties  is  eveneens  van  groot belang,  veranderingen daar  kunnen  een 
invloed hebben op de broedpopulaties in onze streken. 

 

3.1.4.3 Versnippering 
De algehele intensivering van de landbouw leidt ertoe dat de resterende broedgebieden die nog geschikt zijn, nu 
veelal natuurgebieden, geïsoleerd geraken. Vele houtkanten, houtwallen, hagen en bomenrijen die verbindingen 
vormden tussen verschillende leefgebieden zijn verdwenen of in slechte staat. Op het eerste zicht is dit geen al 
te  groot  probleem  voor  de  Grauwe  klauwier  die  zich  al  vliegend  verplaatst, maar  dit  geldt  niet  voor  zijn 
prooidieren. Levendbarende hagedissen, salamander‐ en kikkersoorten, muizen en niet‐vliegende invertebraten 
zoals de meeste Carabus‐soorten verplaatsen zich helemaal niet vlot door en langsheen uitgestrekte akkers en 
woongebieden.  
Zo bleek bij een grondig onderzoek in een zeer geschikt Grauwe klauwierengebied in Hoegaarden (natuurgebied 
Rosdel) dat Carabus  soorten  volledig ontbraken  (Lambrechts  et al., 2007). Dit was  verwonderlijk gezien het 
leefgebied geschikt leek voor Carabus. Echter, het betreft graslanden die hersteld werden vanuit (zeer stenige 
en voor landbouw weinig geschikte) akkers en omringd door intensief landbouwgebied. De meest voor de hand 
liggende  verklaring  is dat de Carabussoorten er niet  (meer)  in  slagen Rosdel  te  koloniseren omwille  van de 
geïsoleerde ligging, nu het weer geschikt is.  
 
Een gebied moet voldoende groot  zijn om geschikt  te kunnen  zijn voor een cluster Grauwe klauwieren. Een 
oppervlakte van 100 à 200 ha geschikt habitat  is het minimum voor een cluster van 20 koppels  (Adriaens en 
Ameeuw, 2008). Het is alvast opmerkelijk dat de gekende broedclusters telkens worden aangetroffen in grote 
tot zeer grote (natuur)gebieden (cfr. Wachtbekken van Miskom ca. 120 ha). 
 
Verschillende gebieden in Haspengouw zijn klein en worden vooralsnog niet gekoloniseerd hoewel de vegetatie 
lokaal  voldoende  kwalitatief  is.  Hoogstwaarschijnlijk  zijn  er  te  weinig  prooidieren  aanwezig  doorheen  het 
volledige broedseizoen. Als gevolg van weersomstandigheden kan de hoeveelheid prooien sterk wisselen van 
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jaar tot jaar, het is dus van groot belang dat er ook bij slecht weer voldoende voedsel voorhanden is. Mogelijk is 
er ook sprake van verstoring ten gevolge recreatie, landbouwactiviteiten e.a..  
 

3.1.4.4 Habitatdegradatie 

 Vermesting,	verzuring	en	verdroging	
Vermesting en  verzuring ontstaan door een overbelasting  van bepaalde nutriënten wat  leidt  tot  verstoorde 
ecosystemen.  De  beschikbaarheid  van  nutriënten  is  één  van  de  belangrijkste  abiotische  factoren  die  de 
vegetatiesamenstelling bepaalt. Verzuring is eigenlijk een specifieke vorm van vermesting, en wordt veroorzaakt 
door een teveel aan stikstof wat leidt tot bodemverzuring. Door binding van zure componenten zoals nitraat of 
ammonium met basische kationen worden belangrijke mineralen (sporenelementen) namelijk uitgeloogd, wat 
de buffercapaciteit van de bodem doet afnemen. 
 
Stikstof kan om die reden zowel een directe invloed op planten hebben als een indirecte (de samenstelling van 
de vegetatie verandert ten gunste van zuurbestendige soorten). Bv. snelgroeiende soorten die van nature in hun 
groei worden gelimiteerd door een gebrek aan stikstof gaan domineren en typische soorten van voedselarme 
omstandigheden worden weg geconcurreerd. In 2012 bedroeg de gemiddelde stikstofdepositie  in Vlaanderen 
25,8 kg N/ha. De stikstofdepositie daalt in de tijd (‐41 % tussen 1990 en 2012 en ‐22 % tussen 2000 en 2012) door 
de  inspanningen om de emissie van stikstofverbindingen te beperken. De  laatste  jaren  lijkt de dalende trend 
echter  te stagneren. De mediane kritische  lastwaarde voor de meest kwetsbare ecosystemen zoals heide en 
loofbos  bedraagt  respectievelijk  11  en  15  kg  N/ha.  Hieruit  blijk  duidelijk  dat  de  neerslag  van  stikstof  in 
natuurgebieden  nog  steeds  veel  hoger  is  dan  wat  er  van  nature  voorkomt. 
(http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/vermesting/vermestende‐
depositie/stikstofdepositie/) 

 
Fosfaten spelen ook  in de kaart van snelle groeiers die vaak weinig eisen aan andere milieufactoren stellen. 
Wanneer  fosfaatlimitatie wordt opgeheven gaan soorten domineren door onder andere zonlicht aan andere 
soorten te onttrekken.  

 
Onder meer in graslanden vindt dergelijke homogenisatie van de vegetatie plaats. Verstruweling en uiteindelijk 
verbossing hebben een directe invloed van het leefgebied van de Grauwe klauwier, omdat opslag en bomen het 
aanbod aan zonbeschenen habitat (sterk) doen dalen. Een ander, minder opvallend probleem, is de daling van 
de voedselkwaliteit van planten voor insecten. De hoeveelheid stikstof bepaalt in grote mate de kwaliteit van 
planten voor insecten. Een slechte voedselkwaliteit van planten leidt tot een tragere en slechtere ontwikkeling, 
en mogelijk zelfs sterfte bij insecten. 

 
Ook  verdroging  heeft  een  negatief  effect  op  belangrijke  prooidieren  van  de  Grauwe  klauwier,  nl.  libellen, 
amfibieën  en  de  Levendbarende  hagedis.  Verdroging  kan  daarnaast  ook  leiden  tot  mineralisatie  van  het 
organisch materiaal wat maakt dat organisch opgeslagen fosfaat en stikstof opnieuw vrijkomen, wat eigenlijk 
neerkomt  op  een  vorm  van  verrijking.  Eutrofe  en  vooral  hypertrofe waterpartijen hebben  een  lager  aantal 
libellen‐ en juffersoorten, en lagere dichtheden.  
 
Maatregelen in functie van het herstel van de waterhuishouding zijn zeer belangrijk, aangezien. Hydrologische 
gradiënten (van nat naar droog) zorgen vaak voor gradaties in habitats en staan bijgevolg meestal garant voor 
een  hogere  soortenrijkdom.  Om  verdroging  tegen  te  gaan,  werden/worden  er  binnen  bepaalde  gebieden 
maatregelen getroffen die het water lokaal opstuwen, maar dit kan gepaard gaan met een hogere opslag van 
regenwater,  dan  kan  dit  regenwater  de  positieve  invloed  van mineralenrijk  en  dus  gebufferd  grondwater 
onderdrukken.  Plotse  verhogingen  van  het  waterpeil  zijn  niet  wenselijk,  in  het  Bargerveen  nam  de 
klauwierenpopulatie sterk af na grootschalige vernatting, aangevuld met het verwijderen van veel boomopslag. 

 Bestrijdingsmiddelen	
Buitensporig gebruik van bestrijdingsmiddelen, waaronder DDT, in de jaren zeventig stond waarschijnlijk aan de 
basis  van  de  sterke  afname  van  de Grauwe  klauwier  in  die  periode  (mond. med. Marc Herremans). Grote 
keversoorten zoals de Meikever Melolontha melolontha werden toen (lokaal) uitgeroeid, hoewel ze ooit (zeer) 
algemeen waren. Ook grote sprinkhanensoorten zoals de Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima, 
maar ook Veldkrekel Gryllus campestris en Veenmol Gryllotalpa gryllotalpa namen in die periode enorm af. Dit 
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met grote gevolgen voor onder meer de Europese populaties Kleine torenvalk Falco naumanni, Hop Upupa epops 
en verschillende klauwieren zoals de Grauwe klauwier en de Kleine klapekster Lanius minor.  
 
Wat betreft  (wilde)  bijen  (incl.  hommels)  is  veel  bezorgdheid  ontstaan  rond de mogelijke  rol  van moderne 
gewasbeschermingsmiddelen,  vooral neonicotenoïden maar ook  andere pesticiden,  in de  achteruitgang  van 
(wilde) bijen. Voor studies naar de toxiciteit van pesticiden bij bijen wordt doorgaans de Honingbij gebruikt en, 
in mindere mate, de Aardhommel. Bovendien zijn het enkel lethale effecten op de Honingbij die zijn opgenomen 
in  toelatingsprocedures  van  pesticiden.  Een  review  toonde  echter  aan  dat  toxische  effecten  sterk 
soortsafhankelijk zijn  (Arena & Sgolastra, 2014). Verschillende bijensoorten waren  immers van 1000x minder 
gevoelig  tot  2000x  gevoeliger  dan  Honingbijen, met  veruit  de meeste minder  dan  10x  zo  gevoelig.  Deze 
verschillen  dienen  dus  in  rekening  gebracht  te  worden.  Bovendien  blijkt  langdurige  blootstelling  aan 
verschillende pesticides in zeer lage concentraties die als veilig beschouwd worden, ook indien lethale toxische 
effecten afwezig zijn, bij hommels vaak sterk negatieve gevolgen te hebben voor foerageerefficiëntie (Gill et al., 
2012; Gill & Raine, 2014), larvale ontwikkeling (Mommaerts et al., 2006), koloniegroei (Mommaerts et al., 2006; 
Gill et al., 2012; Whitehorn et al., 2012), en uiteindelijk het aantal uitgevlogen nieuwe koninginnen (Whitehorn 
et al., 2012). Deze en  andere  laboratoriumstudies  tonen duidelijk aan dat  veel  van de  tegenwoordig meest 
gebruikte pesticiden  sterk  toxische effecten hebben op minstens hommels en dit  in  realistische  (in het veld 
gemeten)  concentraties,  zelfs  indien  deze  onder  de  toegelaten  norm  zijn.  Bovendien  blijken  zogenaamd 
systemische pesticiden (in het plantenweefsel) zoals neonicotenoïden, en dus mogelijk ook hun effecten, niet 
beperkt tot het gewas zelf. Zo worden ze ook aangetroffen in ernaast liggende ingezaaide akkerranden (Botías 
et al., 2016). 
 
Hoe verstrekkend de gevolgen hiervan zijn  in de natuur  is veel moeilijker  te meten, en daardoor nog weinig 
onderzocht.  Twee  recente  studies  zijn  in  dit  kader  erg  relevant.  In  een  eerste  werd  de  introductie  van 
zaadbehandeling van Koolzaad met neonicotenoïden in Engeland gelinkt aan veranderingen in de verspreiding 
van solitaire bijen  in dezelfde tijdsperiode (Woodcock et al., 2016). Solitaire bijen die foerageren op Koolzaad 
namen  daarbij  drie  keer  sterker  af  dan  andere  bijen.  Dit  is  een  sterke  aanwijzing  dat  de  introductie  van 
neonicotenoïden in de koolzaadteelt rechtstreeks heeft geleid tot een sterke achteruitgang van wilde bijen die 
foerageren op Koolzaad. In een tweede studie werd een veldexperiment uitgevoerd op acht koolzaadvelden met 
en acht koolzaadvelden zonder zaadcoating met een pyrethroid en een neonicotenoïd insecticide, en de respons 
van hommels, honingbijen, de Rosse metselbij en de wilde‐bijengemeenschap bekeken (Ründlof et al., 2015). Dit 
toonde een verminderde densiteit aan wilde bijen, het verlaten van de nestblokken van de Rosse metselbij, en 
een verminderde koloniegroei en –reproductie bij de hommels bij de behandelde velden. Bij Honingbijen werden 
geen effecten gevonden (effectgroottes >19% zouden significant bevonden worden). Dit is sluitend bewijs voor 
sterk negatieve effecten op wilde bijen en hommels van de momenteel gebruikte  zaadcoating bij Koolzaad. 
Samengevat toont dit aan dat deze pesticiden ook in de natuur verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor 
de inheemse bijenfauna. 
 

3.1.4.5 Beheer 

 Onaangepast	beheer	
Naast homogenisatie en verdichting van vegetaties door vermesting is er ook het aspect van versnelde successie. 
Hoe meer nutriënten beschikbaar, hoe sneller onder meer verstruweling en uiteindelijk verbossing optreedt. 
Behoud van heidevegetaties en graslanden gaat dus niet enkel om het tegengaan van natuurlijke successie, maar 
ook van versnelde successie. 
 
Het beheer gericht om deze successie  (en homogenisatie) tegen te gaan gebeurde  in het verleden al te vaak 
rigoureus. Graslanden werden/worden zo te grootschalig en te frequent gemaaid, en er was/is weinig oog voor 
structuurvormende elementen in natuurgebieden met grote oppervlaktes grasland en/of heides. Hetzelfde geldt 
voor  bosranden.  Het maai‐  en/of  plagbeheer  vindt  plaats  tot  aan  de  perceelranden, wat  leidt  tot  scherpe 
overgangen met onder andere bossen. Het zijn net die structuurvormende elementen en mantelzoomvegetaties 
die de bouwstenen vormen van het leefgebied van de Grauwe klauwier. 
 
In gebieden met een kleine landschapselementen kan achterstallig beheer van houtkanten een negatieve impact 
hebben op de habitatgeschiktheid voor de Grauwe klauwier. Het uitgroeien van de houtkant zorgt ervoor dat de 
aanwezige struwelen ijler en meer open worden, waardoor deze minder aantrekkelijk worden als broedplaats. 
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Uitgegroeide  overstaanders  versnellen  dat  proces  door  toenemende  beschaduwing,  beïnvloeden  de 
bloesemvorming en vruchtzetting en trekken kraaiachtigen aan die een gevaar vormen voor de  jongen en de 
eieren.  Vaak  worden  KLE’s  ook  ongepast  beheerd.  Grootschalige  onderhoudswerkzaamheden  of 
snoeiwerkzaamheden aan bosranden, houtkanten of houtwallen zorgen voor het plots verdwijnen van geschikt 
broedbiotoop en het dumpen van snoeiafval  in de bosrand zorgt voor een verstikking van de (rand)vegetatie. 
Het  gefaseerd  snoeien  en  afvoeren  of  deponeren  van  snoeihout  op  plaatsen waar  geen  struweel  groeit  is 
aangewezen.  
 
Braamstruwelen langs de rand van weilanden worden regelmatig kort gezet, terwijl dit in vele gevallen helemaal 
niet noodzakelijk is. Waar toch een noodzaak zou bestaan, kan best vermeden worden de ganse rand in een keer 
kort te zetten waardoor de volledige randvegetatie verdwijnt: kleinschaligheid en fasering in tijd en ruimte is de 
boodschap. Ook waaien er vaak herbiciden of insecticiden in het struweel vanuit naburige percelen.  
 
Wegbermen worden regelmatig gemaaid en geklepeld, omdat dit nodig geacht wordt voor de verkeersveiligheid. 
Het  maaien  van  de  randvegetaties  gebeurt  soms  echter  meer  en  uitgebreider  dan  noodzakelijk  i.f.v.  de 
verkeersveiligheid. 
 
De ligging van productiegronden langs het bos heeft vaak tot gevolg dat de afscheiding tussen het bos en het 
aangrenzend perceel zeer scherp is en zich geen mantelzoom kan ontwikkelen. Ook toegangswegen (bv. langs 
boomgaarden  of  jonge  aanplantingen)  of  wandelpaden  lopen  vaak  vlak  naast  de  bosrand,  waardoor  de 
ontwikkeling van een mantelzoomvegetatie onmogelijk is. 
 
Tot slot kan ook intensieve begrazing een negatieve impact hebben op de randvegetatie, zowel m.b.t. bosranden 
als braamstruwelen en houtkanten. Bij weilanden die grenzen aan een bos of houtkant, wordt het raster ook 
meestal  vlak  naast  de  bosrand/houtkant  geplaatst. Hierdoor  ontstaan  er  door  overbegrazing  concave  i.p.v. 
convexe bosranden en geraken houtkanten onderaan uitgehold. 

 Verkeerde	timing		
Houtkanten en hagen zijn zeer belangrijk voor Grauwe klauwier, als corridor of permanente woonplaats. Naast 
het verdwijnen van vele houtkanten heeft gewijzigd beheer ervan eveneens een grote  invloed gehad op de 
achteruitgang  van  de Grauwe  klauwier. De  houtkanten worden  nu meestal mechanisch  en  vaker  (jaarlijks) 
gesnoeid, wat nadelig is voor de bloem‐ en vruchtproductie, die zorgen voor het aantrekken van prooien.  
 
De winterperiode (december‐maart) is de beste periode om ingrepen in randvegetaties uit te voeren: de Grauwe 
klauwieren verblijven dan  in zuidelijk Afrika, een groot deel van de prooidieren, waaronder kleine zangvogels 
broeden dan niet, en de randvegetatie krijgt tijd om zich te herstellen in het daaropvolgende zomerhalfjaar.  

 

3.1.4.6 Waterberging 
Riviersystemen kennen sinds mensenheugenis een natuurlijke dynamiek waarbij het water kiest voor de weg van 
de  minste  weerstand.  Dat  resulteert  in  meanderende  beddingen  die  zich  langzaam  verplaatsen  door  het 
landschap en een spontaan proces van ,  overstromingen. Vooral tijdens de winterperiode gaan waterlopen door 
de verhoogde wateraanvoer hun winterbedding aanspreken en dus buiten hun oevers treden. Hogere gelegen 
oeverwallen  en  lager  gelegen  ‘komgronden’ die het  ganse  jaar door  vochtig blijven,  zijn het  gevolg  van dit 
dynamisch proces. De  verplaatsing  van de  stroomgeul doorheen het  valleilandschap en  lokale  verschillen  in 
erosie‐ en afzetting  van overstromingssediment hebben dikwijls geleid tot een typisch microreliëf van (fossiele) 
stroomgeulen en  –ruggen, waarbij de hoogst uitstekende delen dikwijls als ‘donken’ bekend staan.  De typische 
biodiversiteit van valleien is afhankelijk van deze processen en patronen.  
 
Doorheen de geschiedenis werden de riviersystemen echter steeds meer naar de hand van de mens gezet. Vanaf 
de 17de en vooral in de 18de eeuw ging men over tot het rechttrekken en indijken van de grotere rivieren in 
Vlaanderen, waaronder de Demer en de Dijle. De meeste bochten van de ruim meanderende rivieren werden 
afgesneden,  niet  zozeer  om  overstromingsproblemen  op  te  lossen,  maar  veeleer  om  betere  en  snellere 
vaarwegen te creëren. In de 20e eeuw ging men inzetten op een ‘verbetering van de waterafvoer  en werd de 
praktijk van de scheepvaart weggeconcurreerd door spoor‐ en wegverkeer. De inrichting van de waterloop moest 
vanaf dan ook sterk in het teken staan van de intensivering van de landbouwgronden met het verlagen van de 
grondwaterstand en het vermijden van overstromingen, zelfs in onbewoonde komgronden. 
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Dergelijke waterbeheersingswerken, in combinatie met de toenemende verstedelijking en de daarbij behorende 
uitbouw  van  rioleringstelsels  leiden  ertoe dat  steeds  grotere waterhoeveelheden  alsmaar  sneller  afgevoerd 
worden. Met  de  rechttrekking  en  uitdieping  van  de  rivieren  verdween  ook  de  ‘sponsfunctie’  van  valleien, 
waardoor de rivieren in periodes met veel neerslag in korte tijd nog meer ‘piekdebieten’ moeten verwerken met 
dreigende overstromingsschade in laaggelegen  woongebieden. Bovendien leidden dergelijke ingrepen tot een 
sterke daling van het gemiddelde grondwaterpeil in de valleien, wat een algemene verdroging en een verdroging 
van de komgronden in het droge seizoen in het bijzonder tot gevolg had. Flora en fauna gebonden aan vochtige 
graslanden en bossen is door dat proces op de meeste plaatsen langzaam maar zeker verdwenen en alleszins 
sterk verarmd.  
 

 
Figuur 11: Bij de zware overstromingen in de Demervallei in het voorjaar van 2016 stond de vegetatie lange tijd tot 2 m onder 
water. De impact van deze waterberging op de aanwezige fauna en flora was enorm. Webbekoms Broek, juni 2016. Foto: Luc 
Vervoort. 

 
Sinds 1995 probeert de overheid  in te zetten op  integraal waterbeheer waarbij riviersystemen opnieuw meer 
ruimte krijgen om te meanderen en de waterbergingsfunctie van de komgronden  in de valleien te herstellen  
door het lokaal weghalen van dijken. Deze gecontroleerde en ‘geconcentreerde’ overstromingen kunnen hebben 
echter  ook  heel  nadelige  effecten  hebben  op  de  aanwezige  flora  en  fauna.  Zo  stromen  rivieren  door  de 
toenemende  verharding  in  de  woonkernen  en  het  buitengebied  steeds  vaker  over.  Ook  is  veel  minder 
oppervlakte  natuurlijk  overstromingsgebied    beschikbaar  (gemaakt). De  natuurlijke  overstromingsfrequentie 
wordt daardoor sterk verhoogd, waarbij ook voorjaars‐ en zomeroverstromingen talrijker optreden. Soortenrijke 
habitats  worden  ‘vermest’  en  verruigen  door  de  afzetting  van  sterk  aangerijkt  tot  vervuild  slib.  De 
voedselhuishouding van valleigronden verandert ook onrechtstreeks door de verhoogde bodemdruk door het 
gewicht  van  een  opgeschroefde  watermassa  en  door  de  sterke  wisselingen  van  periodiek  ‘verzopen’  en 
‘verdroogde’ bodems in het overstromingsgebied. Planten  sterven ook rechtstreeks af omdat hun bladeren bij 
overstromingen in het groeiseizoen geen koolstofdioxide en zonlicht meer kunnen opnemen. Door de verhoogde 
overstromingsfrequentie  en  de  onnatuurlijk  hoge  waterdiepten  die  binnen  gecontroleerde 
overstromingsgebieden  worden  gerealiseerd,  worden  ook  verschillen  in  voedselrijkdom  en  gradiënten 
weggevaagd.  Slib  wordt  nu  overal  in  dezelfde  (hoge)  mate  afgezet  en  verschillen  in  voedselrijkdom  en 
overstromingsfrequentie verschillen niet meer van plaats tot plaats. Veel bloemplanten  die insecten aantrekken 
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verdwijnen, de variatie aan plantensoorten neemt sterk af en wordt meestal vervangen door aaneensluitende 
velden hoogopgroeiende grassoorten of brandnetels. Grondbroeders verliezen hun nesten en bodemactieve 
ongewervelden hebben geen vluchtmogelijkheid naar droogblijvende ‘donkjes’ en verdrinken of worden –in het 
beste  geval‐    in  restpopulaties  verbannen  naar  de  valleiflanken.  Aangezien  de  nestgelegenheid  en 
voedselbeschikbaarheid – en bereikbaarheid hierdoor sterk zullen afnemen, zullen dergelijke  komgronden ook 
minder geschikt worden voor de Grauwe klauwier. 
 

 
Figuur 12: Ook in het Schulensbroek had de hoge waterstand voor een zware impact op de aanwezige vegetatie. Schulensbroek, 
12 juli 2016. Foto: Griet Nijs 

3.1.4.7 Natuurlijke bedreigingen 

 Predatie	
Predatoren van nesten van de Grauwe klauwier zijn Zwarte kraaien Corvus corone, Eksters Pica pica, Gaaien 
Garrulus  glandarius, Vossen Vulpes  vulpes,  (kleine) marterachtigen  en  zelfs muizen.  Predatie  van  eieren  en 
jongen lag doorheen de jaren tussen 20% en 50% in het Nederlandse natuurgebied Bargerveen. Door een lagere 
predatiedruk op kapvlaktes bleken koppels  in Zweden daar meer  jongen voort  te brengen dan  in graslanden 
(Söderström & Karlsson, 2011). Bij onderzoek in Wallonië echter bleek dat, ondanks een hogere aanwezigheid 
van predatoren in grasland, nestpredatie toch hoger was in kapvlaktes (Hollander et al., 2015).  
Nesten  zijn  vooral  kwetsbaar  in gebieden met een  laag aanbod  aan prooidieren en/of  gedurende  langdurig 
slechte weersomstandigheden.  Hongerige  jongen  bedelen/piepen  nu  eenmaal  luider  en worden  zo  sneller 
opgemerkt door predatoren. De adulten doen er bovendien langer over om voedsel te vergaren en blijven langer 
weg van het nest. Anderzijds gaan klauwieren net dan ook meer op zoek naar nestjongen van andere zangvogels. 
Bij  lange afwezigheid van de adulten bij het nest krijgen ook Koekoeken Cuculus canorus meer kans om hun 
eieren in het nest van de Grauwe klauwieren te leggen. Na het uitkomen uit het ei duwen jonge koekoeken de 
andere eieren en/of nestjongen uit het nest, waarna ze worden grootgebracht door de oudervogels. 

 
Adulte en pas uitgevlogen juvenielen vallen af en toe ten prooi aan Sperwers Accipiter nisus en Haviken Accipiter 
gentilis). Anderzijds staat de Grauwe klauwier erom bekend om zijn nest zeer hardnekkig te verdedigen. In eerste 
instantie alarmeren Grauwe klauwieren luidkeels wanneer een predator het nest of de pas uitgevlogen jongen 
benaderd.  Indien nodig zullen de ouders niet twijfelen om de predator(s) aan te vallen om hun nageslacht te 
verdedigen (van den Burg et al., 2011; mond. med. Marc Herremans). 

 Klimaatopwarming	
Grauwe klauwieren kunnen enerzijds mogelijk profiteren van de positieve invloed van de klimaatopwarming op 
populaties van grote insecten. Een toename van deze insecten als gevolg van een warmer klimaat resulteert in 
een groter voedselaanbod voor de Grauwe klauwieren, op voorwaarde dat deze prooien zich (onder andere via 
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verbindingen) vlot kunnen verspreiden. Onderzoek naar de  invloed van het weer op het broedsucces van de 
soort wijst er alvast op dat Grauwe klauwieren kunnen profiteren van een warmer klimaat  (door een hoger 
broedsucces), gesteld dat hun habitat (zowel de kwaliteit als de oppervlakte)  intact blijft (Metzmacher & Van 
Nieuwenhuyse, 2012). Ook werd reeds aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat tussen de hoeveelheid 
neerslag in juni‐juli op een locatie en het aantal broedparen daar: veel neerslag in deze periode leidt tot minder 
koppels en omgekeerd (Glutz von Blotzheim & Bauer, 1993). 
 
Anderzijds is klimaatopwarming ook een potentieel knelpunt tijdens de trekperiode. Opwarming van de planeet 
resulteert hoogstwaarschijnlijk in verdere verwoestijning in grote delen van Oost‐Afrika en het Midden‐Oosten, 
wat  een  negatieve  invloed  heeft  op  de  overleving  van  Grauwe  klauwier  tijdens  de  migratie.  Tijdens  de 
voorjaarstrek is de tussenstop in de Hoorn van Afrika immers van enorm belang om op te vetten. Als het daar 
droog  is,  krijgen  trekkende  klauwieren  te  kampen met  voedselschaarste.  Dieren  in  slechtere  conditie  zijn 
mogelijk niet in staat om de trek te overleven, of komen later aan in de broedgebieden, wat dan weer een invloed 
kan hebben op het broedsucces. In dergelijke jaren doen de vogels er langer over om daar genoeg reserves te 
vinden om door te komen naar het broedgebied. Zo duurde de tussenstop van een aantal gezenderde Grauwe 
klauwieren in de Hoorn van Afrika gemiddeld 18 dagen tijdens het daar zeer droge voorjaar van 2011. Eerdere 
jaren verbleven ze daar gemiddeld negen dagen (Tøttrup et al., 2012). Die vertraging was algemeen te merken 
bij aankomst op de broedplaatsen in België (Herremans, 2012). 
 

3.1.4.8 Vervolging tijdens de trekperiode 
De  jacht op trekvogels  in het gebied rond de Middellandse Zee heeft mogelijk een negatieve  impact op deze 
soort. Uit recent onderzoek blijkt dat in deze regio jaarlijks 11 ‐ 36 miljoen trekvogels illegaal worden gevangen. 
Klauwieren ontsnappen hier niet aan, en worden gevangen of geschoten voor de sport, of om als voedsel of 
kooivogel te dienen (Brochet et al., 2016). De impact van de ‘valkeniers’ tijdens de trek op de wereldpopulatie 
Grauwe klauwier  is hoogstwaarschijnlijk beperkt  (mond. med. Marc Herremans). Grauwe klauwieren worden 
tegenwoordig vooral in Turkije en Georgië gebruikt om sperwers mee te vangen. Dit gebruik werd ook in onze 
contreien toegepast sinds de middeleeuwen, maar verdween in het begin van de 20e eeuw. 

 

3.1.4.9 Recreatie 
De  impact  van  recreatie  op  het  voorkomen  van  Grauwe  klauwier  in  Vlaanderen  is momenteel  onbekend. 
Opvallend  is wel dat de soort  in Vlaanderen dikwijls broedt  in  (deel)gebieden die ontoegankelijk zijn of zeer 
weinig recreatie kennen. Dergelijke gebieden zijn onder andere het Militair Domein in Houthalen‐Helchteren en 
het Wachtbekken  in  Kersbeek‐Miskom. Meer  onderzoek  op  dit  vlak  is  zeker  aangewezen.  Uit  Nederlands 
onderzoek blijken Grauwe klauwieren niet erg gevoelig te zijn voor recreatiedruk, zolang deze voorspelbaar is en 
niet langdurig plaatsvindt in de directe omgeving van het nest. Er zijn verschillende voorbeelden van succesvol 
broedende klauwieren langs wegen, fiets‐ en wandelpaden die (een deel van de week) druk gebruikt worden.  
In Mols Bjerge  (Denemarken) bleek een  lage  intensiteit van  recreatie alvast geen  invloed  te hebben op het 
broedgedrag van Grauwe klauwieren (Svendsen et al., 2015). Daartegenover staan echter ook enkele gevallen 
van mislukte nesten  als  gevolg  van  verstoring bij het nest, bv. door  lokale natuurfotografen die per  se een 
beeldvullende foto willen hebben van ‘hun’ klauwier (Nijssen et al., 2014). Vooral tijdens de nestbouw, eileg‐fase 
en vroege broedfase is de soort gevoelig voor verstoring. Zo worden bijvoorbeeld in Limburg geen jonge Grauwe 
klauwieren op het nest geringd, omdat deze bij verstoring meteen het nest  trachten  te verlaten, wat allerlei 
stressreacties uitlokt  (Jakober & Stauber, 1987a; Olsson, 1995; Tryjanowski & Kuzniak, 1999; mond. med.  J. 
Gabriëls). 
 
In het natuurgebied Tösch (Noordoost‐Limburg) werd na het vaststellen van broedende Grauwe klauwieren een 
deel van een wandelpad afgesloten, en uiteindelijk verlegd om verstoring te vermijden (mond. med. J. Gabriëls).
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3.2 Nevensoorten 
 
Naast de Grauwe klauwier hebben ook vele andere soorten  te  lijden onder de  teloorgang van structuurrijke 
landschappen  en  de  algemene  degradatie  van  hun  leefgebied.  Daarom  werd  tijdens  dit  project  aan  de 
vrijwilligers gevraagd om eveneens uit te kijken naar andere koestersoorten die voorkomen in een gelijkaardig 
leefgebied  als Grauwe  klauwier,  zoals Roodborsttapuit, Geelgors,  Zomertortel  en  Spotvogel.  Zomertortel  en 
Geelgors hadden tot voor kort op Vlaams niveau nog belangrijke populaties in het oosten van Vlaams‐Brabant 
(Vermeersch et al., 2004). 
 

3.2.1 Roodborsttapuit 
(Bron: Vermeersch et al., 2004) 
Roodborsttapuit  (Saxicola rubicola) komt voor  in een aantal sterk variërende biotooptypen waarbij vooral de 
aanwezigheid van enig microreliëf belangrijk lijkt. Zo kan men de soort aantreffen in duingebieden, heiden en 
hoogvenen, maar ook op  ruderale  terreinen of  in agrarisch cultuurlandshap met een voldoende oppervlakte 
ruige perceelsranden of onverharde wegen, sloten en greppels. Roodborsttapuiten maken graag gebruik van 
paaltjes, afsluitingen of alleenstaande  struiken als  zangpost of uitvalsbasis om op  insecten  te  jagen.  In onze 
streken kunnen Roodborsttapuiten 2‐3  legsels grootbrengen, wat zeker mee bijdraagt tot de toename van de 
soort  in  onze  contreien.  Het  zijn  trekvogels  die  wegtrekken  in  september‐oktober  en  vanaf  begin  maart 
terugkeren uit hun overwinteringsgebieden in het zuidwesten van Europa en Noord‐Afrika. 
 

 
Figuur 13: Man Roodborsttapuit met prooi (foto: Jankees Schwiebbe - birdphoto.nl) 

 
In Europa beperkt het verspreidingsgebied van de soort zich tot de zuidelijke en gematigde streken en ontbreekt 
grotendeels in Scandinavië, Denemarken, delen van Duitsland en in de Baltische Staten. De hoogste aantallen 
worden  bereikt  in  Spanje,  Frankrijk  en  Italië.  In  de  Benelux  en  Groot‐Brittannië  bereikt  de  soort  de 
noordwestgrens van haar areaal.  In Vlaanderen  is de Roodborsttapuit een vrij talrijke broedvogel. Het aantal 
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broedparen werd in de periode 2000‐2002 op 2.000‐2.800 geschat. Het zwaartepunt van de verspreiding bevindt 
zich met 1.300‐1.800 broedparen in de Kempen, terwijl Hageland en Haspengouw in de periode 2000‐2002 naar 
schatting zo’n 120‐200 broedparen telde. 
 
Sinds 1950 werd een voortdurende achteruitgang van de  soort gemeld  in verschillende Europese  landen.  In 
België werd het aantal broedparen halfweg de jaren ’70 nog op 2.600 paren geschat (1.500‐1.700 in Vlaanderen). 
In  1989‐1991  was  dat  aantal  reeds  gedaald  tot  slechts  850‐1.000  broedparen.  Vooral  in  het  agrarisch 
cultuurlandschap  kende  de  soort  een  sterk  terugval  door  het  verdwijnen  van  tal  van  ruige  hoekjes, 
perceelsranden en kleine bosjes. Ook het verharden van vele landwegen, het dempen van sloten, het egaliseren 
van graften en het gebruik van pesticiden deden de soort geen deugd.  
Vanaf midden jaren ’80 echter nam de Roodborsttapuit opnieuw (lokaal) toe. Vooral in de loop van de jaren ’90 
herstelden de aantallen  zich  lokaal  fors. Het herstel  leek  zich  in eerste  instantie  te beperken  tot natuur‐ en 
heidegebieden, waarschijnlijk hoofdzakelijk gestuurd door een  aangepast beheer waar  verboste heide werd 
open gekapt, gevolgd door extensieve begrazing. De laatste jaren breidde de soort zich van daaruit opnieuw uit 
naar soortenrijke graslanden in valleigebieden en komt voorzichtig opnieuw tot broeden in het (meer extensieve) 
agrarisch cultuurlandschap.  Waar kleinschalige cultuurlandschappen echter meer intensief gebruikt worden, lijkt 
de soort achteruit te gaan. 
 
De laatste gegevens die verkregen werden bij de ABV tellingen, konden geen significante trend aantonen voor 
deze soort (Vermeersch et al. in Devos et al., 2015). 
 

3.2.2 Geelgors 
(Bron: Rutten in Vermeersch et al., 2004) 
 
Europa maakt meer dan de helft uit van het totale verspreidingsgebied van de Geelgors (Emberiza citrinella). De 
soort komt er zowat overal voor, met uitzondering van het midden en zuiden van Portugal en Spanje, het zuiden 
van Italië, Corsica, Sardinië, Zuid‐Griekenland en Cyprus.  
 

 
Figuur 14: Geelgors, een soort van kleinschalig agrarisch landschap (foto: Wim Veraghtert) 
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Het voorkeurshabitat van de Geelgors in Europa bestaat uit een reeks van overgangssituaties in een droog tot 
vochtig structuurrijk landschap. Het gaat om overgangszones tussen bos en/of struweel en open landschap. In 
West‐Europa  houdt  een  aanzienlijk  deel  van  de  populatie  zich  op  in  kleinschalige  agrarische  landschappen 
gekenmerkt door een  rijkdom aan kleine  landschapselementen,  in het bijzonder houtkanten en bomenrijen. 
Bomen vervullen een belangrijke functie als zangpost en territorium (Cramp & Perrins, 1993).  
 
De Europese broedpopulatie wordt op 18‐31 miljoen paar geschat. De hoogste dichtheden komen voor in een 
brede band die loopt van het zuiden van Groot‐Brittannië, via het noorden en midden van Frankrijk, Zwitserland 
en  Oostenrijk,  tot  aan  Oost‐Europese  bolwerken  zoals  Polen  en  Tsjechië.  Ook  Scandinavië  telt  belangrijke 
broedvogelaantallen. Met uitzondering van de Britse eilanden waar de soort sedentair  is,  is de Geelgors een 
korte‐afstandstrekker  die  de  winter  grotendeels  binnen  de  grenzen  van  Europa  doorbrengt.  De  Vlaamse 
broedvogels zijn hoofdzakelijk standvogels, die wel wat bewegingen over korte afstand kunnen afleggen. 
 
Gegevens tonen aan dat de Geelgors sinds de jaren ’80 een achteruitgang kende in Europa. De soort nam tussen 
1980 en 2013 af met 44%. Tussen 1990 en 2013 bedroeg de afname 8% (www.ebcc.info, 2015). De laatste jaren 
lijkt de populatie zich dan ook te stabiliseren. 
 

 
Figuur 15: De populatietrend van geelgors in Europa tussen 1980 en 2015 (EBCC, 2015) 

 
Volgens Arnold  (1983)  is de  lengte  aan heggen  in  een  landschap bepalend  voor de  territoriumdichtheid bij 
Geelgorzen. Kyrkos et al. (1998) geven op hun beurt aan dat het aantal territoria eveneens gecorreleerd is met 
het percentage graanteelten. Rutten  (in Vermeersch et al. 2004) omschrijft de Geelgors als een “vrij  talrijke 
broedvogel  in Vlaanderen  die  in  44%  van  de  atlashokken  voorkomt”. De  soort  is  in  de  oostelijke  helft  van 
Vlaanderen veel beter vertegenwoordigd dan bv. in de provincies Oost‐ en West‐Vlaanderen. 
 
De  relatieve  dichtheidskaart  toont  dat  de  dichtst  bezette  gebieden  zich  voornamelijk  in  het  zuiden  van  de 
provincies Vlaams‐Brabant en Limburg situeren. Rutten (2004) definieert dit belangrijke kerngebied als “de Krijt‐
Leemregio en Hageland‐Haspengouw, min of meer omsloten door Dijle, Demer en Maas”. In deze regio broeden 
in 2000‐2002 naar schatting 1.700‐2.000 paren. De totale Vlaamse populatie werd in die periode op 3.400‐4.000 
paren geschat.  
 
Ook in Vlaanderen kent de Geelgors vanaf de jaren ’70 een duidelijke achteruitgang. De Vlaamse populatie werd 
in het midden van de jaren ’70 op 10.000‐11.000 paren geschat. In de daaropvolgende 10 jaar vond een halvering 
van dat aantal plaats. Een vergelijking van de situatie tussen 1973‐1777 en 2000‐2002  levert een aanzienlijke 
inkrimping van het verspreidingsareaal op. Zo verdween de soort o.a. in Vlaams‐Brabant uit gebieden waar in de 
jaren  ’70 nog behoorlijke  tot goede populaties voorkwamen. Alles samen kan gesteld worden dat het aantal 
broedende  Geelgorzen  in  Vlaanderen met  60‐70%  is  afgenomen  in  een  tijdspanne  van  zowat  30  jaar.  De 
achteruitgang de laatste 40 jaar mag zelf ingeschat worden op minstens 80%. De westelijke populaties kregen de 
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hardste klappen met een terugval van meer dan 95% over een periode van een dikke halve eeuw.  Ondertussen 
lijken de aantallen gestabiliseerd in Vlaams‐Brabant (Lewylle en Veraghtert, 2010) en wordt in het zuidoosten 
van de provincie gewag gemaakt van een voorzichtig herstel (Rutten, 2004). 
 

 
Figuur 16: Voorkomen van de Geelgors in Vlaams-Brabant anno 2010 (bron: Lewylle & Veraghtert, 2010) 

 
 
Ook de Geelgors heeft  zwaar  te  lijden gehad onder de degradatie van het broedhabitat  ten gevolge van de 
intensivering van de landbouw, verstedelijking, betonnering en het verdwijnen van structuurrijk landschap met 
veel overgangssituaties. Het verdwijnen van kleine landschapselementen en kruidenrijke bermen in combinatie 
met het gebruik van bestrijdingsmiddelen veroorzaakten een afname in de nestgelegenheid en voedselaanbod. 
Ook  in  de  winterperiode  is  het  voedselaanbod  dramatisch  verlaagd  door  een  wijziging  van  teelt‐  en 
oogsttechnieken.  Aangepaste  beheerovereenkomsten  i.f.v.  akkervogels  en  initiatieven  van  lokale 
natuurstudiewerkgroepen en afdelingen moeten helpen een toekomst te bieden aan deze soort in Vlaanderen. 
 

3.2.3 Zomertortel 
(Bron: Vermeersch et al., 2004) 
 
Zomertortels  (Streptopelia  turtur)  broeden  in  kleinschalige mozaïeklandschappen waarin  bosjes,  struwelen, 
houtkanten en boomgaarden afwisselen met extensieve landbouwgebieden en hooilanden waar ze hun voedsel 
zoeken. Ze foerageren graag in zadenrijke hooilanden en ruigten, wat benadrukt wordt door de hoge relatieve 
dichtheden in verschillende valleigebieden. Ze mijden zowel het open cultuurlandschap als gesloten bosgebieden 
en bebouwing.    
  
De Zomertortel komt verspreid voor in Europa, maar ontbreekt vrijwel volledig in Denemarken en Scandinavië, 
Schotland en Ierland. Spanje en Frankrijk herbergen het grootste deel van de populatie maar ook in Oost‐Europa 
worden hoge dichtheden genoteerd. De Europese populatie werd  in 2015 op 3,1 tot 5,9 miljoen broedparen 
geschat, waarbij de grootste achteruitgang plaatsvond in het Europese deel van Rusland (>80% verdwenen sinds 
2000 and >90% sinds 1980; BirdLife, 2015). 
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Figuur 17: Zomertortel, een soort die haar voedsel zoekt in kruidenrijke akkerranden (foto: Luc Hoogenstein - Saxifraga) 

 

 
Figuur 18: Populatietrend van de Zomertortel in Europa tussen 1980 en 2015 (EBCC, 2015) 

 
In de meeste Europese landen wordt echter sinds de jaren ’70, maar vooral sinds halfweg de jaren ’80, een felle 
terugval van de populaties gemeld. Tussen 1980‐2013 nam de Europese populatie af met 78%  (www.ebcc.info, 
2015).  Begin  jaren  ’70  werd  de  totale  Belgische  populatie  nog  op  ongeveer  29.000  broedparen  geschat 
(Vermeersch et al., 2004). Dertig jaar later, in de periode 2000‐2002, was het aantal broedparen in Belgie met 
minstens 70% afgenomen tot 6.000‐9.500 broedparen, waarvan 3.000‐4.500 in Vlaanderen.  
 
De  achteruitgang  van  deze  soort  is  grotendeels  te  wijten  aan  de  degradatie  en  fragmentatie  van  haar 
broedhabitat  (verdwijnen  van  hagen,  heggen,  houtkanten,  structuurrijke  bosranden,  verdwijnen  van 
akkerranden  en  bermen,  toenemende  verstedelijking,…).  Door  de  schaalvergroting  en  intensivering  in  de 
landbouw en het gebruik van pesticiden, vindt de soort in de broedgebieden steeds moeilijker voedsel door het 
verdwijnen van kruidenrijke vegetaties. Daarnaast krijgen ze op trek te kampen met intensieve bejaging en het 
verdwijnen van geschikte rust‐ en foerageerplaatsen in de overwinteringsgebiden en langsheen de trekroute, de 
landen rond de Middellandse Zee in het bijzonder.  
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3.2.4 Spotvogel 
(Bron: Vermeersch et al., 2004) 
Het broedhabitat van de Spotvogel (Hippolais icterina) wordt gekenmerkt door zonnige, halfopen biotopen met 
struwelen,  boomgroepjes  en  enkele  verspreide  hoge  bomen.  De  soort  komt  dan  ook  van  nature  voor  in 
rivierbegeleidende bossen,  langs bosranden en in struwelen, maar heeft zich ook aan het sterk door de mens 
beïnvloede landschap aangepast: populieraanplantingen met veel ondergroei, grote tuinen, parken, kapvlakten 
met jonge opslag, spoorwegbermen,…  
 

 
Figuur 19: Spotvogel (foto: Luc Meert) 

 
Het  verspreidingsgebied  van  de  Spotvogel  beperkt  zich  in  Europa  tot het  continentale,  gematigde  gedeelte 
waarbij de hoogste dichtheden bereikt worden in Oost‐Europa. De soort ontbreekt in het hoge noorden, IJsland, 
Groot‐Brittanië  en  Zuid‐Europa.  In  Vlaanderen  was  de  Spotvogel  in  2000‐2002  nog  een  wijdverspreide 
broedvogel die in 83% van de atlashokken voorkwam. 
 



 
  De Grauwe klauwier in Vlaams‐Brabant  34 
 
 

 
Figuur 20: Populatietrend van Spotvogel in Europa tussen 1980 en 2015 (EBCC, 2015). 

 
Ook deze soort lijkt echter te lijden te hebben onder het voortschrijdend uitkleden van het landschap waarbij 
schaalvergroting  in de  landbouw het verdwijnen van  soortenrijke graslanden, hoogstamboomgaarden, wilde 
overhoekjes, houtkanten en hagen met zich meebracht. Hierdoor verdween heel wat geschikt broedgebied. Ook 
de verdere verbossing van riviervalleien speelt Spotvogel mogelijk parten net als het gebrek aan verjonging in de 
bestaande bossen.    Langs de west‐ en  zuidrand van het areaal ging de  soort de voorbije decennia  in aantal 
achteruit, terwijl in het noorden toenemende populaties worden gemeld (Vermeersch et al., 2004). In Europa 
nam de soort met 37% af tussen 1980‐2013  (www.ebcc.info, 2015). Deze achteruitgang was ook  in Wallonië 
duidelijk merkbaar in de jaren ’90 waar een duidelijk afname gemeld werd van het aantal broedparen (Jacob & 
Paquay, 1993) die zich vermoedelijk doorzet tot op heden. Zo komt Vlaanderen stilaan op de zuidrand te liggen 
van het verspreidingsareaal.  
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4 Methodiek 
4.1 Inventarisatie 

4.1.1 Selectie gebieden 
Met de gekende ecologische vereisten van de Grauwe klauwier in het achterhoofd werd een selectie gemaakt 
van  potentieel  geschikte  broedgebieden  in  Vlaams‐Brabant  op  basis  van  terreinkennis  en  interpretatie  van 
luchtfoto’s,  aangevuld met  expertenoordeel. Hierbij werd  gezocht  naar  (grotere  oppervlakten)  gevarieerde, 
structuurrijke  landschappen met  een  relatief  open  karakter waarin  een mozaiek  bestond  van  (soortenrijke) 
graslanden, houtkanten, hagen en/of verspreide struwelen.  
 
Deze  selectie werd  via Waarnemingen.be  vertaald  in  een  reeks  bestaande  ‐  reeds  afgebakende  ‐  gebieden 
waarbinnen de  inventarisaties plaats vonden. Dat  leidde  tot een  lijst met 74 gebieden  in het oosten van de 
provincie,  voornamelijk  gesitueerd  op  de  drogere  valleiflanken  (bocagelandschappen)  of  op  de  nattere 
komgronden. De betreffende gebieden lagen verspreid over de valleien van de Grote en Kleine Gete, de Velpe, 
de Demer en de Dijle. Wanneer deze selectie vergeleken werd met de analyse van potentiële leefgebieden van 
Grauwe klauwier door Adriaens & Vermeersch (Maes et al., 2015), bleken deze grotendeels overeen te stemmen 
met de door ons gemaakte selectie, die nog een stuk ruimer was. 

 
Figuur 21: Potentiële leefgebieden van de Grauwe klauwier in Vlaanderen (Adriaens & Vermeersch in Maes et al.,, 2015). 
Hoewel deze analyse het zwaartepunt in Noord- en Midden-Limburg legt, geeft ze ook aan dat er potentieel ligt in de valleien 
van de Grote en Kleine Gete, de Velpe en de Demer in Vlaams-Brabant. 

 
Van de 74 gebieden die oorspronkelijk geselecteerd waren, werden er na het eerste broedseizoen in 2015 vijf 
geschrapt wegens toch onvoldoende geschikt gebleken als broedgebied na terreinbezoek, te groot om  in een 
keer te inventariseren of omdat ze teveel overlapten met andere geselecteerde gebieden. Uiteindelijk bleef er 
in 2016 een lijst van 69 te inventariseren gebieden over (Figuur 22). 

 
 

Figuur 22: Overzicht van de geselecteerde projectgebieden in Vlaams-Brabant 
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4.1.2 Projectpagina 
Om  een  beter  overzicht  te  krijgen  van  de  te  inventariseren  gebieden  en  het  doorgeven  van  gegevens  te 
vergemakkelijken voor de vrijwilligers, werd de projectpagina ‘Inventarisatie Grauwe Klauwier Vlaams‐Brabant’ 
aangemaakt binnen Waarnemingen.be (http://waarnemingen.be/waarnemingen_projecten.php?project=275). 
Deze pagina toont een overzicht van alle geselecteerde gebieden. Vrijwilligers konden zich via deze weg opgeven 
om een of meerdere gebieden te inventariseren op aanwezigheid van Grauwe klauwier (zie Figuur 23). Daarnaast 
verscheen er ook een overzicht van alle waarnemingen van Grauwe klauwier en de vier nevensoorten die via 
Waarnemingen.be werden gemeld  in de betreffende gebieden. Tot  slot kon op deze pagina ook een kaartje 
worden geraadpleegd waarop te zien was welke gebieden reeds onderzocht waren en waar een of meerdere van 
de projectsoorten werd aangetroffen (zie Figuur 24). 
 

 
Figuur 23: Via de projectpagina konden vrijwilligers zich opgeven voor het inventariseren van een specifiek gebied 
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Figuur 24: Het overzichtskaartje op de projectpagina toont welke gebieden reeds geïnventariseerd werden en in welke gebieden 
al dan niet een van de projectsoorten werd aangetroffen. 

 

4.1.3 Inventarisatieprotocol 
 
Aangezien  Grauwe  klauwieren  meestal  pas  in  de  loop  van  mei  terugkeren  uit  hun  Afrikaanse 
overwinteringsgebieden,  worden de territoria pas laat in het voorjaar afgebakend. Vooraleer kan gesproken van 
een ‘territorium’, moet er minstens een waarneming van een paar in geschikt broedbiotoop of van territorium‐ 
of nestindicerend gedrag zijn in de periode tussen 20 mei en 20 juli.  Als er sprake is van een volwassen individu 
in het broedbiotoop, dan zijn minstens twee waarnemingen vereist waarvan een  in de periode 10  juni‐20  juli 
dient te liggen (van Dijk & Boele, 2011). 
 
Aangezien  Grauwe  klauwieren  vrij  schuwe  broedvogels  kunnen  zijn, werd  geopteerd  om  de  geselecteerde 
broedgebieden minimaal twee keer per jaar te bezoeken om de kans op het vaststellen van de aanwezigheid 
van de soort en eventuele territoria te optimaliseren.  Een eerste inventarisatieronde werd ingepland eind mei‐
begin  juni wanneer de  klauwieren nog maar pas  aangekomen  zijn uit hun broedgebieden en de mannetjes 
opvallen door hun zang. Aangezien de aankomstfenologie van Grauwe klauwier kan verschillen van jaar tot jaar, 
werd voor het bepalen van het meest geschikte moment voor inventarisatie gebruik gemaakt van de meldingen 
van de soort op Waarnemingen.be en stonden we in nauw contact met de vrijwilligers in Limburg die al enkele 
jaren de Grauwe klauwier daar van nabij opvolgen. Zij verwittigden ons van zodra de eerste Grauwe klauwieren 
daar terug in hun broedgebieden aankwamen. Een tweede ronde vond plaats eind juni‐ begin juli wanneer de 
jongen net uitgevlogen zijn en het aantal voedselvluchten door de oudervogels sterk toeneemt. Hierbij dienden 
de gebieden volledig doorzocht te worden (of alleszins de geschikte broedbiotopen in het gebied). 
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Indien geen van de projectsoorten werd vastgesteld nadat het gebied volledig doorzocht was, werd gevraagd 
een nulwaarneming  in te geven. Op die manier was het duidelijk dat de vrijwilliger het gebied bezocht, maar 
geen van de projectsoorten waarnam.  
 
Om een reactie uit te lokken bij Grauwe klauwieren kan gebruikt gemaakt worden van het afspelen van de roep 
van de (Geparelde) dwerguil, een van de natuurlijke vijanden in hun overwinteringgebieden in Afrika. Hoewel de 
klauwieren zo mogelijk makkelijker te zien zouden zijn  indien aanwezig, werd echter geopteerd om hier geen 
gebruik van te maken om onnodige verstoring te voorkomen. 
 

4.1.4 Stimulering vrijwilligersnetwerk 
 
Voor de inventarisatie van de geselecteerde gebieden, werd maximaal ingezet op samenwerking met de lokale 
vrijwilligers. Hiervoor werd  een oproep  verspreid o.a.  via Vogelwerkgroep Oost‐Brabant, Natuurstudiegroep 
Hagelandse  Heuvelstreek,  Natuurstudiegroep  Dijleland,  de  regionale  natuurstudiemailinglijsten,  de 
facebookpagina  van  Brakona,  de  Natuurpunt  vrijwilligersflits  en  gerichte  mails  aan  lokale  vogelkijkers.  
Vrijwilligers  die  zich  opgaven  een  gebied  te  inventariseren  konden  daarvoor  terecht  op  bovenvernoemde 
projectpagina  die  tot  dit  doel  werd  aangemaakt.  Voor  de  aanvang  van  het  broedseizoen  ontvingen  de 
betreffende vrijwilligers een e‐mail waarin het project en het inventarisatieprotocol werden toegelicht. Op het 
moment dat de eerste Grauwe klauwieren toekwamen in de broedgebieden, werd een tweede mail verstuurd 
met de richtdata voor de eerste  inventarisatieronde en enkele  inventarisatietips. Voor de gebieden die bij de 
start  van  het  broedseizoen  nog  niet  ‘geclaimd’  waren,  werden  lokale  vrijwilligers  gemaild  die  het  gebied 
frequenteren en hen werd gevraagd of ze wilden meewerken aan het project.   Halverwege het broedseizoen 
ging een derde mail uit naar de vrijwilligers met een update m.b.t. het broedseizoen, eventuele resultaten of 
bemerkingen. Hierbij werd ook een streefdatum meegegeven voor de tweede inventarisatieronde en een oproep 
om deze  in  te plannen. Na afloop van het broedseizoen werd een  laatste mail rondgestuurd om  iedereen  te 
bedanken en eventueel broedsucces mee te delen. 
 

Enkele inventarisatietips voor de inventarisatie van Grauwe klauwier: 
‐ Kies bij voorkeur een warme dag uit met weinig wind, zodat de klauwieren zich wat makkelijker laten zien.  
‐ Speur de  topjes van doornstruwelen, paaltjes, schrikdraad of omheiningen af met verrekijker of  telescoop. 
Grauwe klauwieren gebruiken deze graag als uitkijkpost.  
‐ Doe dat best eerst van op een afstand, want klauwieren durven wel eens schuw te zijn en zich bij benadering 
weg te stoppen in een struik.  
‐ Besteed vooral aandacht aan soortenrijke graslanden waar  je eerder veel activiteit van kevers, hommels of 
sprinkhanen (voedsel) kon waarnemen en waar flink wat doornstruweel aanwezig is. Daar maak je een goede 
kans.  
‐ Grauwe klauwieren hebben een voorkeur voor doornstruwelen zoals sleedoorn, meidoorn, rozenstruiken of 
braamstruwelen. Losstaande doornstruiken worden vaak verkozen als favoriete nestplaats. 
‐ Grauwe klauwieren jagen graag op de overgang van korte en lange vegetatie of langs rustige onverharde wegen. 
Een doornstruweel in de buurt van een pas gemaaid grasveld en een hooiland zou wel eens geschikt kunnen zijn. 

 

4.1.5 Gedragsecologie Grauwe klauwier 
Wanneer de aanwezigheid van één of meerdere Grauwe klauwieren in een van de geselecteerde gebieden werd 
vastgesteld, werd deze van naderbij opgevolgd door vrijwilligers hierop te attenderen (indien nodig) en werd 
geprobeerd te achterhalen hoe lang het dier in het gebied verbleef en waarmee het zich voornamelijk voedde. 
Indien er een vermoeden bestond dat er sprake was van een broedgeval (bv. melding van een koppel of een 
langdurig pleisterend dier), werd de locatie op regelmatige tijdstippen bezocht waarbij gekeken werd naar het 
gedrag van de aanwezige dieren, het foerageerpatroon, habitatgebruik en eventuele andere gedragingen die een 
broedgeval  al  dan  niet  konden  bevestigen.   Wanneer  een  broedgeval  werd  bevestigd,  werd  dit  intensief 
opgevolgd waarbij naast  voorgenoemde  factoren ook werd  gekeken naar het  kenmerken  van het eigenlijke 
broedbiotoop  (structuur,  variatie,  vegetatie,  aanwezige  uitkijkposten,  nestlocatie,…),  voedselabundantie  en 
eventuele suggesties m.b.t. het beheer.   
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4.2 Voedselabundantie 

4.2.1 Algemeen 
Algemeen genomen lijken grote ongewervelden als kevers, sprinkhanen, bijen, wespen en vlinders en hun rupsen 
het grootste aandeel in te nemen van het menu van de Grauwe klauwier. De relatieve abundantie van iedere 
soortengroep  in het dieet hangt echter sterk af van het  leefgebied. In de valleigebieden waarop  in dit project 
gefocust werd, hadden we het vermoeden dat vooral sprinkhanen, vlinders en hun rupsen, kevers, vliegen, en 
bijen (vooral hommels) het grootste deel van het voedselaanbod zouden uitmaken. In gebieden met veel poelen 
kunnen ook libellen en amfibieën op het menu staan. 
 

4.2.2 Bodemvalonderzoek 

4.2.2.1 Algemeen 
 
Specifiek in kader van voorliggend onderzoek voerden we een bodemvalonderzoek uit. Daarnaast deden we nog 
bijkomende inspanningen om de stalen van een onderzoek uit het verleden te analyseren en mee te verwerken, 
hoewel  dat  initieel  niet  voorzien was  (in  de  projectaanvraag).  Bodemvallen  die  in  2009  in Walsbergen  en 
Doysbroek  werden  geplaatst,  en  waarvan  de  vangsten  waren  gearchiveerd,  zijn  in  kader  van  voorliggend 
onderzoek gesorteerd en op naam gebracht.  
 

1) Nieuw uitgevoerd bodemvalonderzoek in 2015 
Om een inzicht te krijgen van de aanwezige bodemactieve ongewerveldenfauna werden bodemvallen geplaatst. 
Dit waren, in dit geval, glazen bokalen met een diameter van 8 cm die in de grond werden ingegraven, waarmee 
onder meer bodemactieve ongewervelden gevangen worden. Het  fixatief bestond uit een 4%  formaldehyde‐
oplossing aangelengd met een scheutje detergent om de oppervlaktespanning te verlagen. 
 
Per  gebied werden  doelbewust  potentieel  geschikte  locaties  uitgekozen.  Op  elke  locatie  zijn  telkens  twee 
bodemvallen geplaatst  (in plastic hulzen om het  ledigen te vergemakkelijken) en dat materiaal  is  telkens per 
locatie samen gevoegd.  
De bodemvallen zijn geplaatst in mei 2015, meer bepaald op: 

- 8 mei 2015: Middenloop Velpevallei: 4 locaties; 
- 14 mei 2015: Grote Getevallei: 2 locaties; Aronst Hoek: 3 locaties; 
- 23 mei 2015: Wachtbekken van Miskom: 1 locatie; 

 
Vervolgens werden deze bodemvallen periodiek, circa tweewekelijks, geledigd, en dit tot half augustus 2015. Op 
26 augustus 2015 zijn de bodemvallen een laatste keer geleegd en werden vervolgens opgeruimd. 

 De  bodemvallen  in  het Wachtbekken  van Miskom  en  in  de Middenloop  Velpevallei werden  resp. 
geledigd op 21 mei, 12 juni, 25 juni, 8 juli, 29 juli, 14 augustus en 26 augustus.  

 De bodemvallen  in de Grote Getevallei werden geledigd op 27 mei, 11  juni, 24  juni, 8  juli, 22  juli, 12 
augustus en 26 augustus. 

 De bodemvallen in Aronst Hoek werden geledigd op 26 mei en 3 juni, 25 juni, 12 juli, 14 augustus en 26 
augustus.  

 
2) Verwerking van stalen van 2009 

Bodemvallen die  in 2009  in 2 gebieden, met name Walsbergen (5  locaties) en Doysbroek (5  locaties), werden 
geplaatst,  en waarvan  de  vangsten waren  gearchiveerd,  zijn  in  kader  van  voorliggend  onderzoek  verwerkt. 
Belangrijk verschil is dat bij dit onderzoek slechts 1 bodemval per locatie is geplaatst.  
 

3) Triëren en determineren 
De vangsten van zowel onderzoek 1 als 2 werden 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 Marc Janssen en de mieren door 
Francois Vankerkhoven.  
Bodemvalonderzoek is een tijdrovend karwei (vallen frequent legen, stalen triëren, vangsten determineren). We 
deden deels beroep op vrijwilligers. 
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4.2.2.2 Beschrijving van de onderzochte locaties 

 Velpevallei	
In dit onderzoek werden twee gebieden in de Velpevallei onderzocht:  

 Middenloop Velpevallei te Bunsbeek (Glabbeek) en Vissenaken (Tienen); 

 Wachtbekken van Miskom te Hoeleden (Kortenaken). 

1. MIDDENLOOP	VELPEVALLEI	(PADDEPOEL)	
 
Dit natuurgebied is in eigendom en beheer bij Natuurpunt Beheer vzw. Eerder stond dit gekend als ‘Paddepoel’ 
naar  het  langst  in  beheer  zijnde  grasland.  Voor  meer  informatie  over  dit  gebied  verwijzen  we  naar 
http://www.velpe‐mene.be/paddepoel_index.htm.  
 
De bodemvallen werden geplaatst op vier locaties die reeds lange tijd in natuurbeheer zijn.  

 Locaties PA1 en PA2 liggen in de gemeente Glabbeek (deelgemeente Bunsbeek) en locaties PA3 en PA4 
liggen in Tienen (deelgemeente Vissenaken).  

 Locaties PA1 en PA2 liggen in UTM‐hok FS3635, locaties PA3 ligt in UTM‐hok FS3535 en PA4 ligt in UTM‐
hok FS3534.   

 

 
Figuur 25: Situering op topografische kaart van de vier locaties in Middenloop Velpevallei (PA1 – PA4) die met bodemvallen 

werden onderzocht. 

 

PA1: ‘oude Paddepoel’ 

 
De bodemvallen zijn geplaatst op een droge donk omgeven door meer vochtige situaties. Het betreft zeer oud, 
schraal grasland. Het is sinds 1989 in beheer bij Natuurpunt. Het perceel wordt tweemaal jaarlijks gemaaid, in 
de  tweede helft van  juni en begin november. Dit perceel  is vrijwel volledig omgeven door struweel en oude 
knotwilgen.  
 
Beide bodemvallen staan aan weerszijden van een klein plekje struweel. Val 1 staat op 2 m van struweel, val 2 
op 10 m  van  struweel. De  vegetatie  rond de  vallen wordt gedomineerd door Kruipend  zenegroen, Gewone 
margriet, Scherpe boterbloem, Reukgras en Knoopkruid. 
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Figuur 26: PA1: zicht op de donk met schraal grasland en centraal een toef struweel in de oude Paddepoel. Merk op dat het 

perceel omzoomd wordt door struweel. 8 mei 2015. Foto Jorg Lambrechts. 

 

 
Figuur 27: PA1: zicht op bodemval 1 in de oude Paddepoel (met lange bamboestok erbij) vlakbij struweel. 21 mei 2015. Foto 

Jorg Lambrechts.  

 

PA2: ‘perceel Knolsteenbreek’ 

 
Dit perceel  is  in natuurbeheer  sinds 2003. Het wordt  jaarlijks gemaaid midden  juni en nadien begraasd. De 
bodemvallen zijn geplaatst op de meest schrale plekken in de vegetatie, op een drogere verhevenheid in vochtig 
grasland (‘donk’). Het betreft wellicht een fossiele oeverwal van de Velpe. 
 
De vegetatie wordt gekarakteriseerd als een glanshavergrasland. Gewoon reukgras, Rood zwenkgras, Gewone 
margriet, Pinksterbloem, Rode klaver en Scherpe boterbloem  zijn abundant aanwezig. Er komen ook enkele 
tientallen planten Knolsteenbreek  voor, één der  laatste groeiplaatsen  van deze  soort  in de Velpevallei. Ook 
worden er verschillende zeldzame graslandpaddenstoelen gevonden. 
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Opvallend  bij  het  plaatsen  der  bodemvallen  was  een  zeer  dichte  en  vaste  bodemstructuur  (‘gevlochten 
plantenwortels’). Er was geen struweel aanwezig in de directe omgeving van de bodemvallen. Vlakbij, ten zuiden, 
ligt een grote begrazingsblok waar zich struweel ontwikkelt en vlakbij ten noorden (andere zijde van Velpe) ligt 
een 10ha grote, voormalige akker, waar de natuurdoelstelling bloemrijk glashavergrasland met veel struweel al 
aardig aan het ontwikkelen is. Dit struweel werd vnl. aangeplant door het lokale beheerteam. 
 

 
Figuur 28: PA2: zicht op de vegetatie rond één van beide bodemvallen. 21 mei 2015. Foto Jorg Lambrechts. 

 

PA3: Glanshavergrasland ten noorden van Velpe 

 
Deze locatie is gekend als ‘perceel Kemels’. De (oude) topografische kaart geeft aan dat dit perceel ooit in gebruik 
was als akker.  Dit perceel is in natuurbeheer sinds 2003. Het wordt jaarlijks gemaaid, soms éénmaal (enkel rond 
midden juni), soms tweemaal (ook in oktober; indien niet te nat).  
 
Het perceel is gedurende die periode sterk verschraald. De dominantie van Grote vossenstaart werd ondertussen 
doorbroken en Zachte dravik is heden het dominante gras. Tal van kruiden namen sterk toe en komen verspreid 
/ occasioneel (Gewone margriet, Gewone ereprijs) tot frequent (Kruipend zenegroen) of zelfs lokaal abundant 
voor  (Veldzuring,  Pinksterbloem,  Scherpe  boterbloem,  Grasmuur).  Dit  indiceert  dat  het  hier  een 
glanshavergrasland betreft. 
 
De bodemvallen werden in de (noord)oostrand van het perceel geplaatst. Op de perceelsgrens ligt een gracht 
met veel struweel (bramen, Eenstijlige meidoorn). Hier pleisterde in september 2014 een onvolwassen Grauwe 
klauwier.  
 
De eerste val stond op circa 4 m van de perceelrand in een zone met veel Kruipende boterbloem. De tweede val 
stond op 20 m van de perceelrand, in een zone met veel Kruipende boterbloem, Pinksterbloem en Gestreepte 
witbol en een enkele pol Hazenzegge.  
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Figuur 29: PA3: zicht op de zone van het grasland waar de bodemvallen werden opgesteld. Eén der beide vallen staat vlakbij 

de perceelsgrens (een gracht met struweel). (bamboestok zichtbaar op foto). 21 mei 2015. Foto Jorg Lambrechts. 

 

PA4: grasland langs populierenbos 

 
Deze locatie is gekend als ‘perceel Mues’. Dit perceel is in natuurbeheer sinds 2003. Het wordt jaarlijks gemaaid 
midden  juni en nadien nabegraasd. Plaatselijk wordt het grasland nog gedomineerd door Grote vossenstaart, 
maar grote delen zijn verschraald en ‘opengevallen’ en onder meer Pinksterbloem nam sterk toe.  Het perceel 
grenst aan een populierenbos met een ondergroei die wijst op oud bos (o.a. Bosanemoon). Een ruderaal deel 
van het perceel is beplant met struweel, dat recent sterk uitloopt.  
De  bodemvallen  werden  geplaatst  in  een  relatief  schrale  vegetatie  (vergeleken  met  de  dichtere 
vossenstaartvegetaties elders), op kleine bultjes, dus iets droger dan het omliggend vochtig grasland, telkens in 
zones waar Pinksterbloemen abundant is. Een val stond op 15 m van een vlek doornstruweel, de andere op 25 
m van datzelfde struweel en op 28 m van een poel.  
 

 
Figuur 30: PA4: zicht op de zone van het grasland waar de bodemvallen werden opgesteld. (beide bamboestokken zichtbaar op 

foto). 21 mei 2015. Foto Jorg Lambrechts. 
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2. WACHTBEKKEN	VAN	MISKOM	
 
Dit gebied is in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Vlaams‐Brabant. In dit gebied werd één 
reeks van twee bodemvallen geplaatst. Het ligt in UTM‐hok FS4139. 
 

WM1: omgeving broedplaats Grauwe klauwier 2013 

 
Het natuurgebied kent een jaarrondbegrazing met Schotse Hooglanders. In de lente – zomer wordt deze groep 
aangevuld met een groep IJslanders. Val 1 werd op de overgang van vochtig grasland naar oud bos geplaatst. De 
val stond aan de rand van een sleedoornstruweel dat hier voor een geleidelijke overgang van bos naar grasland 
zorgt. Grote vossenstaart domineert rond de bodemvallen maar staat vrij ijl. Kruipende boterbloem, Zilverschoon 
en Grasmuur waren frequent aanwezig, Grote ratelaar en Pinksterbloem occasioneel. 
 
Val 2 stond op 14 m van het sleedoornstruweel, in het grasland, aan een pol Pitrus. Grote vossenstaart was ook 
hier dominant, Veldzuring kwam frequent voor en Echte koekoeksbloem occasioneel. 
 
De bodem is er kleiïg, vochtig en zacht. Op circa 20 m van beide bodemvallen lag een laagte met dominantie van 
Watermunt. Op circa 50 m situeerde zich een voormalige populierenaanplant die reeds enige tijd geleden werd 
gekapt. Onder invloed van begrazing ontstond een wastine, dit is mozaïek van grasland, ruigte en struweel. 
 

 
Figuur 31: Wachtbekken van Miskom. Een mozaïeklandschap waar grasland, ruigte, struweel en bos afwisselen. Op de 

achtergrond is de bosrand zichtbaar waar de bodemvallen staan. 23 mei 2015. Foto Jorg Lambrechts.  
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Figuur 32: WM1: zicht op de bodemval in het grasland en op de achtergrond het sleedoornstruweel, net waarvoor de andere 

bodemval is geplaatst. 23 mei 2015. Foto Jorg Lambrechts.   

 
 

 
 

Figuur 33: Situering op topografische kaart van de onderzochte locatie in het Wachtbekken van Miskom (WM1) die met 
bodemvallen werd onderzocht
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 Getevallei	
 
In de Getevallei werden vier natuurgebieden onderzocht, Aronst Hoek, de Grote Getevallei en aanpalend het 
Doysbroek, en tenslotte Walsbergen net buiten de vallei. De twee eerstgenoemde gebieden werden bemonsterd 
in 2015  i.k.v. voorliggend onderzoek, de  twee andere gebieden  (Doysbroek en Walsbergen) werden  in 2009 
bemonsterd  i.k.v. een  regionale bemonstering naar ongewervelden  in het oosten van Vlaams‐Brabant. Deze 
stalen waren nooit verwerkt en voorliggend onderzoek is aangegrepen om dat wel te doen. 
 
Met meer dan 800ha natuur  in de Getevallei van Hoegaarden over Tienen, Linter en Landen, tot Geetbets en 
Zoutleeuw wordt een van Vlaanderens laatste uitgestrekte open ruimtes bewaard voor de toekomst.  
Van de oorspronkelijke venige moerassen blijven op heden maar enkele relicten over. Een  ingenieus systeem 
van leigrachten en molens draineerde de Getevallei vanaf de 14de eeuw. Zo werden de graslanden ingericht als 
hooiland  of  voor  begrazing.  Vanaf  midden  20eeeuw  en  vooral  na  de  tweede  wereldoorlog  verschenen 
Canadapopulieren  op  de  natte  bodem  van  de  komgronden.  Op  de  drogere  oeverwallen  bleef  het 
boccagelandschap met  brede  haag‐  en  houtkanten  vrij  intact.  Anno  2016  kenmerkt  een  zeer  afwisselend 
landschap deze Getevallei, gaande van een uitgestrekt boccagelandschap tussen Tienen en Linter (Laterbroeken, 
Koeiweide)  tot begraasde structuurrijke mozaïeken met  ruigten en doornstruweel  in de komgronden van de 
Grote Getevallei,  soortenrijke  glanshavergraslanden op de  valleiflanken naast  (riet‐)ruigten en  structuurrijke 
alluviale bossen . Op oude ‘binnenpolders’ te Geetbets en op de flanken van de ’s Hertogengracht in Linter en 
Zoutleeuw  zijn nog historische  zilverschoongraslanden  terug  te vinden. De kleine bosschages en vervallende 
populierenaanplanten doorsnijden het historisch open karakter. 
 

1. ARONST	HOEK	(GEETBETS)	
 
Het gebied Aronst Hoek is in eigendom en beheer bij Natuurpunt. Voor meer informatie over dit gebied verwijzen 
we  naar  http://www.natuurpunt.be/natuurgebied/aronst‐hoek  en 
http://www.natuurpuntgetevelpe.be/aronsthoek.  
 

AH1: Betserbroek 

 
Deze locatie ligt in UTM‐hok FS4939. De vallen werden geplaatst in een kruidenrijk grasland net ten noordwesten 
van de Graasbeek, op ca. 20 m van de beek en op 20m van een oude knotwilgenrij. Het perceel wordt tweemaal 
per jaar gemaaid en niet begraasd.  
 
Het  is  een  vochtig  glanshavergrasland, met  zeer  veel  Scherpe  en  Kruipende  boterbloem,  Smalle weegbree, 
Veldzuring, Rode klaver, paardenbloem sp., Grote vossenstaart en Gestreepte witbol en frequent Knoopkruid 
Gewoon reukgras, Veldbeemdgras, Knoopkruid en Veldlathyrus. 
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Aan de andere  zijde van de Graasbeek 
(ten  zuidoosten)  ligt  een  complex  van 
mooi  ontwikkelde 
zilverschoongraslanden,  met  veel 
Veldgerst,  Pijptorkruid,  Tweerijige 
zegge, Valse voszegge, Scherpe zegge en 
Gewone  waterbies  in  de  vochtigere 
komgrond en overgangen naar een ijlere 
vegetatie  met  Trosdravik  richting  de 
drogere oeverwal. 
 
 
 
 

Figuur 34: Aronst Hoek, locatie AH1: een 
vochtig grasland met dominantie van Scherpe 

boterbloem. Jorg Lambrechts plaatst een 
bodemval. 14 mei 2015.  

Foto Kevin Lambeets.   
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Figuur 35: Situering op topografische kaart van de drie locaties in Aronst Hoek (AH1 – AH3) die met bodemvallen werden 

onderzocht in 2015.   

 

AH2: Leekveld 

 
Dit kruidenrijk grasland  ligt  in UTM‐hok FS4939  (vlakbij FS4938),  ten noorden van de Dorpsstraat. De vallen 
werden  geplaatst  ten  (noord)westen  van  de  Graasbeek.  Het  perceel wordt  enkel  begraasd,  vanaf  juni  tot 
wanneer de bodemvochtigheid het niet langer toelaat. 
 
De vallen werden geplaatst op circa 10 m van een gracht, waarlangs veel Eenstijlige meidoorn en Hondsroos 
staan,  op meer  open  plekken  temidden  van  een  vegetatie waarin  Zachte  dravik,  Ruw  beemdgras,  Scherpe 
boterbloem, Madeliefje, Gewone hoornbloem, Rode klaver en Kleine klaver abundant aanwezig waren en talrijk 
Kruipende boterbloem, Engels raaigras, Voederwikke, Ridderzuring, Krulzuring en Pinksterbloem. 
Aan  de  andere  zijde  van  de  Graasbeek  (ten  zuidoosten)  ligt  een  complex  van  mooi  ontwikkelde 
zilverschoongraslanden, met o.a; Pijptorkruid, Aardbeiklaver, Platte  rus en Voszegge en met brede grachten 
gedomineerd door Liesgras maar met aanwezigheid van Zwanenbloem. 
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Figuur 36: Aronst Hoek, locatie AH2. Bloemrijk grasland met op de achtergrond, waar de bodemvallen werden geplaatst, rijkelijk 

bloeiend doornstruweel. 14 mei 2015. Foto Kevin Lambeets. 

 

 
Figuur 37: Aronst Hoek, locatie AH2. Zone waar de bodemvallen geplaatst werden. 14 mei 2015. Foto Kevin Lambeets. 
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AH3: Segeraat 

 
Het ligt in UTM‐hok FS4940. In dit terrein vindt enkel een jaarrondbegrazing plaats met Galloway‐runderen. 
 
De  bodemvallen werden  geplaatst  aan  de  voet  van  de  oeverwal  van  de Melsterbeek. Hierdoor  tekent  een 
duidelijke  gradiënt  van  erg  vochtig  naar  droog  zich  af  in  de  vegetatie.  Beide  vallen  stonden  langs  een 
afwateringsgracht gedomineerd door Liesgras, Rietgras en  in mindere mate Gele  lis en Lidrus. Aan de andere 
zijde van de gracht  ligt een uitgestrekte permanent natte komgrond, een voormalig zilverschoongrasland met 
overgangen naar dotterbloemgrasland en grote zeggenvegetatie; Pitrus ging hier  lokaal domineren onder de 
jaarrondbegrazing en vernatting. 
 
Een eerste bodemval werd geplaatst  t.h.v. een omgevallen Canadapopulier en  in de nabijheid van  spontane 
opslag van Zwarte els en Eenstijlige meidoorn, de tweede val aanpalend doornstruweel met Eenstijlige meidoorn 
en Hondsroos. 
 
In  de  vegetatie  rond de  bodemvallen waren  Kruipende  boterbloem,  Lidrus,  Pitrus,  Pinksterbloem, Geknikte 
vossenstaart,  Hondsdraf,  Ridderzuring,  Krulzuring,  Vijfvingerkruid  en  Grote  brandnetel  talrijk  aanwezig, 
Zilverschoon, Speenkruid, Grote kattenstaart en Grote kaardebol kwamen sporadisch voor.  

 
Figuur 38: Aronst Hoek, locatie AH3: Segeraat. Jorg Lambrechts plaatst een bodemval vlakbij doornstruweel. De tweede 

bodemval werd t.h.v. de omgevallen populier geplaatst (linksachter op foto). 14 mei 2015. Foto Kevin Lambeets. 
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Figuur 39: Detail van bodemval 2, aan de omgevallen populier. 14 mei 2015. Foto Jorg Lambrechts.  

 

2. GROTE	GETEVALLEI	
 
Dit  natuurgebied  is  eigendom  van  de  provincie  Vlaams‐Brabant.  Het  beheer  werd  in  september  2014 
overgedragen aan Natuurpunt. Het omvat ondermeer het Doysbroek, de oudst beheerde kern van de Getevallei, 
en vormt de verbinding in noordoostelijke richting, via de Grote Gete, tot het Viskot (waar een grote populatie 
Kamsalamander gedijt) en tot Aronst Hoek (zie hoger).  
 
Het  is  een  erg  gevarieerd  mozaïeklandschap  dat  qua  indeling  vrij  vergelijkbaar  is  met  het  natuurgebied 
Doysbroek.  Zo  gaan  de  glanshavergraslanden  op  de  noordelijke  valleiflank  zachtjes  over  naar  grote 
vossenstaartgraslanden met lokaal aspecten van zilverschoongrasland in de richting van de Grote Vliet of de ‘s 
Hertogengracht. In de komgronden ontwikkelden zich uitgestrekte (riet‐)ruigten. Eenzelfde patroon is terug te 
vinden  langsheen  de  Hokstraat,  maar  hier  eerder  relictmatig  omwille  van  de  sterke  bebossing  met 
Canadapopulier. Langsheen een zuidwest‐noordoost lopende oude donk tussen de Grote Gete en de Hokstraat 
tekent een kwelgevoede band zich af met kenmerken van dotterbloemgrasland. Soorten zoals Zeegroene zegge, 
Platte  rus, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Bosbies en Kantig hertshooi  indiceren dit. Lokaal komen nog 
schraallandindicatoren voor, waaronder enkele zeldzame graslandpaddestoelen. 
Een van de primaire doelstellingen voor dit natuurgebied is de ontwikkeling aaneengesloten bossen. Heel wat 
voormalige akkers en graslanden kenden een spontane evolutie naar bos sinds ze door de provincie verworven 
zijn. Sommige bestaande populierenbossen zijn sinds de storm van juli 2010 in verval. Dood hout blijft liggen en 
er wordt geopteerd voor niets doen‐beheer.  
 

GG1: Komgrond van de Grote Vliet 

 
De  half‐open  wastine  is  gelegen  binnen  UTM‐hok  FS4333.  De  topografische  kaart  illustreert  echter  een 
kortstondig  verleden als akker. Het perceel  is anno 2015 een  ruigte met  veel braamstruweel en opslag  van 
Eenstijlige meidoorn, Hondsroos en Gewone vlier. Voor langere tijd was het onderhavig aan niets doen‐beheer, 
uitgezonderd klepelen van stroken door lokale jachtrechthouders. Pas na het plaatsen van de bodemvallen werd 
hier opnieuw begrazing opgestart, eerst stootbegrazing met ezels en nadien aangevuld met seizoenale begrazing 
met Blonde d’Acquitaine‐runderen. Deze komgrond vormt zo een grote begrazingsblok van ca. 20ha. 
 
Beide bodemvallen werden aan een pol Zeegroene  rus geplaatst. Aanwezige plantensoorten waren Rietgras 
(dominant),  Perzikkruid  en  Speenkruid  (frequent)  en  voorts  Grote  brandnetel,  Gewone  hennepnetel,  Riet, 
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Boerenwormkruid,  Gewone  smeerwortel,  Gewone  engelwortel,  Kleine  veldkers,  Gewone  hoornbloem  en 
Krulzuring.  
 

 
Figuur 40: GG1 is een voormalige akker en anno 2015 een wastine: een fraaie afwisseling van grasland, ruigte en struweel. 
Foto genomen aan de ene bodemval, Kevin Lambeets staat bij de andere bodemval. 14 mei 2015. Foto Jorg Lambrechts.   

 

GG2: Molenbroek 

 
Deze locatie situeerde zich aan het einde van de Molenstraat te Drieslinter. Het ligt in UTM‐hok FS4433 (grens 
met  FS4434).  In  de  omgeving  zijn  oude  houtkanten  terug  te  vinden  waarin  Ruwe  iep  frequenteert  naast 
Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn en Zomereik. De nattere komgronden richting de ’s Hertogengracht werden vaak 
met Canadapopulier opgeplant. 
 
De  bodemvallen werden  geplaatst  nabij  een  recent  gegraven  poel  (sinds  2011‐2012).  Een  driedraadsraster 
voorkomt  vertrappeling  door  de  Blonde  d’Acquitaine‐runderen  tijdens  de  activiteitsperiode  van  amfibieën. 
Nadien  (circa  september  –  oktober)  wordt  het  raster  opengezet  en  de  poelomgeving mee  begraasd.  Het 
omliggend  graslandencomplex  werd  ingericht  als  een  grote  begrazingsblok  (ca.  16ha).  Recent  werd  hier 
geopteerd om de voorheen gangbare jaarrondbegrazing om te schakelen naar een extensieve seizoensbegrazing, 
dit ten einde de vooropgestelde natuurdoelstellingen als open, kruidenrijk grasland met lokaal (riet‐)ruigte en 
doornstruweel te realiseren. 
 
De vegetatie rond de bodemvallen wwerd gedomineerd door Kruipende boterbloem en Gestreepte witbol en 
voorts  plaatselijk  Kruipend  zenegroen  (rond  1  val),  Hondsdraf,  Ridderzuring, Gewone  berenklauw, Gewone 
hoornbloem, Grote vossenstaart, Ruw beemdgras, Engels raaigras maar ook Gewone ereprijs. 
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Figuur 41: GG2: zicht in westelijke richting, met een bodemval (op voorgrond), een tweede bodemval (waar Kevin Lambeets bij 
staat), de poel (rechts), een begrazingsblok (links van de prikkeldraad) en struweel en houtkanten rondom. 14 mei 2015. Foto 

Jorg Lambrechts. 

 

 
Figuur 42: GG2: zicht in oostelijke richting, genomen van aan een bodemval (op voorgrond), met zicht op een tweede bodemval 
(waar Kevin Lambeets bij staat), de poel (links), een begrazingsblok (rechts van de prikkeldraad) en op achtergrond struweel en 

populierenaanplanten. 14 mei 2015. Foto Jorg Lambrechts. 
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Figuur 43: Situering op topografische kaart van de twee locaties in de Grote Getevallei te Linter (GG1 – GG2) die met 

bodemvallen werden onderzocht.   

 
 

De  volgende  twee  natuurgebieden  werden,  zoals  reeds  vermeld,  niet  onderzocht  binnen  voorliggend 
onderzoeksproject. Deze staalname vond plaats in de lente en de zomer van 2009 en werd uitgevoer door Kzvin 
Lambeets, en werd bijkomend meegenomen  in het huidig onderzoek.  In  tegenstelling  tot de  tien hierboven 
beschreven  locaties,  die  met  telkens  twee  bodemvallen  per  locatie  werden  onderzocht,  werd  op  de 
onderstaande tien locaties telkens slechts één bodemval opgesteld.  

 

3. DOYSBROEK	(LINTER)	
 
Het Doysbroek is gelegen in UTM5: FS43C, UTM1: FS4333. Op die manier maakt het ondertussen deel uit van het 
overkoepelende natuurgebied Grote Getevallei (zie hoger). In het Doysbroek werden  in de  lente en de zomer 
van 2009 vijf bodemvallen geplaatst en tweewekelijks geledigd. Tijdens het ledigen werd de aanwezigheid van 
Carabus auratus reeds vastgesteld (pers. med. Kevin Lambeets). Deze vangsten werden alsnog niet getrieerd en 
verder verwerkt. Voorliggend project was dan ook een goede aanleiding om dit wél te doen.  
 
Tijdens de  ruilverkaveling Melkwezer 1996‐1997 werd dit natuurgebied  van  toen  ca. 12,3ha opgericht  i.k.v. 
natuurcompensatie. Akkers werden zo terug omgevormd naar grasland via de  inzaai van  Italiaans raaigras of 
lokaal  Linum  sp.  Heden  kenmerkt  een  boccagelandschap,  opgebouwd  door  glanshaver‐  en  grote 
vossenstaartgraslanden  afgeboord met  lijnvormige doornstruwelen  en houtkanten de drogere  valleiflanken. 
Vandaag worden deze graslandcomplexen als hooiweide beheerd; een  tweemaal  jaarlijkse maaibeurt wordt 
opgevolgd door extensieve nabegrazing met max. 2GVE/ha. Ten zuiden hiervan  ligt een half‐open, begraasde 
wastine. Naar het oosten toe, in de nattere komgronden, verschijnen zilverschoongraslanden en/of herstellende 
alluviale bossen. Het betreffen voormalige populierenaanplanten, omgevormd in de winter van 2005‐2006. De 
afgelopen  jaren weerspiegelt de algemene verdroging van de Grote Getevallei  zich  in veranderingen van de 
plantengemeenschappen. Peilschommelingen bedragen nu  tot meer dan anderhalve meter  t.o.v. slechts een 
halve meter in het begin van de 20e eeuw (Indeherberg et al., 2013). 
 

DBo: grote vossenstaartgrasland met kenmerken van glanshavergrasland 
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Het meest westelijk gelegen grasland wordt afgeboord met een gevarieerde houtkant (Zwarte els, Spaanse aak, 
Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Haagbeuk) en gaat via een ruigtevegetatie naar het oosten toe geleidelijk over 
in een bosschage. De gras‐kruidenmix is ondanks volgehouden maaibeheer met nabegrazing nog erg dicht. Grote 
vossenstaart, Zachte dravik, Gestreepte witbol en Glanshaver domineren de grasmat. Kruipende boterbloem, 
Scherpe  boterbloem,  Gewone  smeerwortel,  Pinksterbloem,  Ringelwikke,  Vierzadige  wikke  en  vlekken met 
Heggenwikke, Ruige zegge, Kruipend zenegroen, Groot streepzaad, Gevleugeld hertshooi duiden op een gunstige 
evolutie  onder  het  gevoerde  beheer.  In  de  louter  begraasde  randen  van  het  perceel  zijn  Koninginnekruid, 
Heelblaadjes, Zeegroene zegge, Zeegroene rus en Platte rus te vinden. 
 

DBb: bosschage 

Op  de  oeverwal  van  de  Grote  Gete  kon  een  bosschage  spontaan  ontwikkelen  na  het  verwijderen  van  de 
Canadapopulieren  in  de  winter  2005‐2006.  De  boomlaag  bestaat  uit  Gewone  esdoorn,  Es,  Ruwe  berk  en 
Zomereik,  terwijl  de  ondergroei  bestaat  uit  Eenstijlige meidoorn,  Hondsroos, Gelderse  roos, Gewone  vlier, 
Boswilg, Grauwe wilg, Gladde iep en enkele zaailingen van Noorse esdoorn. De kruidlaag is verruigd met bramen, 
Grote  brandnetel,  Gewone  smeerwortel  maar  ook  Gewoon  robertskruid,  Speenkruid  en  enkele  pollen 
Boskortsteel en Ruwe smele. In de zuidwestelijke hoek zijn o.a. Moerasspirea en Riet terug te vinden. Hier geldt 
een niets doen‐beheer. 
 

DBw: glanshavergrasland  

In het oosten van het Doysbroek ligt een interessant kruidenrijk grasland. Het samengaan van een rijke variatie 
aan grassen, met onder meer Trosdravik, Gewoon reukgras, Beemdlangbloem, Engels raaigras en Kamgras, naast 
Gewone ereprijs, Groot streepzaad, Echte koekoeksbloem, Pinksterbloem, Knoopkruid, Veldlathyrus en Grote 
bevernel karakteriseert dit grasland als een glanshavergrasland. De bodemval werd geplaatst nabij een centrale 
depressie met Scherpe zegge, Zeegroene zegge, Lidrus en Fioringras. Dit grasland kent afwisselend of een gebruik 
als  hooiland  met  twee  snedes  per  jaar  of  als  hooiweide  waarbij  er  wordt  nabegraasd  tot  wanneer  de 
bodemvochtigheid het niet langer toelaat (ca. midden oktober). 
 

DBh: wastine, nabij houthoop  

Na eindkap van de Canadapopulieren werd de ontstane ruigte seizoenaal (ca. juli tot midden oktober) begraasd 
met Jersey en Holstein‐runderen afkomstig van een bio‐landbouwbedrijf. Zo ontstond een ‘omgekeerde wastine’ 
waar verspreid Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn (lokaal), Gewone vlier, Boswilg, Zwarte els, Schietwilg en talrijk 
bramenkoepels ontsproten. De vegetatie  transformeerde gaande weg van een  typische nitrofiele  ruigte met 
Akker‐ en Speerdistel, Gewone berenklauw, Moerasandoorn, Harig wilgenroosje, Glanshaver…  tot een  ijlere, 
meer grazige vegetatie. Zo koloniseerden soorten zoals Gewone ereprijs, Gevleugeld hertshooi en de hybride 
Grote x Kleine ratelaar de wastine. De bodemval werd geplaatst op een open plek die jaarlijks eind april en begin 
oktober wordt gezeisd door het ZeisTeam en in directe nabijheid een grote houthoop. Hier werd voor het eerst 
Carabus auratus opgemerkt, meteen een doelsoort voor het Doysbroek. 
 

DBr: wastine, ruigte  

Een vijftigtal meter oostelijk van DBh werd een bodemval temidden van de ruige wastine geplaatst. Gewone 
berenklauw, Akkerdistel, Fluitenkruid, Gewone smeerwortel, Glanshaver,… waren hier dominant.  
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Figuur 44 : Bodemvallen in het natuurgebied Doysbroek op 8 augustus 2009. Vlnbo: DBo, DBh, DBw, DBr, DBb. Foto’s: Kevin 
Lambeets 
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Figuur 45: Situering op topografische kaart van de vijf met bodemvallen onderzochte locaties in het natuurgebied Doysbroek te 
Linter.  

 

4. WALSBERGEN	
 
Het Vlaams natuurreservaat Walsbergen is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en situeert 
zich op het lemige akkerplateau van Melkwezer. Deze drassige plateaugronden op de grens van het Hageland en 
Vochtig Haspengouw beslaan ca. 12ha en werden anno 1995 verworven door ANB als natuurcompensatie i.k.v. 
de ruilverkaveling Melkwezer. Typerend zijn de kleiïge deklaag bovenop een watervoerende laag, rijk aan kalk. 
Dit  resulteert  in  bijzondere  vegetaties  waarvan  het  veldrusgrasland  (Molinion)  met  Brede  orchis, 
Moeraswespenorchis, Blauwe knoop, Wilde bertram, Kattendoorn, Tormentil, Blauwe zegge, Zeegroene zegge,… 
quasi uniek is voor de Getevallei. 
 
De  bemonsterde  locaties  situeren  zich  allen  binnen  UTM‐hok  FS4331,  ten  zuiden  van  de  Broekstraat.  Vijf 
bodemvallen waren hier operatief in de lente en de zomer van 2009. Ze werden verspreid in het natuurreservaat 
opgesteld, ten einde de structurele variatie van de vegetaties te bemonsteren.  
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Figuur 46: Situering op topografische kaart van de vijf locaties in Walsbergen die met bodemvallen werden onderzocht.   

 

WBd: Walsbergen ‘droog’  

Dit  kruidenrijk  grasland  betrof  een  droger  type  grote  vossenstaartgrasland  met  kenmerken  van 
glanshaverhooiland. Gewoon reukgras is dominant aanwezig, maar ook Engels raaigras, Gestreepte witbol, Grote 
vossenstaart, Veldbeemdgras, Beemdlangbloem, Rood  zwenkgras… komen voor  in de grasmat. De vegetatie 
wordt  verder  aangevuld met  eerder  algemene  soorten  zoals  Rode  klaver,  Scherpe  boterbloem,  Kruipende 
boterbloem, Gewone berenklauw en paardenbloem spec. Ondermeer hybride Grote x Kleine ratelaar, Gewone 
margriet, Veldlathyrus, Knoopkruid en Hazenzegge… vullen de vegetatie verder aan. 
 

WBs: Walsbergen ‘struweel’ 

In de overgang van het drogere grasland naar het vochtigere Molinion‐grasland in zuidelijke richting situeert 
zich een spontaan ontwikkeld struweel, als mantel‐zoomvegetatie van het net ten oosten van de bodemval 
gelegen eiken‐beukenbos. De vegetatie bestond uit bramen, wilde rozen (Hondsroos, Kraagroos), Wilde 
kamperfoelie, Grote brandnetel, Heggendoornzaad, Ruwe smele, Dagkoekoeksbloem en Koninginnenkruid. 
Boswilg, Wilde lijsterbes, Ruwe berk en Zomereik bouwen de bovenetage op. 
 

WBb: Walsbergen ‘bos’ 

In het monumentale eiken‐beukenbos werd op meer dan vijftien meter van de bosrand een bodemval geplaatst. 
De boomlaag is eerdere monotoon opgebouwd uit Beuk en weinig Zomereik, met daaronder een ijle struiklaag 
van Wilde  lijsterbes, Ruwe  berk  en weinig Hazelaar, Gewone  esdoorn. De  kruidlaag  is  eerder  ruig met  vnl. 
bramen, Smalle stekelvaren, Wijfesvaren en Mannetjesvaren. Er ligt een dik pakket strooisel en (dik) dood hout 
is rijkelijk aanwezig. Het bos huisvest een populatie Klein vliegend hert. 
 

WBo: Walsbergen ‘orchideeëngrasland’ 
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Centraal  in het natuurreservaat situeert zich een blauwgrasland, van het type veldrusgrasland  (Molinion). De 
vegetatie is zeer soortenrijk. Brede en Gevlekte orchis, incl. een niet nader bepaalde hybride, bereiken begin juni 
hun hoogtepunt met anno 2012 >8.000 ex. (pers. med. Kevin Lambeets). Moeraswespenorchis werd hier pas in 
2012 ontdekt. Blauwe knoop, Wilde bertram, Kattendoorn, Tormentil, Veldrus, Biezenknoppen, Blauwe zegge, 
Zeegroene  zegge,  Bleke  zegge,  Zwarte  zegge  vullen  de  vegetatie  aan, met  zeer  lokaal  Voorjaarszegge  en 
Tandjesgras. 
 

WBp: Walsbergen ‘poel’ 

Op ca. 20m ten noorden van WBo werd een bodemval geplaatst nabij de oever van een voedselrijke poel. De 
oever‐  en  verlandingsvegetatie  bestaat  o.a.  uit  Egelboterbloem, Wolfspoot, Moerasspirea,  Zomprus,  Grote 
lisdodde, Grote egelskop, Riet en Mannagras. 
  

     
 

     

 
Figuur 47 : Bodemvallen in het Vlaams natuurreservaat Walsbergen op 8 augustus 2009. Vlnbo: WBd, WBs, WBb, WBo (uitz. 

16 mei 2009), WBp. Foto’s: Kevin Lambeets)  
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4.2.3 Inventarisatie sprinkhanen 
Het aanbod aan sprinkhanen werd bepaald door gericht te zoeken  in de periode  juli‐augustus 2015 en 2016. 
Zangposten van sprinkhanen werden geteld of geschat. Zo is een inschatting gemaakt van de abundantie van de 
verschillende soorten. Dagvlinders en libellen werden hierbij eveneens genoteerd. 
 

4.2.4 Inventarisatie hommels 
In  zeven  van  de  voor  Grauwe  Klauwier  geïnventariseerde  natuurgebieden  in  Vlaams‐Brabant  werd  een 
soortenrijk grasland uitgezocht voor de hommel monitoring. Hierbinnen werd een plot van 1 ha geselecteerd 
(Figuur 48). In Achter Schoonhoven moest voor de voorjaarsinventarisatie een alternatieve plot met gelijkaardige 
vegetatie  gezocht  worden,  aangezien  de  normale  studieplot  onder  water  stond.  Deze  was  vlakbij  de 
oorspronkelijke plot gelegen, maar wel wat kleiner (0,68 ha). Het gaat in alle gevallen om graslanden in open tot 
halfopen  landschap, ofwel gelegen  in de grotere  riviervalleien  van de Grote Gete  (Doysbroek), Dijle  (Doode 
Bemde),  Velpe  (deel  Paddepoel)  en  Demer  (Achter  Schoonhoven),  ofwel  op  een  meer  of  minder  steile 
(vallei)flank  (Mene‐Jordaanvallei,  Middenloop  Velpevallei,  Koeheide,  Rosdel).    Op  de  Biologische 
WaarderingsKaart versie 2016 bestaan de plots uit al dan niet goed ontwikkeld mesofiel hooiland (code Hu) en/of 
soortenrijke permanente cultuurgraslanden (code Hp*). Enkel in het geval van de Koeheide en een deel van het 
alternatieve grasland in Achter Schoonhoven gaat het om struisgrasland (code Ha). 
 

 
Figuur 48: Overzicht van de studieplots voor hommels in Achter Schoonhoven (Aarschot), met de originele plot linksboven en de 

alternatieve plot rechtsonder (A), Doysbroek (Linter) (B), Doode Bemde (Sint‐Joris‐Weert) (C), Koeheide (Bertem) (D), Mene‐Jordaan 
(Willebringen) (E), Paddepoel (Bunsbeek) (F) en Rosdel (Hoegaarden) (G). De schaal duidt 100 meter aan, noord is de bovenzijde van de 

kaartjes. 

 
Elk van de onderzochte percelen werd in totaal vier keer bezocht doorheen het groeiseizoen (Tabel 1), gericht 
op de verschillende bloeiperioden van een grasland. Terreinwerk werd gestart vanaf de tweede week van april, 
en de bloeipieken van paardenbloem (vroege voorjaar, eind april‐begin mei), Rode Klaver en Groot Streepzaad 
(voorjaar, eind mei‐begin juni), Knoopkruid, Rapunzelklokje en Veldlathyrus (vroege zomer, eind juni‐begin juli), 
en Gewone Bereklauw, Wilde Peen en Boerenwormkruid (hoogzomer, eerste helft augustus) werden gebruikt 
als richtlijn. Terreinbezoeken werden alleen uitgevoerd bij geschikt weer voor bijen (warm genoeg, droog en niet 
teveel wind en overdag vanaf ten vroegste 10u tot rond 17u). Bij elk bezoek werd in de plot een variabel transect 
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gelopen gedurende minstens een uur, waarbij de onderzoeker de meest attractieve plekken voor wilde bijen kon 
afzoeken maar niet langer dan 5 minuten mocht stilgestaan worden op een bepaalde vlek bloemen (cf. Morón 
et  al.,  2008).  Alle  waargenomen  bijen  en  de  eventuele  waardplant  waarop  gefoerageerd  werd,  werden 
genoteerd en ingevoerd in Waarnemingen.be met behulp van de Smartphone app ObsMapp. Indien een bij niet 
met zekerheid  in het veld op naam gebracht kon worden, werd ze meegenomen en achteraf gedetermineerd 
met behulp van een binoculair. Van de talrijk aanwezige aardhommel‐groep (met de algemene Aardhommel en 
Veldhommel en de zeldzame Wilgenhommel en Grote veldhommel) werd, ondanks het feit dat deze ‐afhankelijk 
van  het  kleed‐ moeilijk  tot  onmogelijk  in  het  veld  te  onderscheiden  zijn,  slechts  af  en  toe  een  exemplaar 
meegenomen. De meeste exemplaren werden daardoor  geteld  als Aard/Veldhommel  (incl. Wilgenhommel). 
Voor dit rapport worden enkel de gegevens van de hommels besproken, aangezien andere bijen in de periode 
mei‐augustus doorgaans te klein en/of te weinig talrijk zijn om te dienen als voorname voedselbron voor Grauwe 
Klauwier. Wanneer aantallen hommels vergeleken werden tussen periodes of tussen de verschillende graslanden 
werden, om de gegevens vergelijkbaar te maken, enkel de hommels geteld gedurende het eerste uur, in rekening 
gebracht. 
 
Aangezien de bloei van een grasland de belangrijkste factor is die de aantrekkingskracht voor hommels bepaalt, 
werd bij elk bezoek eveneens op een semi‐kwantitatieve manier de bloei van de plot genoteerd. Hiervoor werd 
de bloei‐abundantie van de verschillende plantensoorten ingeschat met behulp van de Tansley schaal (Tansley 
1946). Dit werd omgezet naar een cijfer door de inschatting dat elke hogere categorie van abundantie ongeveer 
3 maal of voor de hogere categorieën 2 maal zoveel bloemen heeft als de categorie lager. Zo kreeg “sporadic” 
een  2  als waarde,  “rare”  6,  “occasional”  20,  “locally  frequent”  60,  “frequent”  180,  “locally  abundant”  360, 
“abundant” 720, “local dominant” 1440, “co‐dominant” 2880, “dominant” 5760). Op die manier kon ook een 
waarde bekomen worden voor de totale bloei van het grasland. 
 

Tabel 1: Datum en tijdstip van de variabele transecten in de gebieden waar hommels geteld werden. Tellers waren Jens 
D’Haeseleer, David De Grave en Pieter Vanormelingen. 

Gebied  Periode  Datum Door Tijdstip begin  Tijdstip einde

Achter Schoonhoven  Vroege voorjaar 01/05/2016 Jens 13:03 14:03 
Achter Schoonhoven  Voorjaar  05/06/2015 David 14:31 15:31 
Achter Schoonhoven  Vroege zomer  09/07/2016 Pieter 14:07 15:07 
Achter Schoonhoven  Hoogzomer  17/08/2016 Jens 11:22 12:23 
Doysbroek  Vroege voorjaar 21/04/2016 Pieter 10:48 11:51 
Doysbroek  Voorjaar  26/05/2016 David 11:24 12:24 
Doysbroek  Vroege zomer  06/07/2016 Jens 12:09 13:10 
Doysbroek  Hoogzomer  08/08/2016 David 14:01 15:01 
Doode Bemde  Vroege voorjaar 04/05/2016 Pieter 10:43 12:18 
Doode Bemde  Voorjaar  28/05/2016 Pieter 11:38 13:35 
Doode Bemde  Vroege zomer  11/07/2016 Jens 12:16 13:16 
Doode Bemde  Hoogzomer  09/08/2016 Pieter 10:49 11:49 
Koeheide  Vroege voorjaar 05/05/2016 Jens 14:35 15:37 
Koeheide  Voorjaar  04/06/2016 Pieter 13:18 14:18 
Koeheide  Vroege zomer  07/07/2016 Jens 11:49 12:49 
Koeheide  Hoogzomer  06/08/2016 David 14:49 15:50 
Mene‐Jordaanvallei  Vroege voorjaar 21/04/2016 Jens 11:07 13:08 
Mene‐Jordaanvallei  Voorjaar  25/05/2016 Pieter 12:58 14:58 
Mene‐Jordaanvallei  Vroege zomer  11/07/2016 Jens 16:27 17:28 
Mene‐Jordaanvallei  Hoogzomer  14/08/2016 Pieter 14:06 15:05 
Oude Paddepoel  Vroege voorjaar 20/04/2016 Pieter 10:47 11:50 
Oude Paddepoel  Voorjaar  06/06/2016 Jens 12:42 14:42 
Oude Paddepoel  Vroege zomer  08/07/2016 Pieter 15:25 16:26 
Oude Paddepoel  Hoogzomer  14/08/2016 Pieter 11:34 12:34 
Rosdel  Vroege voorjaar 01/05/2016 Pieter 12:48 13:49 
Rosdel  Voorjaar  04/06/2016 Jens 15:55 16:55 
Rosdel  Vroege zomer  10/07/2016 David 13:45 14:45 
Rosdel  Hoogzomer  15/08/2016 Pieter 14:02 15:03 
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5 Resultaten 
5.1 Inventarisatie 

5.1.1 Algemeen 
 
Niet minder dan 32 vrijwilligers werkten actief mee aan dit project en inventariseerden één of meerdere van de 
vooraf  geselecteerde  gebieden  op  Grauwe  klauwier.  Via  de  projectpagina werden  door  hen  59  van  de  69 
gebieden geclaimd.  

 
Figuur 49: Overzicht van de geclaimde gebieden via de projectpagina 'Inventarisatie Grauwe Klauwier Vlaams-Brabant' op 
Waarnemingen.be 

 
Daarnaast  bezochten  nog  tal  van  andere  vrijwilligers  een  of  meerdere  projectgebieden  en  gaven  hun 
waarnemingen  door  via  Waarnemingen.be.  Zo  zijn  in  totaal  1.496  waarnemingen  verzameld  van  de  vijf 
projectsoorten  in  66  gebieden  door  193  verschillende  vrijwilligers.  In  55  van  deze  gebieden  werd  een  of 
meerdere  van  de  projectsoorten  waargenomen,  11  gebieden  leverden  geen  waarneming  van  een  van  de 
projectsoorten op en slechts drie gebieden werden niet bezocht. 

 
*Nevensoorten: Geelgors, Roodborsttapuit, Spotvogel of Zomertortel 
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Figuur 50: Overzicht van de aan/afwezigheid van projectsoorten in de geselecteerd projectgebieden in 2015-2016.  

5.1.2 Grauwe klauwier 

5.1.2.1 Voorjaarsfenologie 
 
De voorjaarsfenologie van de Grauwe klauwier verliep in 2015 en 2016 vrij normaal. In 2015 werden de eerste 
dieren gemeld op 5 mei, in 2016 op 1 mei. De winter 2015‐2016 bracht extreme droogte in zuidelijk Afrika, waar 
onze klauwieren overwinteren. Er werd gevreesd dat  veel dieren de droogte niet  zouden overleven en niet 
zouden terugkeren naar Europa in het voorjaar. Deze vrees bleek echter ongegrond. In Limburg bv. werden nooit 
eerder zoveel broedgevallen gemeld als in 2016 (pers. med. J. Gabriëls). 

 

 
Figuur 51: Voorjaarsfenologie Grauwe klauwier tussen 15/04 en 15/06 voor de periode 2009-2016. (Bron: Waarnemingen.be) 

 

 
 

5.1.2.2 Inventarisatie 
Tijdens de projectperiode werden voor 47 van de 69 gebieden gegevens verzameld over de aanwezigheid van 
Grauwe klauwier via de projectpagina. De soort werd  in negen gebieden gemeld terwijl 38 gebieden werden 
bezocht zonder dat de soort er werd waargenomen (=nulwaarneming). In 19 van de overige 22 gebieden werd 
wel een of meerdere van de andere projectsoorten gemeld die vaak op een gelijkaardige manier gebruik maken 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1
5
/4

1
8
/4

2
1
/4

2
4
/4

2
7
/4

3
0
/4

3
/5

6
/5

9
/5

1
2
/5

1
5
/5

1
8
/5

2
1
/5

2
4
/5

2
7
/5

3
0
/5

2
/6

5
/6

8
/6

1
1
/6

1
4
/6

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1
2009‐2016 excl. 2011

2015

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1
2009‐2015 excl. 2011

2016

Figuur 52: In 2015 kwamen de Grauwe klauwieren in het begin 
van het seizoen wat later aan in hun broedgebieden in België 

dan gemiddeld tussen 2009 en 2016. Deze achterstand 
haalden ze echter vrij snel in. 

Figuur 53: Ook in 2016 leken de Grauwe klauwieren wat later 
toe te komen in hun broedgebieden. Ze maakten, sneller dan 

in 2015, hun achterstand goed. 
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van hun leefomgeving. Dat verkleint de mogelijkheid dat in een van die gebieden een broedgeval gemist werd, 
maar sluit dit zeker niet uit. 

 
Figuur 54: Overzicht van de aan/afwezigheid van Grauwe klauwier in de geselecteerde projectgebieden in 2015-2016 

 

5.1.2.3 Overzicht waarnemingen 
In 2015 waren er negen meldingen van Grauwe klauwier in Vlaams‐Brabant (incl. een waarneming net over de 
taalgrens met Waals‐Brabant). 

 21 mei: In de namiddag pleisterde kortstondig een vrouwtje Grauwe klauwier in natuurgebied Koeheide 
te Bertem. ’s Avonds werd ze nog waargenomen, maar de volgende dag werd ze niet meer gemeld. 

 25  mei:  ’s  Ochtends  wordt  een  vrouwtje  Grauwe  klauwier  gemeld  in  natuurgebied  Klein  Vinne 
(Zoutleeuw). Het dier is slechts zeer kortstondig ter plaatse gebleven en nadien niet meer opgemerkt. 

 25 mei: Op 25 mei wordt een  zingend mannetje Grauwe klauwier gemeld net over de  taalgrens  in 
Archennes. Tot 1 juni wordt het dier regelmatig foeragerend en zingend gemeld aan de rand van een 
oude zandgroeve. Na 1  juni wordt het een  tijdje stil  tot op 14  juni  in Gastuche, ongeveer 1,5 km  in 
vogelvlucht, opnieuw een mannetje Grauwe klauwier wordt waargenomen. Vermoedelijk betrof het 
hier hetzelfde exemplaar dat zich verplaatste. Daarna volgden geen meldingen meer. 
 

 
Figuur 55: In 2015 verbleef hier langere tijd een mannetje Grauwe klauwier. Archennes, 14 juli 2015. Foto: Griet Nijs. 
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 4 juni: Een melding van een vrouwtje Grauwe klauwier in natuurgebied de Vallei van de Drie Beken bij 
Deurne (Diest). Over deze waarneming zijn geen verdere details bekend. 

 18 juni‐17 augustus: Op 18 juni wordt door een wandelaar een koppeltje Grauwe klauwier gemeld op 
de  afspanning  in  natuurgebied  Mene‐Jordaanvallei  te  Honsem.  Bij  het  opvolgen  van  deze 
waarnemingen werd al snel duidelijk dat het hier om een broedgeval ging (zie 5.2.1). 

 16‐17 augustus: Op 16 augustus werd een juveniele Grauwe klauwier gemeld in de Grote Getevallei in 
Tienen nabij de bezinkingsputten. Het dier foerageerde er vanaf een jonge meidoorn in de omliggende 
intensief beheerde weilanden. De jonge klauwier bleef aanwezig tot de volgende dag en werd daarna 
niet meer gemeld. 

 22  augustus  –  1  september: Op  22  augustus werd  voor  de  eerste  keer melding  gemaakt  van  een 
juveniele Grauwe klauwier die in natuurgebied Vierkensbroek in Averbode pleisterde. Het dier bleef er 
tot 1 september aanwezig en foerageerde o.a. op libellen en de vrij zeldzame Moerassprinkhaan (Figuur 
56). 

 

 
Figuur 56: Juveniele Grauwe klauwier met Moerassprinkhaan, 29 augustus 2015, Vierkensbroek/Snippenweide (Testelt).  

Foto: Marc Van Meeuwen. 

 24‐26 augustus: Op 24 augustus werd opnieuw een vrouwtje Grauwe klauwier gemeld in de Koeheide 
(Bertem). Dit vrouwtje bevond  zich op dezelfde  locatie  in het gebied als het vrouwtje dat er  in het 
voorjaar van 2015 werd gemeld. Het dier bleef aanwezig tot 26 augustus en werd nadien niet meer 
gemeld. 

 26‐28  augustus:  Tijdens  een  terreinbezoek  in  het  kader  van  dit  project werd  op  26  augustus  een 
juveniele  Grauwe  klauwier waargenomen  in  Aronst  Hoek  (Geetbets)  op  een  van  de  locaties waar 
bodemvallen werden geplaatst. Het jonge dier bleef gedurende twee dagen op deze plaats aanwezig en 
werd nadien niet meer gemeld. 

 
In 2016 waren er zes meldingen van Grauwe klauwier  in Vlaams‐Brabant  (incl. een waarneming net over de 
taalgrens met Waals‐Brabant): 

 11 mei – 1  juni: Op 11 mei werd opnieuw een mannetje Grauwe klauwier gemeld  in Gastuche, op 
dezelfde locatie als in 2015 waar een tijdlang een mannetje pleisterde. Ondanks frequente bezoeken 
aan  het  gebied,  kon  door  geen  van  de  waarnemers  de  aanwezigheid  van  een  vrouwtje  worden 
vastgesteld.  Op  1  juni  werd  het  mannetje  voor  het  laatst  gemeld  op  Waarnemingen.be.  Het  is 
onduidelijk of het hier een broedgeval betreft. Indien het vrouwtje reeds op nest zat in de periode dat 
het mannetje voor het eerst werd opgemerkt, is het niet ondenkbaar dat ze tussen 11 mei en 1 juni, 
wanneer de meeste terreinbezoeken plaatsvonden, om die reden niet werd waargenomen. 
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Figuur 57: In 2015 en 2016 pleisterde hier lange tijd een mannetje Grauwe klauwier. Een mogelijk broedgeval? 
Gastuche, 14 juli 2015 (foto: Griet Nijs) 

 

 19‐20 mei: Op 19 mei werd ’s ochtends omstreeks 7u45 een mannetje opgemerkt in de wastine van het 
Doysbroek in het natuurgebied Grote Getevallei. Het dier was ook de volgende dag nog tot ’s avonds 
aanwezig maar werd daarna niet meer teruggevonden. 

 03 juni: ’s Morgens werd een adulte man Grauwe Klauwier waargenomen in de Grote Getevallei nabij 
de bezinkingsputten van Tienen. Het dier bleef slechts kort aanwezig en kon enkele uren na de eerste 
waarneming niet meer worden teruggevonden. 

 26‐29 juli: Waarneming van twee juveniele Grauwe klauwieren in natuurgebied Middenloop Velpevallei 
(Paddepoel)  te  Glabbeek.  Aangezien  het  verenkleed  van  de  jonge  dieren  nog  duidelijk  donsveren 
bevatte ter hoogte van kop en nek en de najaarstrek nog maar nét aanving, bestaat het vermoeden dat 
hier of in de nabije omgeving een koppel Grauwe klauwier tot broeden kwam (zie verder).  

 25 augustus: Waarneming van een juveniele Grauwe klauwier op de bezinkingsputten van Tienen (Grote 
Getevallei). Het dier bleef maar korte tijd ter plaatse. 

 11 september: Opnieuw een waarneming van een juveniele Grauwe klauwier op de bezinkingsputten 
van Tienen (Grote Getevallei). Ook nu bleef het dier vermoedelijk maar een korte tijd ter plaatse. 
 

Daarnaast  vond  een  broedgeval  plaats  in  natuurgebied  Schulensbroek  (Limburg),  op  amper  4  km  van  de 
provinciegrens.  Deze  locatie  sluit  via  de  Demervallei  naadloos  aan  natuurgebieden Webbekoms  Broek  en 
Vierkensbroek en natuurgebied Aronst Hoek die in Vlaams‐Brabant gelegen zijn. Het hoeft dan ook geen betoog 
dat deze locatie in de toekomst een belangrijke brug kan vormen voor de vestiging van de soort in de provincie.  
 

5.1.2.4 Pleisterplaatsen en doortrekkers 
Tijdens  de  trekperiode  bleven  in  verscheidene  projectgebieden Grauwe  klauwieren  langer  dan  een  dag  ter 
plaatse.  Dat  was  vooral  het  geval  tijdens  de  najaarstrek.  Dergelijke  langere  stops  worden  verondersteld 
meerdere  functies  te hebben.  Jonge  klauwieren dienen  tijdens hun  eerste  trek belangrijke  vaardigheden  te 
verwerven en signalen te leren waarop ze beroep kunnen doen tijdens de lentetrek die het jaar erop volgt en 
alle andere  trekbewegingen  in hun verdere adulte  leven  (Tøttrup et al., 2011). De dieren die als pleisteraar 
worden waargenomen  in  het  najaar,  zijn  dan  ook  vaak  juvenielen. Daarnaast  kan  het  ook  zijn  dat Grauwe 
klauwieren die langere tijd te pleisteren op een locatie toekomstig broedgebied verkennen of voedsel zoeken 
om energie op te doen voor de trek. 
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In  de  Getevallei werd  tot  zeven  keer  toe  een  pleisterende  Grauwe  klauwier waargenomen  gedurende  de 
projectperiode. Ook op de Koeheide werd twee keer een doortrekker gemeld. In het Vierkensbroek in Averbode 
verbleef gedurende minstens negen dagen een juveniele Grauwe klauwier. In 2016 werden er opvallend minder 
pleisterende dieren gemeld dan in 2015. 
 

 
Figuur 58: In de vallei van de Gete worden regelmatig pleisterende Grauwe klauwieren gemeld, zoals hier in Aronst Hoek, 31 mei 
2015. Foto: Griet Nijs. 
 

5.1.2.5 Vergelijking met Limburg 
De voorbije jaren maakte de Grauwe klauwier een grote sprong voorwaarts in de herkolonisatie van Limburg. 
Terwijl in 2014 sprake was van een 20‐tal broedgevallen, verdubbelde dit aantal in 2015 tot 40. In 2016 zette de 
stijging zich verder en telde men minstens 43 broedgevallen, maar waren onvoldoende vrijwilligers beschikbaar 
om alle gebieden op te volgen. Mogelijk lag het werkelijk aantal broedparen dat jaar dus nog hoger (pers. med. 
J. Gabriëls).  
 
Het aantal broedparen  in Limburg  is de voorbije decennia nog nooit zo hoog geweest. Zelfs ondanks de vele 
regen in het voorjaar van 2016, slaagden de meeste broedparen erin om jongen groot te brengen. Dat staat in 
sterk contrast met Vlaams‐Brabant, waar in 2016 slechts één mogelijk broedgeval werd vastgesteld en het aantal 
pleisteraars erg  laag  lag. Mogelijk  verkiezen de Grauwe klauwieren om eerst de oude bolwerken met meer 
optimale habitatcondities te bezetten alvorens opnieuw permanent hun intreden te doen elders. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 59: In Limburg is de Grauwe klauwier 
in opmars, zoals hier in Voeren, 13 
september 2016. Foto: Griet Nijs. 
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5.1.3 Nevensoorten 

5.1.3.1 Roodborsttapuit 
Tijdens de projectperiode werd de aanwezigheid van Roodborsttapuit bevestigd in 28 van de 69 geselecteerde 
gebieden. In 14 gebieden werd de soort niet vastgesteld (= nulwaarneming). Uit de overige 27 gebieden is niets 
bekend over de aan‐ of afwezigheid van de soort.  

 
Figuur 60: Overzicht van de aan/afwezigheid van Roodborsttapuit in de geselecteerde projectgebieden in 2015-2016 

 
Het zwaartepunt van de waarnemingen  lijkt  in de Demervallei te  liggen, waar de soort  in bijna alle bezochte 
gebieden werd waargenomen. Het open karakter van deze alluviale vallei met veel relatief schrale graslanden 
vormt voor deze soort mogelijk een regionaal bolwerk. 
 

 
Figuur 61: Deze heatmap geeft de zwaartepunten in voorkomen weer tijdens het broedseizoen (binnen datumgrenzen Sovon) 
voor Roodborsttapuit op basis van de waarnemingen die werden verzameld binnen het kader van dit project in 2015-2016 (bron: 
www.waarnemingen.be). 
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5.1.3.2 Geelgors 
 
De aanwezigheid van Geelgors werd gemeld in 26 van de 66 bezochte gebieden. In 20 van de projectgebieden 
werd tevergeefs gezocht naar de soort (=nulwaarneming). Voor 23 gebieden zijn geen gegevens bekend over de 
aan/afwezigheid van Geelgors.  

 
Figuur 62: Overzicht van de aan/afwezigheid van Geelgors in de geselecteerde projectgebieden in 2015-2016 

 
Terwijl de soort stand lijkt te houden in de valleien van de Grote en Kleine Gete en de Velpe, is de soort op veel 
plaatsen in de Dijle‐ en Demervallei niet meer aanwezig als broedvogel. Daarnaast zien we dat Geelgors ook nog 
steeds op de plateaus voorkomt in het zuidoosten van de provincie, wat het zwaartepunt in de regio versterkt. 
Een verklaring daarvoor kan mogelijk gevonden worden bij kalkrijke leembodem in de Getevallei, waar een grote 
variëteit aan bodemactieve ongewervelden zich prima thuisvoelt.   
 

 
Figuur 63: Deze heatmap geeft de zwaartepunten in voorkomen tijdens het broedseizoen (binnen datumgrenzen Sovon) weer 
voor Geelgors op basis van de waarnemingen die werden verzameld binnen het kader van dit project in 2015-2016 (bron: 
www.waarnemingen.be). 
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5.1.3.3 Zomertortel 
De  aanwezigheid  van  Zomertortel  werd  tijdens  de  projectperiode  slechts  bevestigd  in  16  van  de  69 
projectgebieden. In 23 gebieden kon de soort niet worden waargenomen (=nulwaarneming). Uit de overige 30 
gebieden is niets bekend.  

 
Figuur 64: Overzicht van de aan/afwezigheid van Zomertortel  in de geselecteerde projectgebieden in 2015-2016 

 
Zomertortel kent een sterke achteruitgang. Dat bevestigen ook deze inventarisatiegegevens, al moet hierbij een 
kanttekening gemaakt worden. Zomertortels zingen vooral vroeg in de ochtend, een minder geschikt moment 
om op  zoek  te  gaan naar Grauwe  klauwier, waardoor de  aanwezigheid  van de  soort mogelijk  gemist werd. 
Daarnaast klinkt de zang ook zacht, maar is meestal over grote afstand te horen.  
 
In de Dijle‐ en Demervallei is de soort bijna helemaal verdwenen. In de valleien van de Gete lijkt de soort nog 
voorzichtig stand te houden, al is ook daar het aantal broedgevallen de laatste jaren sterk achteruit gegaan.  
Zomertortel is een soort van kleinschalige landschappen, met bloemrijke (en dus zadenrijke) graslanden, waar 
de Grote Getevallei plaatselijk nog rijk aan is, deels dankzij verruiging vanuit akkers met opslag van struweel. De 
Zomertortel  is ook  erg  gevoelig  aan  verstoring op nest. Met de  toenemende ontsluiting  van de  valleien  en 
bijbehorende recreatie, neemt de verstoring in de valleien toe. Mogelijk heeft dit een impact op de voortplanting.  

 
Figuur 65: Deze heatmap geeft de zwaartepunten in voorkomen tijdens het broedseizoen (binnen datumgrenzen Sovon) weer 
voor Zomertortel op basis van de waarnemingen die werden verzameld binnen het kader van dit project in 2015-2016 (bron: 
www.waarnemingen.be). 
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5.1.3.4 Spotvogel 
In 42 van de 69 projectgebieden werd Spotvogel waargenomen tijdens de inventarisaties. In elf gebieden werd 
gezocht naar de soort, maar kon de aanwezigheid niet bevestigd worden. Uit 16 van de projectgebieden zijn geen 
gegevens bekend over de aan‐ of afwezigheid van Spotvogel. 

 
Figuur 66: Overzicht van de aan/afwezigheid van Spotvogel in de geselecteerde projectgebieden in 2015-2016 

 
Het zwaartepunt van het voorkomen van Spotvogel lijkt op basis van de inventarisatieresultaten te liggen in de 
Grote Getevallei. In de overige valleien werd de soort niet of nauwelijks gemeld. 

 
Figuur 67: Deze heatmap geeft de zwaartepunten in voorkomen tijdens het broedseizoen (binnen datumgrenzen Sovon) weer 
voor Spotvogel op basis van de waarnemingen die werden verzameld binnen het kader van dit project in 2015-2016 (bron: 
www.waarnemingen.be). 
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5.2 Gedragsecologie Grauwe klauwier 

5.2.1 Broedgeval Mene-Jordaanvallei 
Op  20  juni  krijgen we  een melding  van  Rudy  Verstappen  die  twee  dagen  eerder  langs  het wandelpad  in 
natuurgebied Mene‐ Jordaanvallei een koppel Grauwe klauwier zittend op de afsluiting zag. Dit natuurgebied op 
de grens tussen Hoegaarden en Boutersem is al 20 jaar in beheer bij Natuurpunt en bestaat uit een mozaïek van 
soortenrijke hooilanden, struwelen, moerassige ruigten en bossen. Intussen beslaat het gebied 110 ha en strekt 
zich uit van de kerk van Willebringen en de kerk van Meldert tot de kerk van Hoksem. De klauwieren zouden zich 
aan de rand van het gebied bevinden op een recent gemaaid soortenrijk hooiland dat  in twee gedeeld wordt 
door een houtkant, omgeven door bos en grenzend aan akkers. 
 

 
Figuur 68: Broedplaats van de Grauwe klauwier in Mene-Jordaanvallei. De dieren nestelden in een losstaande Hondsroos in het 
pas gemaaide grasland. Foto: Griet Nijs. 
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Figuur 69: Situering nestlocatie Grauwe klauwier Mene-Jordaanvallei. De dieren gingen niet verder dan 125 m van het nest om 
te foerageren, voornamelijk in oostelijk richting (gele cirkel: straal = 50m; oranje cirkel: straal = 100 m, paarse cirkel: straal = 125 
m). De totale oppervlakte van het territorium werd afgebakend door een rode stippellijn, de zone die het meest intensief werd 
gebruikt (>90% van de tijd) werd met een groene stippellijn afgebakend. 

 
De waarneming werd al gauw bevestigd wanneer op 25 juni een mannetje Grauwe klauwier werd waargenomen, 
druk foeragerend van op de top van een rozelaar gelegen in het hooiland. Het vrouwtje was echter nergens te 
bespeuren. Na enkele minuten vloog het mannetje weg met een pas gevangen sprinkhaan in zijn bek en dook 
ermee in een jonge, 1,5 m hoge rozelaar zo’n 25 meter verder op het aanpalende hooiland.  Bij controle van de 
rozelaar van op veilige afstand met de telescoop, werd het vermoeden bevestigd: het vrouwtje zat op een nest 
te broeden en werd daar sporadisch gevoederd door het mannetje. Een geweldige vaststelling en een pluim op 
de hoed van het beheerteam dat zich al 20 jaar inzet voor dit natuurgebied. 
 
De weken  die  erop  volgden, werd  het  broedgeval  van  nabij  opgevolgd. Op  11  juli was  het  dan  zover:  vier 
hongerige bekjes  sperden  zich wijd open als het mannetje  voedsel naar het nest bracht. Het  vrouwtje nam 
voorzichtig de prooi van het mannetje over en voerde het aan een van de jongen. Vermoedelijk waren de jonge 
klauwieren op dat moment reeds 4‐5 dagen oud. Het vrouwtje bracht deze periode het grootste deel van de tijd 
op het nest door om de pasgeboren jongen warm te houden. Het mannetje deed intussen zijn uiterste best om 
de  hongerigen  te  spijzen  en  sleepte  een  gevarieerd  aanbod  van  sprinkhaannimfen,  vliesvleugeligen  (o.a. 
hommels), nachtvlinders en kleine kevers aan die zowel op de grond als uit de lucht gevangen werden. 
 
Bij een volgende controle op 20 juli hadden twee jongen het ouderlijk nest verlaten en bewogen zich nog wat 
onhandig doorheen de rozelaar waarin het nest gelokaliseerd was. Twee dagen later bevonden nog steeds twee 
jongen zich in de rozelaar en werden volop gevoederd door het mannetje. Het vrouwtje leek echter zelden of 
nooit prooien aan te brengen naar de jongen in de rozelaar, maar bleef steeds in de buurt van de houtkant die 
de twee hooilanden scheidt. Dat deed vermoeden dat er op die  locatie een derde  jong aanwezig kon zijn dat 
reeds eerder was uitgevlogen, wat later op de dag bevestigd kon worden. Bij vogels gebeurt het wel vaker dat 
de ouders de zorg voor de jongen verdelen en ieder voor bepaalde jongen zorgt, zoals hier het geval was. Het 
jong  in de houtkant werd gevoederd door het vrouwtje,  terwijl het mannetje de  jongen  in de  rozelaar bleef 
voederen. Drie jongen waren dus succesvol uitgevlogen. Van het vierde jong geen spoor. 
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Figuur 70: Het vrouwtje met een van de jongen. Mene-Jordaanvallei, 5 augustus 2015. Foto: Karel Van Rompaey. 

 
Enkele dagen later, op 31 juli, was er geen beweging meer te bespeuren in de rozelaar en hadden de jongen zich 
reeds verplaatst naar de houtkant 15 meter verderop. Uit het struweel klonk regelmatig hun typische bedelroep. 
Wanneer  het  vrouwtje  of  het mannetje  op  een uitstekende  tak  landde met  een  prooi,  kwamen de  jongen 
tevoorschijn uit het dichte struikgewas en plaatsten zich al bedelend onder de oudervogels om het voedsel in 
ontvangst  te nemen  terwijl ze  fel met hun vleugels klapperden. Ze waren al stevig gegroeid  intussen en dat 
zorgde voor een flinke eetlust. Wanneer de aangebrachte prooi verorberd was, bleven de jongen luid bedelen 
en pikten daarbij  regelmatig  in de buikveren en poten van de oudervogels om hen aan  te  sporen nog meer 
voedsel te geven.  Hun drang naar voedsel deed hen zelfs gaan bedelen bij toevallige passanten als een mannetje 
vink en een grasmus die vlakbij in de struik landen. De Grote groene sabelsprinkhanen die de ouders aanbrachten 
waren echter nog een formaat te groot voor de jongen en werden, na het afpitsen van poten en vleugels met de 
bek, door de adulte vogels dan maar vakkundig op een doorn geprikt en gestockeerd. Bij iedere voedselvlucht 
kwamen steeds maar twee jongen tevoorschijn. Het derde jong viel nergens meer te bespeuren.  
 
Wanneer we op 3 augustus terugkeerden, vlogen de jongen al vlot heen en 
weer  tussen  de  verschillende  struwelen  in  de  houtkant  en  verlieten  ze 
regelmatig hun veilige onderkomen om in het hooiland zelf op zoek te gaan 
naar prooien. Met de nakende  terugtrek was het  immers van het grootste 
belang dat de jongen op korte tijd voor zichzelf leerden zorgen en voldoende 
voedsel konden vinden. Al brachten de oudervogels in deze periode af en toe 
nog eens een lekker hapje aan. Ook nu weer viel op dat het mannetje en het 
vrouwtje  ieder voor een van de  jongen zorgden. Twaalf dagen  later, op 15 
augustus,  waren  de  oudervogels  vertrokken  richting  hun 
overwinteringsgebieden  in  Afrika  en  stonden  de  jongen  er  alleen  voor. 
Ongeveer een week  later  volgden de  jongen  in het ouderlijke  spoor.   Hen 
wacht nog een jaar vol gevaren; minder dan een op vier jongen overleeft zijn 
eerste levensjaar.  
 

 

Figuur 71: Nadat de ouders vertrokken zijn, moeten de jongen voor zichzelf zorgen.
Mene-Jordaanvallei, 17 augustus 2015. Ffoto: Griet Nijs.
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De totale territoriumoppervlakte, waarbinnen de dieren foerageerden, rustten en broedden bedroeg ongeveer 
1,5 ha (zie Figuur 68, rood afgelijnd stuk). Hiervan gebruikten ze ongeveer 1 ha intensief (>90% van hun tijd), de 
rest werd sporadisch bezocht en maakte daarmee wel deel uit van het territorium. De foerageerradius van de 
oudervogels  en  de  jongen  tijdens  de  broedperiode  beperkte  zich  tot  ca.  125 m  van  de  nestplaats  en  ze 
frequenteerden daarbij voornamelijk het soortenrijk schraal grasland en de aangrenzende onverharde weg. Bij 
uitzondering vlogen ze tot in de holle weg die haaks op het weiland staat waar het nest zich bevond. Een klein 
territorium (< 1 ha) , wijst volgens van den Burg et al. (2011) op een hoge kwaliteit van het leefgebied.  
 

Tabel 2: Overzicht van de gedragsobservaties van het broedgeval in Mene-Jordaanvallei 

Datum  Tijd  Observatieduur Weersomstandigheden

25/06  16u20‐18u47  2u27min Zonnig, ca. 25°C

01/07  8u09‐9u00  0u51min ‐ 

07/07  11u40‐13u24  1u44min Zonnig, ca. 25°C

11/07  14u50‐16u06  1u16min ‐ 

22/07  11u40‐13u55  2u15min Zonnig, ca. 24°C

31/07  11u15‐12u06  0u51min Zonnig, ca. 25°C

03/08  19u20‐20u16  0u56min Zonnig, ca. 29°C

17/08  14u35‐14u55  0u20min ‐ 

Totaal    10u41min

 

 
Figuur 72: Soortenrijke graslanden voorzien de Grauwe klauwier van prooien. Mene-Jordaanvallei, 6 augustus 2016. Foto: Griet 
Nijs. 
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5.2.2 Broedgeval Middenloop Velpevallei? 
Op  26  juli  2016 werd  in  natuurgebied Middenloop  Velpevallei  (Paddepoel)  een  juveniele Grauwe  klauwier 
gefotografeerd door Karel van Rompaey. Aangezien het verenkleed van dit jonge dier nog duidelijk donsveren 
bevatte ter hoogte van kop en nek en de najaarstrek nog maar nét was aangevangen, kon dit wijzen op een 
mogelijk broedgeval in het gebied. In de omgeving werden echter geen adulte (ouder)vogels waargenomen, die 
een eventueel broedgeval konden bevestigen. Het jonge dier werd ook de dag nadien op dezelfde locatie gemeld. 

  
Figuur 73: Situering van de waarnemingen van Grauwe klauwier in natuurgebied Middenloop Velpevallei (bron: 
www.waarnemingen.be) 

 
Wanneer projectcoördinator Griet Nijs  samen met Pim Wolf op 28  juli 2016  ter plaatse  ging,  troffen  ze op 
diezelfde plaats twee juveniele Grauwe klauwieren druk foeragerend aan. Op basis van het verenkleed (beiden 
hadden nog donsveren t.h.v. nek en kop) werd geschat dat beide dieren vermoedelijk een viertal weken tevoren 
het nest hadden verlaten. Hoewel ze in dat geval nog niet lang volledig zelfstandig waren, vingen ze vlot prooien 
en konden reeds goed vliegen. Ook die dag werden geen adulte vogels waargenomen. Op zich hoeft dat een 
broedgeval niet uit te sluiten aangezien de oudervogels vaak vroeger naar de overwinteringsgebieden vertrekken 
dan de jongen, die gewoon wat langer in de buurt van de broedlocatie aanwezig blijven. De daaropvolgende dag 
werd nog één juveniel waargenomen 400 m oostwaarts in de Velpevallei. Dat was tevens de laatste waarneming 
uit  het  projectgebied.  Mogelijk  trokken  de  jonge  dieren  reeds  verder  zuidwaarts,  op  weg  naar  hun 
overwinteringsgebieden. 
 
De combinatie van het plaatselijk nog donzige verenkleed, de  jonge  leeftijd van de klauwieren en de vroege 
datum  i.v.m.  terugtrek, maakt het weinig waarschijnlijk de  juveniele klauwieren van  (ver) buiten het gebied 
kwamen. Vermoedelijk kwam een koppel tot broeden  in de Paddepoel of de nabije omgeving maar werd dit 
broedgeval gemist. De Middenloop Velpevallei wordt nochtans met regelmaat bezocht door vogelkijkers.  
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Figuur 74: De juveniele Grauwe klauwieren hadden nog restanten van hun donskleed. Paddenpoel, 28 juli 2016. Foto: Pim Wolf. 

 

5.2.3 Broedgeval Schulensbroek (Limburg) 
Net over de provinciegrens in Limburg kwam in 2016 een koppel Grauwe klauwieren tot broeden in natuurgebied 
Schulensbroek (Herk‐de‐Stad). De dieren werden voor het eerst opgemerkt op 19 mei en werden voor het laatst 
gemeld op 26 juli. Het nest was gevestigd in een meidoornhaag waarlangs een goed ontwikkelde braamkoepel 
groeide. Het koppel bracht drie jongen succesvol groot. De maximale foerageerafstand van de oudervogels en 
de jongen tot het nest die werd vastgesteld, bedroeg maximaal 350 m. Het merendeel van de tijd foerageerden 
de dieren echter binnen een straal van 100 m rond de nestplaats. De oppervlakte van het territorium waarin de 
dieren hun nestplaats hadden,  foerageerden  en  rustten bedroeg  in  totaal ongeveer 4 ha. De  zone  rond de 
nestlocatie waarin ze het meest intensief foerageerden en het grootste deel van de tijd aanwezig waren, bedroeg 
bijna 2 ha, wat bijna het dubbele is van de territoriumoppervlakte die Grauwe klauwieren in Meldert benutten. 
 
Het was voor het tweede jaar op rij dat zich in het natuurgebied een koppel vestigde. In 2015 kon het gebied ook 
een broedpaar verwelkomen. Toen werd op 31 mei voor het eerst een koppel waargenomen ongeveer 2 km ten 
noordoosten van de broedlocatie uit 2016.  
 
De soort kwam na een tijd van afwezigheid voor het eerst weer tot broeden in het Schulensbroek in.1993. Daarna 
was het wachten tot 2000 voor zich opnieuw een (mogelijk) broedgeval aanmeldde. Dat de soort nu opnieuw tot 
broeden komt, stemt hoopvol. Het gebied heeft immers veel potentieel om op termijn een broedcluster Grauwe 
klauwieren te huisvesten (zie ook 7). 
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Figuur 75: Situering van het broedgeval in het Schulensbroek. De dieren verplaatsen zich in een straal van 350 m rond de 
nestplaats (oranje cirkel: straal = 100m; blauwe cirkel: straal = 200 m, groengele cirkel: straal = 350 m). De totale oppervlakte van 
het territorium is doorzichtig wit ingekleurd en bevat een segment in de 200 m radius zone (rode stippellijn; oppervlakte = 2,1 ha) 
en een segment in de 100 m radius zone, die het meest intensief werd gebruikt (witte stippellijn; oppervlakte = 1,9 ha).. 
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Figuur 76: De Grauwe klauwieren broedden in een meidoornhaag waarlangs zich een mooie braamkoepel kon ontwikkelen. 
Begrazing met schapen zorgt voort een structuurrijke vegetatie en de nabijgelegen waterpartij voorziet de klauwieren van een 
aanvullend prooiaanbod. Schulensbroek, 12 juli 2016. Foto: Griet Nijs. 

 

5.2.4 Voedselpreferentie 
De kans op terugkomst van jonge klauwieren naar hun geboortegrond in het volgende jaar hangt nauw samen 
met het lichaamsgewicht van de jongen voor hun vertrek naar de overwinteringsgebieden (van den Burg et al., 
2011). Het lichaamsgewicht wordt bepaald door de hoeveelheid voedsel die aanwezig is in het broedgebied en 
daarmee dus grotendeels de kwaliteit van het leefgebied. Frequentie van prooiaandracht en grootte van prooien 
vormen indicaties voor de kwaliteit van het broedgebied (van den Burg et al., 2011) 
 
Tijdens de gedragsobservaties werd ook – voor zover mogelijk – tot op soortgroep gedetermineerd welke prooien 
de oudervogels vingen voor zichzelf of aanbrachten naar de jongen.  
 
In Mene‐Jordaanvallei bleken overwegend ongewervelden het dieet te bepalen. Tijdens de observaties werden 
voornamelijk sprinkhanen (ca. 10 ex.), enkele nachtvlinders (2 ex.), hommels (4 ex.), wespen (2 ex.), kleine kevers 
(ca.  10  ex.)  en  overige  vliesvleugeligen  (ca.  15  ex.),  aangebracht.  Het  foerageren  verliep  in  korte  reeksen, 
afgewisseld met periodes van poetsen en rust. Het interval waarmee prooien werden gevangen varieerde van 1 
tot  20  minuten,  met  een  gemiddelde  van  7  minuten.  Er  leken  individuele  voorkeuren  te  bestaan  van 
jachttechnieken wat ook andere prooien opleverde. Zo ving het vrouwtje vaker ongewervelden in de lucht terwijl 
het mannetje vaker prooien van de grond plukte. 
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Figuur 77: Het vrouwtje in Mene-Jordaanvallei ving vaker ongewervelden uit de lucht. Hier een vlieg. Mene-Jordaanvallei,5 
augustus 2015. Foto: Karel Van Rompaey. 

 
In het Schulensbroek kon alleen het mannetje op 12 juli kort geobserveerd worden tijdens een foerageerreeks. 
Hij  foerageerde  vanaf  de meidoornhaag waarin  ook  het  nest  gelokaliseerd was  en  plukte  er  voornamelijk 
zweefvliegen van het genus Helophilus (5 ex. op ca. 20 min) uit het aanpalende grasland. Wanneer we drie dagen 
later (15 juli) opnieuw ter plaatse gingen, graasden een 45‐tal schapen op het perceel. De grasmat was op dat 
moment al kort afgegeten, wat het aanbod aan ongewervelden mogelijk verlaagde. Beide ouderdieren vlogen 
een grotere afstand van de nestlocatie om in andere percelen te gaan foerageren. 
 
De juveniele Grauwe klauwieren die in de Middenloop Velpevallei werden gemeld, konden eveneens maar een 
korte  tijd worden  geobserveerd,  nl.  op  28  juli  gedurende  30 min.  In die  tijdspanne  vingen  ze  voornamelijk 
hommels tussen het lange gras vanop een weidepaal, de prikkeldraadafsluiting of een meidoornstruik. Er werd 
ook nog een ongedetermineerde vliesvleugelige gevangen en een spin. De kruidenrijke vegetatie in graslanden 
in  de  Middenloop  Velpevallei  was,  op  het  moment  dat  de  jonge  klauwieren  er  verbleven,  hoofdzakelijk 
ongemaaid en een aantal kruiden stonden nog  in bloei. Deze  lange bloemrijke vegetatie huisvestte een goeie 
vertegenwoordiging van ongewervelden als vlinders, hommels, sprinkhanen en zweefvliegen. 
 
Anekdotische waarnemingen uit Vierkensbroek meldden een Grauwe klauwier met een Moerassprinkhaan en 
een libel. Ook daar zorgen waterpartijen voor een aanvullend dieet. 
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5.3 Voedselabundantie 

5.3.1 Loopkevers 

5.3.1.1 Algemene bevindingen 
 
We bespreken de  resultaten van het omvangrijke bodemvalonderzoek 
niet  enkel  in  functie  van  voedselaanbod,  maar  we  gaan  ook  in  op 
faunistische bijzonderheden. 
 
Er  zijn  bij  het  onderzoek  van  2015  5.112  loopkevers  gevangen met 
bodemvallen, verdeeld over 66 soorten (zie Tabel 3). Hiervan bleken 13 
soorten (20%) opgenomen in de Rode lijst (Desender et al., 2008). 
Een overzicht van alle waargenomen Rode Lijstsoorten, verdeeld over de 
categorieën, geeft volgend beeld:  

 Bedreigd (2 soorten): Carabus auratus en Carabus monilis; 

 Zeldzaam (11 soorten): Acupalpus brunnipes, Agonum nigrum, 
Amara aulica, Bembidion gilvipes, Chlaenius nigricornis, 
Diachromus germanus, Harpalus griseus, Panagaeus 
bipustulatus, Parophonus maculicornis, Trechus micros en 
Trichocellus placidus; 

 
Soorten opgenomen in de categorie ‘Zeldzaam’ (Z) zijn sensu stricto geen 
‘Rode  Lijstsoorten’.  Het  betreffen  echter  veelal  habitatspecialisten. 
Vandaar  dat  de  ‘zeldzame’  soorten  hier  als  doelsoorten  voor  het 
natuurbehoud  kunnen  beschouwd  worden  en  als  indicatoren  voor 
evaluatie van de aanwezige ecotopen. 
 
 
Opmerking: 
Pterostichus  cupreus  en  P.  versicolor  zijn  samen  genomen  tot  P. 
cupreus/versicolor. Meer dan in andere gebieden bleek dat deze moeilijk van elkaar te onderscheiden waren. De 
grootte, de bestippeling en de beharing van de binnenkant van de achterpoten lopen sterk door elkaar. 
 
De bodemvallen die in 2009 in Walsbergen en Doysbroek werden geplaatst, en waarvan de vangsten in kader 
van voorliggend onderzoek zijn gesorteerd en op naam gebracht, leverden 2.017 loopkevers op, verdeeld over 
58 soorten (zie Tabel 4). Hiervan bleken 9 soorten (15,5%) opgenomen in de Rode lijst (Desender et al., 2008), 
met name: 

 Bedreigd: 2 soorten: Carabus auratus en Carabus monilis; 

 Kwetsbaar: Harpalus laticollis* 

 Zeldzaam:  6  soorten:  Acupalpus  consputus,  Amara  aulica  ,  Bembidion  mannerheimi*,  Bembidion 
obliquum, Chlaenius nigricornis en Parophonus maculicornis; 

 
De 2 Rode‐lijstsoorten die met een asterix* zijn gemarkeerd, zijn enkel gevangen bij het onderzoek in 2009 in 
Walsbergen en Doysbroek. Twee andere soorten, Acupalpus consputus en Bembidion obliquum, zijn in 2015 niet 
met bodemvallen gevangen, wel via handvangsten (zie volgende paragraaf).  
De loopkevers werden gedetermineerd door Eugene Stassen.   
   

Figuur 78: Het leegmaken van de bodemvallen 
met vnlr Kevin Lambeets, Jorg Lambrechts en 

Eugène Stassen. Grote Getevallei, 26 
augustus 2015. Foto: Griet Nijs.
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Tabel 3: overzicht van de aangetroffen loopkeversoorten op tien locaties in Gete- en Velpevallei, met vermelding van de 

vangstaantallen en de Rode-lijststatus. 

Soort / locatie 
Rode 
Lijst 

AH1 AH2 AH3 GG1 GG2 PA1 PA2 PA3  PA4  WM  Totaal

Acupalpus brunnipes  Z           15                    15 

Acupalpus dubius              2                    2 

Acupalpus flavicollis                                1  1 

Agonum assimilis                                1  1 

Agonum dorsale        2  4  4  8                 18 

Agonum emarginatum              3           1     4  8 

Agonum muelleri           1     1     1  2     1  6 

Agonum nigrum  Z                 1              1 

Agonum obscurum              23                    23 

Amara aenea                             2     2 

Amara aulica  Z        1        10              11 

Amara communis     199 60  86  9  19  5  29  1  28     436 

Amara familiaris                          2  2     4 

Amara lunicollis     9              17  21  7  2     56 

Amara plebeja     1  1                    1     3 

Amara similata           1     1  1              3 

Anisodactylus binotatus        1  10     7  3           1  22 

Badister lacertosus                 1                 1 

Bembidion articulatum                 1                 1 

Bembidion biguttatum        1     4     1  1  2        9 

Bembidion gilvipes  Z           8  1              9  18 

Bembidion guttula        1  1  36        2  6  1     47 

Bembidion lampros        79        107        12        198 

Bembidion lunulatum        1  1  26           2     2  32 

Bembidion obtusum     24  3  6                       33 

Bembidion properans     1  6              4     2     13 

Bembidion tetracolum           1                    1  2 

Calathus melanocephalus        1  2     1                 4 

Carabus auratus  B  21  2                          23 

Carabus granulatus     7  8  46  34  12  4  1        31  143 

Carabus monilis  B  33  17  18  44  4     3  43  32  1  195 

Chlaenius nigricornis  Z  4     1           1           6 

Clivina collaris              1                    1 

Clivina fossor        4  2  12  4     1  3  1  1  28 

Diachromus germanus  Z              2                 2 

Dyschirius globosus     1  1           3  1        8  14 

Harpalus affinis           1                       1 

Harpalus griseus  Z                             1  1 

Harpalus latus     28  2  9  12  1  3  6  17  15     93 

Harpalus rubripes                          1        1 

Harpalus rufipes     157 89  33  25  123        9  1  1  438 
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Soort / locatie 
Rode 
Lijst 

AH1 AH2 AH3 GG1 GG2 PA1 PA2 PA3  PA4  WM  Totaal

Harpalus tardus        1                          1 

Loricera pilicornis        12     1  10  3  1  1        28 

Nebria brevicollis     36  61  1     18  5  58  4  21  2  206 

Nebria salina                          2        2 

Notiophilus substriatus                 2                 2 

Oodes helopioides        2  2           1           5 

Panagaeus bipustulatus  Z           1                    1 

Panagaeus cruxmajor     1        2     2     2        7 

Parophonus maculicornis  Z  1  2        3           1     7 

Pterostichus anthracinus           7                       7 

Pterostichus cupreus / 
versicolor     366 142 77  53  199  521 159 430  570  12  2529 

Pterostichus diligens        3     3  5           1  1  13 

Pterostichus melanarius     18  35  83  13  25     1           175 

Pterostichus minor           1                       1 

Pterostichus niger                                8  8 

Pterostichus nigrita        2  2  5                 12  21 

Pterostichus rhaeticus     1  2                          3 

Pterostichus strenuus     1  10  1  67  2              5  86 

Pterostichus vernalis     4  8  20  8  10  3  2  4  7  3  69 

Stomis pumicatus     1     1  5  3        1     1  12 

Syntomus foveatus                             1     1 

Syntomus truncatellus                             3     3 

Trechus micros  Z  1           1        1  1     4 

Trechus obtusus           1                 1     2 

Trichocellus placidus  Z           3                    3 

             

Aantal exemplaren  915 559 420 419  571  582 293 553  693  107  5.112

Aantal soorten  22  30  29  27  27  15  18  22  20  22  66 

Aantal Rode‐Lijstsoorten  5  3  3  5  5  2  2  2  3  3  13 

 
LEGENDE:  Rode Lijst: 

 B: Bedreigd; 

 Z: Zeldzaam 
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Tabel 4: overzicht van de aangetroffen loopkeversoorten op tien locaties in het Doysbroek en Walsbergen,, met vermelding van 
de vangstaantallen en de Rode-lijststatus 

 

Soort / locatie 
Rode 
Lijst 

DBb DBh DBo DBr DBw WBb WBd  WBo  WBp WBs Totaal

Abax ater                    36           3  39 

Acupalpus consputus  Z  1                             1 

Agonum dorsale     4  1  3  1                    9 

Agonum moestum     9  3  1              1        14 

Agonum muelleri     1     3     2                 6 

Amara aulica   Z  7  4     10        2           23 

Amara communis     2  12  10  26  21     137  32  59     299 

Amara familiaris        2  1                       3 

Amara lunicollis              1        9           10 

Anisodactylus binotatus        39  8  19  5           1     72 

Asaphidion curtum     5                             5 

Badister bullatus                    1  2     1     4 

Badister sodalis                 1              1  2 

Bembidion lampros     29  13  32  2  1              4  81 

Bembidion lunulatum     6        1                    7 

Bembidion mannerheimi  Z        1                       1 

Bembidion obliquum  Z  4                             4 

Bembidion obtusum        1     1                    2 

Bembidion quadrimaculatum     1           2                 3 

Bembidion tetracolum     1                             1 

Bradycellus verbasci        1     1                    2 

Calathus rotundicollis                    1              1 

Carabus auratus  B  1  17                          18 

Carabus granulatus     21  2  36  2  13                 74 

Carabus monilis  B     1  11     2                 14 

Chlaenius nigricornis  Z        2     3           6     11 

Clivina collaris           2                       2 

Clivina fossor     3  1  3  1  1     2           11 

Dyschirius globosus        1  7                       8 

Harpalus laticollis  K     1     2                    3 

Harpalus latus           1  1     1  1  7  9  4  24 

Harpalus rubripes                             1     1 

Harpalus rufipes     2  43  9  18  25     1  1  3     102 

Harpalus tardus     1                             1 

Leistus ferrugineus     1  2     3                    6 

Leistus rufomarginatus                    1              1 

Leistus terminatus     1        1                    2 

Loricera pilicornis     2                 1           3 

Nebria brevicollis     248 5  44  5  6  6           33  347 

Notiophilus biguttatus     2              4           1  7 

Notiophilus palustris     2                 1     1     4 
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Soort / locatie 
Rode 
Lijst 

DBb DBh DBo DBr DBw WBb WBd  WBo  WBp WBs Totaal

Notiophilus rufipes     1                             1 

Oodes helopioides           1  1  1        13  12     28 

Panagaeus cruxmajor        1  1  1                    3 

Parophonus maculicornis  Z  1  1     1                    3 

Pterostichus anthracinus                          1  2     3 

Pterostichus cupreus        1  22     6     2  16  10     57 

Pterostichus diligens                       1  1        2 

Pterostichus melanarius     78  33  12  7  13  2  2  3  1  17  168 

Pterostichus niger     88  68  9  10  10     1  26  24  13  249 

Pterostichus nigrita           2                 1     3 

Pterostichus oblongopunctatus                    9           6  15 

Pterostichus strenuus     1        1           1        3 

Pterostichus vernalis        3  14  6  5     4           32 

Pterostichus versicolor        8  25     14     107  25  40     219 

Stenolophus teutonus        1                          1 

Trechus obtusus              1                    1 

Trechus quadristriatus                                1  1 

                                      

Aantal exemplaren  523 265 260 123 131  61  273  127  171  83  2.017

Aantal soorten  28  26  25  25  18  9  15  12  15  10  58 

Aantal Rode‐Lijstsoorten  5  5  3  3  2  0  1  0  1  0  9 
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5.3.1.2 Een enkele handvangst 
 
We voerden op 26 augustus 2015 een handvangst uit op de oever van de poel in GG2. Daarbij werden volgende 
vijf soorten aangetroffen: 
 

soort  geslacht  aantal

Acupalpus consputus  v  1 

Bembidion articulatum  v  5 

Bembidion articulatum  m  9 

Bembidion obliquum  m  2 

Bembidion obliquum  v  2 

Bembidion quadrimaculatum  v  3 

Dyschirius aeneus  v  1 

 
Slechts een van deze vijf soorten, nl Bembidion articulatum, is ook met bodemvallen aangetroffen, meer bepaald 
enkel op die locatie GG2. Dit illustreert het gekende verschijnsel dat gerichte handvangsten heel makkelijk extra 
loopkeversoorten opleveren t.o.v. bodemvalonderzoek. De verklaring is dat de genoemde soorten vooral zeer 
kort bij de rand van het water leven. Ze volgen schommelingen in waterpeil. Het is lastig daar bodemvallen op te 
stellen vermits die makkelijk onder water zouden lopen.  
Acupalpus consputus en Bembidion obliquum zijn beiden in de Rode Lijst opgenomen als zeldzaam. 
 

5.3.1.3 De acht talrijkst gevangen loopkeversoorten 
 
Van acht  loopkeversoorten zijn  in  totaal meer dan 100 exemplaren gevangen gedurende het onderzoek met 
bodemvallen in 2015. Deze worden hieronder opgelijst in afnemende volgorde van talrijkheid: 
 

Soort / locatie  Rode Lijst Totaal

Pterostichus cupreus / versicolor     2.529 

Harpalus rufipes     438 

Amara communis     436 

Nebria brevicollis     206 

Bembidion lampros     198 

Carabus monilis  B  195 

Pterostichus melanarius     175 

Carabus granulatus     143 

 
Het soortenduo Pterostichus cupreus / P. versicolor is met 2.529 ex., ofwel 49,5% van alle gevangen loopkevers, 
de  talrijkst gevangen  loopkeversoort(en). Deze 10  tot 13 mm grote  loopkevers, die deels dagactief  zijn,  zijn 
mogelijk interessant als prooi voor Grauwe klauwier. 
 
Bij de acht talrijkst gevangen soorten bevinden zich twee Carabus‐soorten, ook wel schallebijters genoemd. Dit 
zijn grote loopkevers die een (belangrijk) deel van het menu van Grauwe klauwier (zouden) kunnen uitmaken.  
 
Omgekeerd is het zo, dat er van 13 loopkeversoorten in de loop van het bodemvalonderzoek maar één exemplaar 
gevangen is.   
   



 
  De Grauwe klauwier in Vlaams‐Brabant  88 
 
 

Bij het onderzoek van 2009 in Doysbroek en Walsbergen zijn van tien loopkeversoorten meer dan 50 
exemplaren gevangen.  
 

Soort / locatie  Totaal

Nebria brevicollis  347

Amara communis  299

Pterostichus niger  249

Pterostichus versicolor  219 

Pterostichus melanarius  168

Harpalus rufipes  102

Bembidion lampros  81 

Carabus granulatus  74 

Anisodactylus binotatus  72 

Pterostichus cupreus  57 

 
Hiervan zijn twee loopkeversoorten die op basis van hun grootte in aanmerking komen als potentiële prooi voor 
klauwieren: Carabus granulatus en Pterostichus niger (249 ex.). Deze laatste soort is bij het onderzoek in 2015 
enkel in lage aantallen op één locatie in de Paddepoel gevangen.  
 

5.3.1.4 Vergelijking van de locaties van het onderzoek van 2015 
 
Het aantal gevangen loopkevers per locatie varieert vrij sterk. De hoogste aantallen zijn gevangen in het hooiland 
AH1 in Aronst Hoek (915 ex.), de laagste aantallen in het Wachtbekken van Miskom (WM; 107 ex.) 
De aantallen gevangen loopkevers per locatie worden sterk beïnvloed door een beperkt aantal soorten, in het 
bijzonder door de talrijkst gevangen soort Pterostichus cupreus / P. versicolor. 
 
Het aantal soorten per locatie varieert ook behoorlijk sterk. Op de voor loopkevers soortenrijkste locatie (AH2) 
zijn dubbel zoveel soorten gevangen dan op minst soortenrijke locatie PA1, met name 30 versus 15 soorten. Ook 
op de vier andere locaties in de Velpevallei zijn minder soorten loopkevers (18 tot 22 soorten) gevangen dan op 
drie van de vier andere locaties in de Getevallei (27 tot 29 soorten). Enkel AH1 in Aronst Hoek, waar de hoogste 
aantallen loopkevers waren gevangen, scoort qua soortenaantal minder, met 22 soorten. De aanwezigheid van 
kalk ondiep in de bodem kan mogelijk een rol spelen in de soortenrijke situaties in de Getevallei. 
 
Een belangrijke parameter in functie van evaluatie van de ecologische betekenis van een bepaalde locatie voor 
loopkevers,  is het aantal  loopkeversoorten van de Rode Lijst. Dit aantal varieert tussen de twee en vijf Rode‐
Lijstsoorten per locatie. Twee locaties in de Getevallei, met name de wastine GG1 en het hooiland AH1 in Aronst 
Hoek, scoren best met vijf Rode‐lijstsoorten, drie locaties in de Paddepoel in de Velpevallei (PA1, PA2 en PA3) 
scoren het minst met elk twee Rode‐lijstsoorten.  
Het  onderzoek  illustreert mooi  hoe  de  diversiteit  aan  loopkevers  geen  pure  afspiegeling  is  van  botanische 
diversiteit.  

 De donk  in de Paddepoel, een  locatie met een uitzonderlijk(e)  (zeldzame) vegetatie,  scoort met 15 
loopkeversoorten  en  twee  Rode‐Lijstsoorten  het minst  van  alle  in  2015  onderzochte  locaties. Met 
andere woorden, de loopkeverdiversiteit en het aandeel Rode Lijstsoorten is niet in verhouding tot de 
botanische rijkdom. 

 Anderzijds kunnen we besluiten dat locatie GG1, een voormalige akker langs de Grote Gete, zeer gunstig 
evolueert  qua  loopkeverfauna.  Het  was  in  dit  onderzoek  een  soortenrijke  locatie  (met  27 
loopkeversoorten), en de  locatie  scoorde erg goed met vijf Rode  Lijst  soorten. Er  is een  zeer  fraaie 
wastinestructuur aanwezig. 

 Als we naar de resultaten van het onderzoek van 2009 kijken, valt vooral op hoe zwak Walsbergen voor 
loopkevers  scoort  vergeleken met Doysbroek. Walsbergen  is botanisch  een uitzonderlijk waardevol 
gebied met  ondermeer  een  uniek  Veldrusgrasland  (Molinion), maar  dit  vertaalt  zich  niet  naar  de 
loopkeverfauna. Doysbroek is botanisch een interessant gebied, dat door goed beheer al vele jaren in 
de goede  richting evalueert. Het  is puur botanisch echter minder bijzonder dan Walsbergen. Bij het 
beheer  van  Doysbroek  wordt  zeer  sterk  rekening  met  fauna  gehouden  meer  bepaald  naar 
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structuurdiversiteit. Diversiteit aan loopkevers wordt onder meer bepaald door variatie in vegetatie‐ en 
bodemstructuur.      
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5.3.1.5 Soortbesprekingen 
We bespreken een selectie van de aangetroffen (Rode Lijst)soorten. 

 Bedreigd	
Carabus auratus, de Gouden  loopkever, wordt door Turin (2000) beschouwd als een zonminnende soort van 
open terreinen, vooral (kruidenrijke) niet zwaar bemeste graslanden (o.a. kalkgrasland en rivierdijken met zuid‐
expositie). Op een warm kalkgrasland in Nederlands Zuid‐Limburg werd waargenomen dat de dieren in de zomer 
naar de omliggende bossen verhuisden. Bosranden grenzend aan kalkgrasland zijn de locaties waar in Nederland 
de hoogste dichtheden zijn vastgesteld. In West‐Duitsland is de soort onder andere waargenomen op kapvlakten 
in bossen. Het is een brachyptere soort, die zich evenwel lopend goed verplaatst. De soort zou ook tot hoog in 
de bomen actief kunnen zijn (Turin, 2000). 
De  soort  werd  in  de  eerste  Rode  Lijst  als  ‘achteruitgaand’  beschouwd  in  Vlaanderen,  op  basis  van  een 
verspreiding in 75 UTM‐hokken voor 1950 en slechts 44 na 1950 (Desender et al. 1995). Bij de recente herziening 
van de Rode  lijst  (Desender et al. 2008) bleek de afname veel dramatischer en de soort wordt als  ‘bedreigd’ 
beschouwd.  
Een voorbeeld die de achteruitgang illustreert: Carabus auratus was algemeen op akkers en in tuinen in Riemst. 
Na de grote ruilverkavelingen begin jaren zeventig verdween de soort compleet (niet gepubliceerde data, Eugene 
Stassen). Omwille  van het  feit dat deze  soort ongevleugeld  is,  koloniseert  ze niet makkelijk  terreinen waar 
natuurherstel plaatsvond. Dit wordt geïllustreerd door een grondig onderzoek in het natuurgebied Rosdel. In dit 
relatief  grote  natuurgebied  koloniseerden  tal  van  topsoorten  qua  planten,  vlinders,  libellen,  spinnen  en 
loopkevers, maar Carabus‐soorten ontbraken volledig, op de gevleugelde C. granulatus na (Lambrechts et al., 
2007) die in Vlaanderen zeer algemeen is. Het gebied Rosdel lijkt nochtans uitermate geschikt voor de Gouden 
loopkever… maar blijkbaar is er te weinig connectiviteit in de sterk ruilverkavelde omliggende regio. 
Nochtans waren er in de regio Zuidoost‐Brabant al een aantal populaties gekend: 

 Kleinschalig landschap rond de Blauwschuurhoeve te Bierbeek; 

 Bij een recent bodemvalonderzoek in de Heibossen in Kortenaken is een populatie Gouden loopkever 
(Carabus auratus) gevonden (niet gepubliceerde data, Kevin Lambeets).  

 

 
Figuur 79: Carabus auratus dagactief op een onverharde weg. Foto Bernard Van Elegem.  

 
De  Gouden  loopkever  houdt  van  een  extensief  bewerkt  cultuurlandschap  en  wordt  vaak  op  onverharde 
landwegen gezien. Daarnaast zijn ook open (hei)schrale plekken in bossen uitverkoren. Dit is aangetoond in de 
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Heibossen te Kortenaken maar ook in het Konenbos in Voeren waar vele tientallen dieren op zo een locatie zijn 
vastgesteld (Plessers et al., 2004).  
In voorliggend onderzoek in 2015 vingen we 23 Gouden loopkevers, op twee locaties in Aronst Hoek. Er is een 
grote populatie aanwezig in het hooiland in Betserbroek (AH1; 21 ex gevangen) en de soort komt ook voor ten 
noorden van de Dorpsstraat: er zijn twee exemplaren gevangen in het grasland AH2.  
De vangsten van 2009 van Doysbroek werden bij dit onderzoek betrokken omdat deze  soort er visueel was 
vastgesteld. We telden in de bodemvallen 18 ex. Gouden loopkever, waarvan 17 in de wastine. Ook recent zijn 
er  nog  waarnemingen  die  de  aanwezigheid  van  de  soort  in  de  Grote  Getevallei  bevestigen: 
http://waarnemingen.be/gebied/view/240905?from=2015‐06‐04&to=2016‐12‐18&sp=8317&g=.  
 
 
Carabus monilis,  de  Graslandschallebijter,  werd  –net  als  C.  auratus‐    in  de  eerste  Vlaamse  Rode  lijst  als 
‘achteruitgaand’ beschouwd, maar inmiddels als ‘bedreigd’ (Desender et al., 2008). 
De soort werd recent gevonden in lage aantallen in het natuurgebied Middenloop Velpevallei in Glabbeek (mond. 
med. Pallieter De Smedt) en dat was voor een deel de aanleiding om voorliggend bodemvalonderzoek uit  te 
voeren en te onderzoeken of deze soort wijder verspreid in de regio voorkomt. C. monilis is ook aangetroffen op 
het plateau van Honsem i.k.v. het Green Veins‐project (pers. med. Marjan Speelmans). 
De soort klimt in bomen en verstopt zich in de aanwezige holtes. Staand dood hout of aftakelende bomen zijn 
van belang. 
 

 
Figuur 80: Carabus monilis. Dit is een ondersoort uit de Jura in Frankrijk, en veel blauwer dan onze dieren. Foto Bernard Van 

Elegem.  

 
De Graslandschallebijter was met 195 ex. de zesde talrijkst gevangen loopkeversoort bij voorliggend onderzoek. 
De  soort  is op negen  van de  tien onderzochte  locaties  gevonden  en dus  in  alle  vier onderzochte  gebieden 
aangetroffen. Enkel in het botanische top‐perceel PA1 in de Middenloop Velpevallei ontbrak ze. Nochtans zijn 
hoge aantallen genoteerd op twee andere locaties in het gebied (PA3: 43 ex. en PA4: 32 ex.), twee graslanden 
aan weerszijden van de Velpe. In PA4 was het opvallend dat daar de grootste exemplaren zijn gevangen. 
Ook in de wastine GG1 langs de Grote Gete is een grote populatie present (44 ex. gevangen). In Aronst Hoek zijn 
relatief hoge aantallen aanwezig, op alle drie de onderzochte locaties, dus wijd verspreid over het gebied. Vooral 
in AH1, waar ook de Gouden loopkever voorkomt, zijn flinke aantallen gevonden (33 ex.). 
De vangsten van 2009 van Doysbroek  leverden (naast Gouden  loopkever) ook deze soort op: 14 ex. verspreid 
over drie locaties, waarvan de meeste in het grasland Dbo. 
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We kunnen besluiten dat deze kenmerkende soort van vochtige graslanden nog wijd verspreid aanwezig is in de 
Velpe‐ en Getevallei. Dat was niet bekend voor aanvang van het onderzoek. Mogelijk  is het een belangrijke 
prooisoort bij vestiging van Grauwe klauwier.     	
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 Kwetsbaar	
Harpalus laticollis is ook bekend onder het synoniem Harpalus nitidulus of Ophonus nitidulus. De soort is voor 
1950 negen keer gevonden in Vlaanderen, in de periode 1950‐1995 niet meer. Om die reden is ze door Desender 
et al. (1995) gecatalogeerd als ‘uitgestorven in Vlaanderen’.  
De soort is door Lambrechts et al. (2007) echter op meerdere plaatsen in de gemeente Hoegaarden gevonden: 
op perceel Blinde ezel, op de spoorwegberm en in Rosdel. In de zomer van 2002 is de soort ook aangetroffen in 
de berm van de holle weg te Opvelp (ten noordwesten van Remmelenbos, nabij de taalgrens, ten zuiden van 
Opvelp‐Culot) (Project Green Veins; pers. med. Marjan Speelmans). De soort werd bij herziening van de Rode 
Lijst (Desender et al., 2008) als ‘kwetsbaar’ beschouwd.  
Als  habitat worden  ‘kalkhellingen,  stenige  hellingen  en  andere  droge  en warme  terreinen’  genoemd  door 
Desender et al. (1995). Turin (2000) noemt het een zeer thermofiele en matig xerofiele soort van humusrijke en 
kalkrijke,  meestal  lemige  bodem,  vooral  op  licht  beschaduwde  plaatsen  zoals  grazige  plekken  in  lichte 
hellingbossen en op de overgang van bos naar kalkgrasland. Op de meeste vindplaatsen is een goed ontwikkelde 
vegetatie  aanwezig  (vb.  hoge  kruidenvegetatie). De  soort  is macropteer  en  een  goed  vliegvermogen wordt 
verondersteld. In Nederland zijn slechts enkele recente vindplaatsen gekend o.a. in Zuid‐Limburg en de soort lijkt 
zowel in Nederland als omliggende landen af te nemen (Turin, 2000). 
 
Harpalus laticollis is door ons in 2009 gevangen in Doysbroek (3 ex.).  

 Zeldzaam	
Amara  aulica  is  in Nederland  vooral  in  streken met  kleiige  of  lemige  bodem  te  vinden. Daar  prefereert  ze 
graslanden en ruderale situaties met vrij hoge maar niet te dichte vegetatie met veel grassen en composieten 
(vooral distels). De soort foerageert  ’s nachts hoog  in de vegetatie op zoek naar zaden (Turin, 2000). Volgens 
Desender et al. (1995)  is het aantal UTM‐hokken met vindplaatsen na 1950 verdubbeld (34) ten opzichte van 
voor 1950 (17), maar het blijft toch een minder algemene soort. De soort zou vochtige graslanden prefereren. 
De soort  is door Lambrechts et al. (2007) op alle zeven onderzochte  locaties  in Hoegaarden gevangen, zij het 
meest in lage aantallen. Ze is ook van de bezinkingsputten van Tienen bekend (ongepubliceerde geg. K. Lambeets 
& J. Lambrechts). 
Amara  aulica  vertoonde  in  voorliggend  onderzoek  wél  een  duidelijke  voorkeur  voor  het  botanisch meest 
waardevolle grasland PA1 (10 ex.). Elders is de soort enkel gevangen in Aronst Hoek (1 ex. in AH3). De soort is 
ook talrijk aangetroffen in de vangsten van 2009 in Doysbroek, en in lage aantallen in Walsbergen.  
 
Parophonus maculicornis kende een vrij sterke achteruitgang bij vergelijking van de periode voor 1950 (11 UTM‐
hokken)  met  de  periode  1950‐1995  (slechts  in  5  UTM‐hokken)  en  werd  toen  als  ‘kwetsbaar’  beschouwd 
(Desender et al., 1995). Ze komt voor  in  schrale graslanden, vaak op kalkgraslanden. Het  is een macroptere 
(gevleugelde) soort die hier aan de rand van haar areaal voorkomt (Desender et al., 1995). Opvallend is dat deze 
soort bij een recent onderzoek van de snelwegbermen  langs de Brusselse Ring op 24 van de 26 onderzochte 
locaties gevonden is, soms in hoge aantallen. De auteurs vonden de soort recent ook elders in Vlaanderen en 
opperen dat ze door de klimaatswijziging toegenomen is (Desender et al., 2004). Zelf vingen we de soort ook aan 
de Tiense bezinkingsputten (4 mannetjes en 5 wijfjes in 2004; ongepubliceerde geg. K. Lambeets & J. Lambrechts) 
en wijd verspreid en talrijk in Hoegaarden (Lambrechts et al. 2007). 
Parophonus maculicornis bereikt(e) bij ons de noordgrens van haar verspreidingsgebied in Europa. In Nederland 
is de soort enkel van het zuiden bekend: Zuid‐Limburg en 1 recente vangst in Zeeland (Turin, 2000). Volgens Turin 
is het een thermofiele soort, die vooral op kalkbodem leeft maar ook op zandsteen, vaak aan de voet van bomen 
of muren. In Nederland komen vangsten van ruderale terreinen, kruidenrijke graslanden, weinig bemeste akkers 
op kalkbodem en kalkgraslanden.  
We vonden de  soort bij voorliggend onderzoek  in  lage aantallen  in vier gebieden: Aronst Hoek, Grote Gete, 
Doysbroek en Middenloop Velpevallei. 

 Momenteel	niet	bedreigd	
Carabus granulatus, de Kettingschallebijter,  is wellicht de  talrijkste Carabus‐soort  in Vlaanderen. De soort  is 
gebonden aan vochtige terreinen. Men vindt vooral hoge aantallen in natte gebieden met staand dood hout. Het 
is geen zeldzaamheid om honderden exemplaren samen overwinterend achter de schors van een dode boom 
aan te treffen. 
De Kettingschallebijter was met 143 ex. de achtste talrijkst gevangen loopkeversoort bij voorliggend onderzoek. 
De  soort  is  in  alle  vier  in  2015  onderzochte  gebieden  gevonden.  De  aantallen waren  laag  in Middenloop 
Velpevallei, wat  voor  locaties  PA2  en  PA3  kan  verklaard worden  door  afwezigheid  van  dood  hout  in  deze 
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graslanden in open valleigebied. PA4 ligt aanpalend aan een oud populierenbos dus daar is de afwezigheid van 
de Kettingschallebijter moeilijker te verklaren.  
De aantallen zijn hoog in het Wachtbekken van Miskom (MW: 31 ex.), in de wastine GG1 in de Grote Getevallei 
(34 ex.) en vooral in Aronst Hoek AH3 (46 ex.) waar een bodemval aan een dode populier stond. Er zijn ook heel 
wat zichtwaarnemingen bekend van het Doysbroek: http://waarnemingen.be/gebied/view/240905?from=2005‐
04‐01&to=2016‐12‐18&sp=1464&g=.  
 
Panagaeus cruxmajor is hygrofiel (vochtminnend) en leeft aan oevers van meren en langzaam stromende rivieren 
op zachte, kleiige bodem met vrij rijke vegetatie. Het is een macroptere soort, maar de vleugels zijn enigszins 
gereduceerd.  Er  is  een  vliegwaarneming bekend uit het buitenland  en de  soort  is  geregeld  aangetroffen  in 
rietlanden kort na de inpoldering van het IJsselmeer (Turin, 2000). 
We vonden de soort in lage aantallen in Aronst Hoek, Grote Getevallei, Doysbroek en Middenloop Velpevallei. 

 Niet	aangetroffen	soorten	
Een Carabus‐soort die we niet aantroffen, is de Tuinschallebijter (Carabus nemoralis). De soort 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. 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. Daar is het in muizenarme jaren een belangrijke prooi voor Bosuil (Desender in Baeté et al., 2009). 
 

5.3.1.6 Samenvatting en conclusies 
Er  zijn  bij  voorliggend  onderzoek  5.112  loopkevers  gevangen met  bodemvallen,  verdeeld  over  66  soorten. 
Hiervan zijn 13 soorten opgenomen in de Rode lijst. Onderzoek van de stalen van de bodemvallen die in 2009 in 
Walsbergen  en Doysbroek  zijn  geplaatst,  leverden 2.017  loopkevers op,  verdeeld over 58  soorten, waarvan 
negen soorten zijn opgenomen in de Rode lijst. 
De twee belangrijkste soorten zijn de twee die als bedreigd op de Rode Lijst staan: Carabus auratus, de Gouden 
loopkever, en Carabus monilis, de Graslandschallebijter.  
Voorliggend  onderzoek  leverde  aldus  een  schat  aan  faunistische  gegevens  op,  die  belangrijk  zijn  voor 
verspreidingsonderzoek.  De  regio  Oost‐Brabant  is  immers  nog  maar  beperkt  onderzocht  op  loopkevers. 
Valleigraslanden  zijn  nog  totaal  niet  onderzocht,  uitgezonderd  in  de  bovenlopen  van  beken  zoals  in  de 
Snoekengracht te Boutersem (ongepubl. Geg. Kevin Lambeets; cfr. Lambeets et al. 2009) en in de Vallei van de 
Drie Beken te Diest.  
De gegevens zijn daarnaast ook ecologisch erg relevant, onder meer voor beheerevaluatie. 
 
De reden waarom we dit onderzoek deden was het nagaan van de aanwezigheid en abundantie van schallebijters 
(Carabus  spec.),  dit  in  functie  van  prooi‐aanbod  voor  Grauwe  klauwier.  De  bevindingen  overtroffen  de 
verwachtingen. Bij de acht talrijkst gevangen soorten van ons onderzoek bevinden zich twee Carabus‐soorten. 
De  Graslandschallebijter  (Carabus monilis) was met  195  ex.  de  zesde  talrijkst  gevangen  loopkeversoort  bij 
voorliggend onderzoek. De  soort  is op negen van de  tien onderzochte  locaties gevonden en dus  in alle vier 
onderzochte gebieden aangetroffen. We kunnen besluiten dat deze kenmerkende soort van vochtige graslanden 
nog wijd verspreid aanwezig is in de Velpe‐ en Getevallei. Dat was niet bekend voor aanvang van het onderzoek. 
Mogelijk is het een belangrijke prooisoort bij vestiging van Grauwe klauwier.  
De Kettingschallebijter (Carabus granulatus ) was met 143 ex. de achtste talrijkst gevangen loopkeversoort bij 
voorliggend onderzoek. 
Een derde Carabus‐soort, de Gouden loopkever (C. auratus) is globaal in lagere aantallen aangetroffen. Maar de 
ontdekking van een nieuwe populatie van deze soort, in Aronst Hoek, is belangrijk nieuws en de aantallen zijn er 
lokaal hoog, zodat ook daar er opportuniteiten zijn als prooi voor klauwieren.      
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5.3.2 Spinnen 

5.3.2.1 Algemene bevindingen 
 
We vingen met bodemvallen op de tien in 2015 onderzochte locaties 8.679 spinnen, verdeeld over 72 soorten. 
Hiervan zijn 16 soorten (22% van de soorten) opgenomen in de Rode Lijst (Maelfait et al., 1998), meer bepaald 
in de categorieën:  

 Met uitsterven bedreigd (MUB): een soort; Xysticus acerbus; 

 Bedreigd (B): drie soorten: Drassyllus lutetianus, Ozyptila sanctuaria en Trachyzelotes pedestris; 

 Kwetsbaar  (K):  tien  soorten;  Allomengea  vidua,  Alopecosa  cuneata,  Arctosa  leopardus,  Asagena 
phalerata,  Baryphyma  pratense,  Leptorhoptrum  robustum,  Oedothorax  gibbosus,  Pardosa  lugubris, 
Pardosa prativaga en Savignia frontata 

 Zeldzaam (Z): twee soorten; Enoplognatha caricis en Pardosa proxima; 
 
De soorten, met hun vangstaantallen per locatie, worden weergegeven in Tabel 5, met eveneens vermelding van: 

 de status in Vlaanderen volgens de Rode Lijst; 

 habitatvoorkeur (volgens Maelfait et al., 1998). 
 
De  twee  soorten opgenomen  in de  categorie  ‘Zeldzaam’  zijn  sensu  strictu geen  ‘Rode  Lijstsoorten’. Het  zijn 
soorten die hier aan de rand van hun areaal voorkomen. Beide soorten bereiken hier de noordgrens van hun 
areaal. Pardosa proxima is recent zeer sterk toegenomen. 
 
De bodemvallen die in 2009 in Walsbergen en Doysbroek zijn geplaatst, en waarvan de vangsten in kader van 
voorliggend  onderzoek  zijn  gesorteerd  en  op naam  gebracht,  leverden  5.667  spinnen  op,  verdeeld  over  96 
soorten (zie Tabel 6). Hiervan zijn 16 soorten (16,5%) opgenomen in de Rode lijst, met name: 

 Met uitsterven bedreigd (MUB): een soort; Xysticus acerbus; 

 Bedreigd: vier soorten; Bathyphantes setiger*, Haplodrassus silvestris*, Theridiosoma gemmosum* en 
Trachyzelotes pedestris; 

 Kwetsbaar (K): acht soorten; Allomengea vidua, Arctosa leopardus, Coelotes terrestris*, Leptorhoptrum 
robustum, Oedothorax gibbosus, Pardosa lugubris, Pardosa prativaga en Pardosa saltans*; 

 Zeldzaam (Z): drie soorten; Enoplognatha caricis, Inermocoelotes inermis* en Pardosa proxima; 
 
De zes Rode‐lijstsoorten die met een asterix* zijn gemarkeerd, zijn enkel gevangen bij het onderzoek in 2009 in 
Walsbergen en Doysbroek, en niet  in 2015. Deze  zes  soorten  zijn enkel  in Walsbergen  gevangen en niet  in 
Doysbroek. Vijf van de zes soorten zijn kenmerkende bossoorten. 
In totaal zijn er 36 spinnensoorten gevangen bij het onderzoek in 2009 in Walsbergen en Doysbroek en niet in 
2015. Dit zijn vooral soorten die enkel in Walsbergen zijn vastgesteld. Daar is een oud bos onderzocht wat zeer 
specifieke soorten oplevert. 
 
De spinnen werden gedetermineerd door Marc Janssen.   
   



 
  De Grauwe klauwier in Vlaams‐Brabant  96 
 
 

Tabel 5: overzicht van de aangetroffen spinnensoorten op tien locaties in Gete- en Velpevallei, met vermelding van de 
vangstaantallen en de Rode-lijststatus. 

Soort / Locatie 
Rode 
lijst  Habitat AH1 AH2 AH3 GG1 GG2 MW  PA1  PA2  PA3 PA4 Totaal

Agelena labyrinthica              1  2                    3 

Agyneta decora                 3  4  1  1  1        10 

Allomengea vidua  K  Gowr           1                    1 

Alopecosa cuneata  K  Godb                          2     2 

Alopecosa pulverulenta        7  3  2  6  7  2  23  18  29  67  164 

Antistea elegans                 3              1     4 

Arctosa leopardus  K  Gowt     7  3  4  62  1  34  31     3  145 

Asagena phalerata  K  Hd              1        1        2 

Baryphyma pratense  K  Gowr           2                    2 

Bathyphantes approximatus              2                       2 

Bathyphantes gracilis        2  7  5     5  2  8           29 

Bathyphantes parvulus                       1              1 

Ceratinella brevis        2     1  3        1           7 

Ceratinella scabrosa                          1           1 

Clubiona reclusa        1                    1        2 

Collinsia inerrans                    1                 1 

Dicymbium tibiale        9  2     1  5     1           18 

Diplostyla concolor           1  1     1           1     4 

Dismodicus bifrons        1                             1 

Drassyllus lutetianus  B  Gowt                       1        1 

Drassyllus pusillus        3           12  1  3     1  14  34 

Enoplognatha caricis  Z (n)                 1                 1 

Enoplognatha thoracica        1                             1 

Erigone atra        9  47  3  33  18  2  9  44  11  9  185 

Erigone dentipalpis           17     1        4  7  3  2  34 

Gnathonarium dentatum           3  3  12     7     1        26 

Gongylidiellum vivum                    1        1     1  3 

Leptorhoptrum robustum  K  Rb                             2  2 

Lophomma punctatum                       1              1 

Meioneta mollis                             1        1 

Meioneta rurestris                                   1  1 

Mermessus trilobatus        4           1     2  1  1     9 

Micaria pulicaria              1                 1     2 

Micrargus herbigradus           1              1     1     3 

Micrargus subaequalis                 1                 1  2 

Oedothorax apicatus                          2  2        4 

Oedothorax fuscus        11  251  5  9  58  4  10  129  22  3  502 

Oedothorax gibbosus  K  Fdmo  1                             1 

Oedothorax retusus        4  59  18  55  90  20  1  4  2     253 

Ozyptila sanctuaria  B  Godt                    2     1     3 

Ozyptila simplex        7  8  10  1        25           51 

Pachygnatha clercki        5  9  9  7  3  2  8  13  3  5  64 

Pachygnatha degeeri           5        2     40  26  19  81  173 

Palliduphantes pallidus                       1        1     2 

Pardosa amentata        50  195  149 58  76  53  24  116  13  38  772 

Pardosa lugubris  K  Fddv                  2              2 

Pardosa palustris        692  274  1  4  471  1  50  606  330 121 2550 

Pardosa prativaga  K  Mc  129  60  135 208 51  26  17  2  31  6  665 

Pardosa proxima  Z(n)     24  141  5  1  19  5  25  392  65  18  695 



 
  De Grauwe klauwier in Vlaams‐Brabant  97 
 
 

Soort / Locatie 
Rode 
lijst  Habitat AH1 AH2 AH3 GG1 GG2 MW  PA1  PA2  PA3 PA4 Totaal

Pardosa pullata        26  12     17  62  9  162  57  89  197 631 

Phrurolithus festivus                    1                 1 

Piratula hygrophilus        4  2  13  102 5  35     2  6  3  172 

Piratula latitans        62  25  255 79  89  52  66  8  5  47  688 

Pirata piraticus           80  69  23     2  4  1        179 

Pocadicnemis juncea                 3                    3 

Porrhomma convexum                          1           1 

Robertus lividus                       2              2 

Savignia frontata  K  Gowr     1  1                       2 

Tallusia experta                  1                    1 

Tenuiphantes tenuis        2  4  1  2  3  2  4  1  5     24 

Trachyzelotes pedestris  B  Godt     1        2     6        1  10 

Trochosa ruricola        43  33  46  37  80  5  53  26  43  36  402 

Trochosa terricola                          7        10  17 

Troxochrus scabriculus           1        8                 9 

Walckenaeria atrotibialis        1              4              5 

Walckenaeria unicornis                 1                    1 

Walckenaeria vigilax                 2                    2 

Xysticus acerbus  MUB  Hdb     1                          1 

Xysticus cristatus        4  2  7  3  1           4  14  35 

Xysticus kochi        13  1  5     21  1     2  4     47 

Xysticus ulmi                 1     1              2 

Zora spinimana                 2                    2 

          

Aantal exemplaren  1117 1253 751 688 1161 245  595  1495  694 680 8.679

Aantal soorten  27  30  26  34  31  28  31  28  27  23  72 

Aantal Rode‐lijstsoorten  3  6  4  5  6  4  5  5  4  5  16 

 
LEGENDE: 
 
Rode Lijst: 

 MUB: Met uitsterven bedreigd; 

 B: Bedreigd; 

 K: Kwetsbaar; 

 Z: Zeldzaam. 
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Tabel 6: overzicht van de aangetroffen spinnensoorten op tien locaties in het Doysbroek en Walsbergen, met vermelding van de 
vangstaantallen en de Rode Lijststatus. 

 

Soort / Locatie 
Rode 
lijst 

Habitat DBb DBh Dbo DBv DBw WBb  WBd  Wbo  WBp WBs Totaal

Agelena labyrinthica                                   1  1 

Agyneta decora                 1  6                 7 

Agyneta saxatilis                          1        2  3 

Allomengea vidua  K  Gowr                             1  1 

Alopecosa pulverulenta           1  4           30  5  4     44 

Antistea elegans                    1        1  2     4 

Anyphaena accentuata                                   1  1 

Arctosa leopardus  K  Gowt  1  6  21  1  25        29  49     132 

Bathyphantes gracilis        2           3     2  2        9 

Bathyphantes nigrinus                                   4  4 

Bathyphantes parvulus                                   3  3 

Bathyphantes setiger  B  Hws                             1  1 

Centromerus sylvaticus        2                             2 

Ceratinella brevis           2  2  1        1           6 

Ceratinella scabrosa           1     3                 1  5 

Clubiona lutescens        4  1                 1     1  7 

Clubiona reclusa           1     2        1           4 

Clubiona terrestris                       3              3 

Coelotes terrestris  K  Fddd                 54  1  1  2  13  71 

Collinsia inerrans        1                             1 

Dicymbium tibiale        18  6  5  2  16              2  49 

Diplostyla concolor        27  22  3  21  9           1  41  124 

Diplocephalus cristatus                                   1  1 

Diplocephalus latifrons        2                             2 

Diplocephalus picinus        2              1              3 

Drassyllus pusillus           2  1  6  2     1  1        13 

Enoplognatha caricis  Z (n)                             2     2 

Enoplognatha latimana                          1           1 

Enoplognatha ovata                                   1  1 

Enoplognatha thoracica                       2           1  3 

Episinus angulatus                                   1  1 

Erigone atra        46  32  22  21  92  1  3  26  10  4  257 

Erigone dentipalpis        3     1     12     1  2  3     22 

Euryopis flavomaculata                       7           1  8 

Gnathonarium dentatum        1     1     1        4  2     9 

Gongylidium rufipes        1              1              2 

Gongylidiellum vivum                                1     1 

Haplodrassus silvestris  B  Fddd                 4              4 

Inermocoelotes inermis  Z                    2              2 

Leptorhoptrum robustum  K  Rb  1                             1 

Linyphia hortensis                       1              1 
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Soort / Locatie 
Rode 
lijst 

Habitat DBb DBh Dbo DBv DBw WBb  WBd  Wbo  WBp WBs Totaal

Linyphia triangularis        1              1           1  3 

Lophomma punctatum                             1        1 

Macrargus rufus                       2              2 

Mermessus trilobatus        1  2              2  2     1  8 

Micrargus herbigradus                 3                    3 

Micrargus subaequalis                          2           2 

Nigma flavescens                       1              1 

Oedothorax agrestis        2                             2 

Oedothorax apicatus        1           1                 2 

Oedothorax fuscus        38  55  67  16  132        33  46     387 

Oedothorax gibbosus  K  Fdmo        1                       1 

Oedothorax retusus        296 207 74  128 299        16  10     1.030

Ozyptila praticola        4           1  6           4  15 

Ozyptila simplex           1     1        13  15  14  5  49 

Ozyptila trux                       1              1 

Pachygnatha clercki        7  5  21  11  20     11  62  48  2  187 

Pachygnatha degeeri           2  1  3  2     153  24  14  4  203 

Palliduphantes pallidus        1  2           1              4 

Pardosa amentata        31  165 122 153 105     12  60  58  3  709 

Pardosa lugubris  K  Fddv                  1  38  2  2  16  59 

Pardosa palustris        2  18  396 4  110     4  2  4     540 

Pardosa prativaga  K  Mc  1  4  17  11  4        1  2     40 

Pardosa proxima  Z(n)           10     4        2        16 

Pardosa pullata        5  37  61  34  33     117  46  61  1  395 

Pardosa saltans  K  Fddv                     2        1  3 

Philodromus dispar                       1              1 

Phrurolithus festivus                       1              1 

Piratula hygrophilus        53  19  62  40  24     2  6  8  80  294 

Piratula latitans        33  90  88  154 134     67  66  54  8  694 

Pirata piraticus              2     1     1  4  30     38 

Pisaura mirabilis           1              3  1     1  6 

Pocadicnemis juncea           2                          2 

Porrhomma convexum                                   1  1 

Prinerigone vagans        1                             1 

Robertus lividus        4  2     2  3              3  14 

Tenuiphantes flavipes                       1              1 

Tenuiphantes tenuis        1  1  1              1     5  9 

Textrix denticulata                                   1  1 

Theridiosoma gemmosum  B  Fdmo                       1        1 

Tiso vagans                          1           1 

Trachyzelotes pedestris  B  Godt                    2  1        3 

Trochosa ruricola           4  13     7     1  13  14     52 

Trochosa terricola                       1  10     3  6  20 
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Soort / Locatie 
Rode 
lijst 

Habitat DBb DBh Dbo DBv DBw WBb  WBd  Wbo  WBp WBs Totaal

Troxochrus scabriculus              1                       1 

Walckenaeria atrotibialis        5        1                 10  16 

Walckenaeria cucullata                       1              1 

Walckenaeria furcata                       6              6 

Walckenaeria nudipalpis                 1              1     2 

Walckenaeria vigilax                                1     1 

Xysticus acerbus  MUB  Hdb                    1           1 

Xysticus cristatus           1  1  4        4  2  1     13 

Xysticus kochi        1  1        1                 3 

Xysticus ulmi                 1                    1 

Zelotes latreillei                          1        1  2 

Zora spinimana                                   1  1 

                                         

Aantal exemplaren  599 693 998 625 1048 100  489  433  447  235 5.667

Aantal soorten  34  30  26  26  27  23  31  32  28  39  96 

Aantal Rode‐lijstsoorten  3  2  4  2  3  4  5  7  5  5  16 

 
 
 

5.3.2.2 De talrijkst gevangen soorten 
Van 15 spinnensoorten zijn er gedurende het bodemvalonderzoek van 2015 meer dan 100 exemplaren gevangen. 
Deze worden hieronder opgelijst in afnemende volgorde van talrijkheid:  
 

Soort  Rode lijst  Totaal

Pardosa palustris     2.550

Pardosa amentata     772 

Pardosa proxima  Z(n)  695 

Piratula latitans     688 

Pardosa prativaga  K  665 

Pardosa pullata     631 

Oedothorax fuscus     502 

Trochosa ruricola     402 

Oedothorax retusus     253 

Erigone atra     185 

Pirata piraticus     179 

Pachygnatha degeeri     173 

Piratula hygrophilus     172 

Alopecosa pulverulenta     164 

Arctosa leopardus  K  145 

 
Elf van de vijftien talrijkst gevangen soorten zijn wolfspinnen (Lycosidae). Vertegenwoordigers van deze familie 
zijn veelal bodemactief (soms in lage vegetatie) en komen vooral in het voorjaar (april‐ juni) in hoge aantallen 
voor. Het zijn actieve jagers die geen webben bouwen om hun prooien te vangen. Om die reden worden ze vaak 
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in hoge aantallen in bodemvallen gevangen. De wolfspinnen komen in valleigraslanden in aanmerking om een 
(belangrijk) deel van het menu van Grauwe klauwier uit te maken.  
De zes talrijkste soorten zijn wolfspinnen. De totaal vangstaantallen van deze soorten sommeert tot 6.001 ex. 
ofwel 69% van alle gevangen spinnen. De Moeraswolfspin (Pardosa palustris) is met 2.550 ex., ofwel 29% van 
alle gevangen spinnen, de talrijkst gevangen spinnensoort.   
 
Naast de wolfspinnen zijn er drie dwergspinnen (Oedothorax fuscus en O. retusus; Erigone atra) en een strekspin 
(Pachygnatha  degeeri)  gevangen.  Vooral  de  dwergspinnen  zijn  te  klein  om  als  prooi  voor  klauwieren  in 
aanmerking te komen.   
 
Van de 15 talrijkst gevangen soorten zijn er drie Rode Lijstsoorten, met name de Veldwolfspin (Pardosa proxima), 
de Oeverwolfspin (Pardosa prativaga) en de Moswolfspin (Arctosa leopardus). Deze horen echter niet meer thuis 
op de Rode lijst en kunnen met zekerheid als ‘momenteel niet bedreigd’ beschouwd worden. 
 
Omgekeerd, van 17 soorten is in de loop van het bodemvalonderzoek van 2015 maar één exemplaar gevangen. 
Dit  kan  zowel  zwervende  exemplaren  betreffen  van  soorten die  geen  populaties hebben  in  het  gebied,  als 
soorten die lastig te vangen zijn met bodemvallen.  
 
Van  twaalf  spinnensoorten  zijn  er  gedurende het bodemvalonderzoek  van  2009 meer  dan  100  exemplaren 
gevangen. Deze worden hieronder opgelijst in afnemende volgorde van talrijkheid:  
 

Soort / Locatie  Rode lijst  Totaal 

Oedothorax retusus     1.030 

Pardosa amentata     709 

Piratula latitans     694 

Pardosa palustris     540 

Pardosa pullata     395 

Oedothorax fuscus     387 

Piratula hygrophilus     294 

Erigone atra     257 

Pachygnatha degeeri     203 

Pachygnatha clercki     187 

Arctosa leopardus  K  132 

Diplostyla concolor     124 

 
Bijna een op vijf gevangen spinnen in het onderzoek van 2009 behoorde tot de soort Oedothorax retusus.  
Zes van de  twaalf  talrijkst gevangen soorten zijn wolfspinnen  (Lycosidae), de overige zijn drie dwergspinnen, 
twee strekspinnen en een hangmatspin.  
 

5.3.2.3 Voorkeurshabitat van de Rode Lijstsoorten 
14 van de 16 door ons in 2015 gevangen Rode Lijstsoorten zijn door Maelfait et al. (1998) gekarakteriseerd naar 
ecotoopvoorkeur. We vinden de volgende verdeling: 

 God = droge, voedselarme graslanden: drie soorten, waarvan een gebonden aan plekken kale bodem 
en twee soorten aan graspollen; 

 Gow  =  natte,  voedselarme  graslanden:  vijf  soorten, waarvan  drie  gebonden  zijn  aan  plekken  ruige 
vegetatie (Gowr) en twee gebonden aan de aanwezigheid van graspollen (Gowt); 

 Mc = moerassen met grote‐zeggenvegetaties: 1 soort; 

 Hd = droge heide: twee soorten, waarvan een soorten aan kale bodem gebonden is (Hdb); 

 Fdd = droog loofbos: een soort, gebonden aan bosranden (Fddv); 

 Fdmo = open, moerassig loofbos: een soort; 

 Rb = oeverhabitats met kale bodem: een soort; 
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Het onderzoek van 2009  leverde  zes extra Rode‐lijstsoorten op, die enkel  in Walsbergen  zijn vastgesteld en 
waarvan er vijf van de zes kenmerkend zijn voor bos: drie voor droog loofbos met veel dood hout (Fddd), een 
voor bosranden (Fddv) en een voor open, moerassig loofbos (Fdmo). De zesde soort is kenmerkend voor natte 
heide met veenmossen (Hws). 
 

5.3.2.4 Vergelijking van de locaties van het onderzoek van 2015 
Het aantal gevangen spinnen per locatie varieert vrij sterk. Er zijn vier van de tien locaties waar meer dan 1.000 
spinnen zijn gevangen gedurende het onderzoek: twee locaties in Aronst Hoek (AH1 en AH2), een langs de Grote 
Gete (GG1) en 1 in de Middenloop Velpevallei (PA2), waar het hoogste aantal (1.495 ex.) werd bekomen. 
De hoge aantallen gevangen spinnen op die locaties is terug te brengen tot een zeer beperkt aantal soorten die 
daar pieken, met name de talrijkst gevangen soort, de Moeraswolfspin (Pardosa palustris), en in mindere mate 
ook de Veldwolfspin  (P. proxima), de Oeverwolfspin  (P. prativaga) en de Bolkopvelddwergspin  (Oedothorax 
fuscus).  
Op deze vier locaties zijn dus de hoogste densiteiten aan bodemactieve spinnen aanwezig. 
Op vijf andere plaatsen zijn tussen de 600 en 800 spinnen gevangen. Er is één locatie waar de aantallen veel lager 
lagen, met name in het Wachtbekken van Miskom (MW). Daar is ook een ietwat ander ecotoop onderzocht, met 
name de overgang van grasland naar bos, dus de bosrand.  
 
Het aantal soorten per  locatie varieert slechts beperkt. Op acht van de  tien  locaties zijn  tussen de 26 en 31 
spinnensoorten aangetroffen gedurende het onderzoek. Er is één locatie die daar boven uitsteekt, GG1 met 34 
soorten, en één locatie met minder soorten, PA4 met 23 soorten.  
 
Een belangrijke parameter in functie van evaluatie van de betekenis van een bepaalde locatie voor spinnen, is 
het aantal spinnensoorten van de Rode Lijst. Dit aantal lag relatief kort bij elkaar voor al de locaties, met name 
tussen de drie en zes Rode‐Lijstsoorten per locatie. AH1 scoorde zwakst met drie Rode‐Lijstsoorten, AH2 en GG2 
best met 6 Rode‐Lijstsoorten. Op de zeven andere locaties zijn vier of vijf Rode‐Lijstspinnensoorten gevonden. 
 
Het onderzoek illustreert ook mooi hoe diversiteit aan spinnen bepaald wordt door variatie in vegetatiestructuur 
en niet door botanische diversiteit: 

 De donk  in Middenloop Velpevallei en meer specifiek  in de  ‘oude Paddepoel’  , een  locatie met een 
uitzonderlijk(e) (zeldzame) vegetatie, scoort met 31 spinnensoorten en vijf RLsoorten heel goed, maar 
steekt absoluut niet boven de andere locaties uit. De spinnendiversiteit en aandeel Rode‐Lijstsoorten is 
niet in verhouding tot de botanische rijkdom. 

 Anderzijds kunnen we besluiten dat locatie GG1, een voormalige akker tussen de Grote Vliet en de Grote 
Gete, zeer gunstig evolueert qua spinnenfauna. Het was in dit onderzoek de meest soortenrijke locatie 
voor de spinnen, en de  locatie scoorde ook goed met vijf Rode Lijst soorten. Dankzij de opstart van 
doelgericht  natuurbeheer  sinds  2015  (pers. med.  Kevin  Lambeets),  herstelt  stilaan  een  zeer  fraaie 
wastinestructuur. 
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5.3.2.5 Soortbesprekingen 
We bespreken een selectie van de aangetroffen (Rode Lijst)soorten. 

 Met	uitsterven	bedreigd	
Xysticus  acerbus,  de  Heidekrabspin,  is  erg  zeldzaam  in  Vlaanderen.  De  Nederlandse  naam  suggereert  een 
voorkeur  voor  heide  en  Maelfait  et  al.  (1998)  geven  ‘droge  heide  met  plekken  kale  bodem’  op  als 
voorkeurshabitat. Lambrechts & Janssen (2005) vonden de soort in Oost‐Limburg op meerdere plaatsen in droge 
schrale graslanden. Anderzijds deden deze onderzoekers uitgebreide onderzoeken in droge heide in Limburg en 
daarbij is de soort niet gevangen. Het feit dat deze soort blijkbaar eerder droge (kalk)graslanden bewoond, wordt 
ook door Roberts (1998) opgegeven.  
We vingen een mannetje Heidekrabspin in Aronst Hoek, in de tweede helft van mei 2015, in AH2. We gaan er 
vanuit dat het een zwerver is, gezien dit vochtige (‘s winter natte) grasland niet overeenkomt met de gekende 
habitatvoorkeur. We vingen ook een vrouwtje Xysticus acerbus in Walsbergen in juni 2009, in WBd, een droog 
grasland.  
De Heidekrabspin is in 2008 in het Vinne te Zoutleeuw in opmerkelijke aantallen gevonden, niet minder dan 61 
exemplaren (Lambrechts et al. 2013). In dat opzicht is het niet zo raar zwervers aan te treffen in de omgeving. 
De vindplaats  in Aronst Hoek  ligt  in vogelvlucht op ca. 5 km pal ten noorden van het Vinne. De vindplaats  in 
Walsbergen ligt 10 km ten zuidwesten van het Vinne.   
 

 
Figuur 81: Xysticus acerbus, de Heidekrabspin, is de zeldzaamste spinnensoort die bij voorliggend onderzoek is aangetroffen. 

Er werd één exemplaar gevangen in Aronst Hoek gevangen. Foto Gilbert Loos (Beeldbank Arabel).  
 

 Bedreigd	
Bathyphantes setiger  is een soort met voorkeur voor natte heide met veenmossen  (Maelfait et al. 1998). De 
vondst van een mannetje aan de rand van struweel (WBs) in Walsbergen in de tweede helft van mei 2009 is dus 
bijzonder.  
 
Ozyptila sanctuaria, de Bleke bodemkrabspin, heeft volgens Maelfait et al.  (1998) een voorkeur voor droge, 
voedselarme graslanden met graspollen. Roberts (1998) meldt vindplaatsen in Nederlands Limburg en in België 
vooral  in  de  duinen  en  het  zuiden.  De  eerste  waarnemingen  voor  Belgisch  Limburg  dateren  van  1999  in 
snelwegbermen van de E314  in Zonhoven, Houthalen en Maasmechelen  (Lambrechts et al., 2000b):  in  twee 
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droge, voedselarme graslanden met zeer korte vegetatie en in een berm waar een korte grasvegetatie afwisselt 
met hogere vegetatie van Struikheide, Pijpestrootje en Brem. 
De soort wordt door ons (Lambrechts & Janssen, diverse publicaties) sindsdien frequent gevangen in Vlaanderen 
en is duidelijk sterk toegenomen.  
We vingen in voorliggend onderzoek drie exemplaren van de Bleke bodemkrabspin, op twee plaatsen t.h.v. de 
‘oude Paddepoel’ in Middenloop Velpevallei (2 ex. op de donk).  
 
Theridiosoma  gemmosum,  het  Moeraspareltje,  is  een  soort  met  voorkeur  voor  open,  moerassig  loofbos 
(Maelfait  et  al.,  1998).  Roberts  (1998)  beschrijft  het  habitat  als  natte  ooi‐  en  broekbossen  en  andere 
beschaduwde natte plaatsen. De soort is ook in het juiste habitat weinig algemeen en nog maar van een beperkt 
aantal plaatsen  in België bekend:  in Vlaams‐Brabant  zijn dit Humbeek  (Grimbergen), het Walenbos  in Tielt‐
Winge, de Vallei van de Drie Beken en het Vinne in Zoutleeuw (Lambrechts et al. 2013). We hadden die soort ook 
verwacht in de Snoekengracht, maar troffen haar niet aan (Lambeets et al. 2009).   
We vingen één mannetje in juni 2009 in het orchideeëngrasland in Walsbergen (WBo). 
 
Trachyzelotes pedestris, de  Stekelkaakkampoot,  komt  in Nederland  vooral op  kalkgraslanden  voor, maar  in 
België is de soort algemener verspreid (Roberts, 1998). In Limburg en Vlaams‐Brabant is de soort door ons de 
voorbije 15 jaren regelmatig gevangen en uit de vindplaatsen blijkt een voorkeur voor droge, schraal begroeide 
(warme) graslanden (bijv. aan de bezinkingsputten van Tienen; Lambeets & Lambrechts 2005). 
De  soort blijkt  in  zuidoost‐Brabant niet  zeldzaam.  Immers,  in vijf gebieden waar  recent bodemvalonderzoek 
plaatsvond, was ze telkens present: op meerdere plaatsen in Hoegaarden (talrijk), aan de bezinkingsputten van 
Tienen, op een open plek in Meerdaalwoud (Bierbeek), in het Heidebos in Kortenaken en in het Vinne (Lambeets 
et al., 2008; Lambrechts et al., 2009, 2013).  
In het onderzoek van 2015 vonden we tien ex. Stekelkaakkampoot, in drie verschillende gebieden: Aronst Hoek, 
Grote  Getevallei  en Middenloop  Velpevallei.  De meeste  dieren  (zes  ex.)  zijn  gevonden  op  de  donk  in  de 
Paddepoel. In 2009 vingen we 3 exemplaren in Walsbergen.  

 Kwetsbaar	
Arctosa leopardus, de Moswolfspin, is een soort met een kenmerkend uiterlijk die een voorkeur heeft voor nat 
voedselarm  grasland met pollenvegetatie  (Maelfait  et  al.,  1998)  terwijl  ze  volgens  Roberts  (1998)  vooral  in 
mosrijke venen algemeen kan zijn. K. Lambeets &  J. Lambrechts stelden  in meerdere studies vast dat er een 
duidelijke voorkeur is voor schaars begroeide (niet beboste) natte terreinen (dus met veel kale natte plekken).  
De Moswolfspin  is  in  het  zuidoosten  van Vlaams‐Brabant  op  vijf  plaatsen waar  recent  bodemvalonderzoek 
plaatsvond,  telkens  gevonden,  meer  bepaald  in  Tienen,  Kortenaken,  Zoutleeuw,  Hoegaarden,  Vertrijk  en 
Bierbeek (Lambeets & Lambrechts, 2005; Lambeets et al., 2008; Lambeets et al., 2009; Lambrechts et al., 2009, 
2013). De Moswolfspin was bij een onderzoek  in 2008, het derde  jaar na het natuurherstel, de derde talrijkst 
aangetroffen spinnensoort in het Vinne (710 ex.).  
In het onderzoek van 2015 vonden we 145 Moswolfspinnen, verspreid over de vier onderzochte gebieden. De 
meeste dieren  (62 ex.)  zijn  vastgesteld op de oever  van de poel  in GG2.  In de Paddepoel  zijn  vergelijkbare 
aantallen  genoteerd  in  PA1  en  PA2  (resp.  34  en  31  ex.).  Deze  locaties  liggen  aan  weerszijden  van  een 
‘doorstroommoeras’, waar veel optimaal leefgebied aanwezig is.  
Het onderzoek van 2009  leverde 132 Moswolfspinnen op. De meeste dieren zijn gevangen  in Walsbergen (78 
ex.) verspreid over twee locaties aldaar, vooral aan de poel (WBp). In Doysbroek zijn minder dieren gevangen 
maar wel verspreid over alle vijf onderzochte locaties. 
 
Asagena  phalerata,  de  Heidesteatoda,  leeft  vooral  van  mieren,  en  zou  meestal  in  de  buurt  van 
(bos)mierennesten voorkomen (Roberts, 1998; Noordam, 1998). De voorkeur gaat uit naar droge heide (Maelfait 
et al., 1998). 
Mogelijk breidt de soort recent haar areaal uit en neemt ze in aantal toe. We vonden in elk geval recent vrij hoge 
aantallen, niet enkel in typisch leefgebied zoals in een heidegebied in Dessel, maar ook na natuurherstel in het 
Vinne in Zoutleeuw, ver buiten de zandige Kempen (Lambrechts et al., 2013). We vonden haar ook voor het eerst 
in de kustduinen, in twee gebieden.    
Voorliggend  onderzoek  leverde  twee  exemplaren  op:  op  de  oever  van  de  poel  in  GG2  en  op  de  schrale 
‘knolsteenbreekdonk’ in Middenloop Velpevallei (PA2).  
 
Allomengea  vidua  en  Baryphyma  pratense,  het  Weideputkopje,  zijn  twee  spinnetjes  met  voorkeur  voor 
voedselarme natte graslanden waar plekken ruige vegetatie aanwezig zijn. Beide soorten zijn in 2015 enkel in de 
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wastine GG1 gevonden (resp. een ex. en twee ex.). Een derde soort met deze habitatvoorkeur, Savignia frontata, 
is  enkel  in Aronst Hoek  gevonden  (telkens  een  ex  in AH2  en AH3).  In  2009  is  van  deze drie  soorten  enkel 
Allomengea vidua gevonden, één exemplaar in Walsbergen. 
Baryphyma  pratense  is  in  België  enkel  bekend  van West‐  en Oost‐Vlaanderen, maar  daar  zijn wel  tal  van 
vindplaatsen (Baert, 1996). We melden de soort hier nieuw voor de provincie Vlaams‐Brabant.  
 
Leptorhoptrum robustum, een soort van ‘oeverhabitats met kale bodem’, is in 2015 in grasland PA4 gevonden 
(twee ex., mannetje in juli en vrouwtje in augustus) en in 2009 in Doysbroek (een ex. in DBb). 
 
Oedothorax gibbosus, de Bult‐velddwergspin, heeft als voorkeurshabitat ‘open moerassig loofbos’ (Maelfait et 
al., 1998). De soort is bekend van het natuurgebied Snoekengracht in de bovenloop van de Velpe (Lambeets et 
al., 2009). We vonden in voorliggend onderzoek één mannetje in juni 2015, in een grasland in Aronst Hoek (AH1), 
en één exemplaar in Doysbroek in 2009, in grasland DBo. 
 
Pardosa lugubris, de Zwartstaartboswolfspin, komt wijd verspreid voor in bos(rand)sen op zandbodems en is vrij 
algemeen  in  de  Kempen.  Pardosa  saltans,  de  Zwarthandboswolfspin,  is  de  ‘tweelingsoort’  in  bossen  op 
voedselrijkere bodem. Opmerkelijk is dat in het onderzoek van 2015, net als in 2008 in het Vinne, enkel de meer 
Kempense soort is gevonden. We vonden namelijk 2 exemplaren in de bosrand in het Wachtbekken van Miskom 
(MW). In Walsbergen in 2009 vonden we flinke aantallen Pardosa lugubris (59 ex.), verspreid over de vijf locaties, 
en daarnaast ook lage aantallen (drie ex.) Pardosa saltans.  
In het Heibos  in Kortenaken, op de overgang  tussen  zwaardere en  zandigere bodems, komen beide  soorten 
samen voor (Lambeets et al., 2008). Het Wachtbekken van Miskom ligt 4 km pal ten noorden van het Heibos.  
 
Pardosa prativaga, de Oeverwolfspin, is in een groot deel van de Benelux algemeen, op natte onbeschaduwde 
plaatsen  (Roberts,  1998).  Maelfait  et  al.  (1998)  vermelden  een  voorkeur  voor  moerassen  met  grote 
zeggenvegetaties. De soort is zeer talrijk in het Vinne. Met 1.154 exemplaren was het in 2008 de tweede meest 
gevangen soort (Lambrechts et al. 2013). 

 

 
Figuur 82: Pardosa prativaga, de Oeverwolfspin, was de vijfde meest gevangen soort in voorliggend onderzoek, met hoge 

aantallen in een wastine in gebied de Grote Getevallei en op twee plaatsen in Aronst Hoek. Dit is een wijfje die haar ei-cocon 
aan het achterlijf draagt. Foto Dirk Cleiren (Beeldbank Arabel). 

 



 
  De Grauwe klauwier in Vlaams‐Brabant  106 
 
 

In het onderzoek van 2015 was de Oeverwolfspin de vijfde meest gevangen soort, met 665 ex. De Oeverwolfspin 
is op alle tien locaties aangetroffen, met de hoogste aantallen in de wastine GG1 (208 ex.) en ook op twee locaties 
in Aronst Hoek (AH1 en AH3) zijn meer dan 100 ex. gevangen. In het onderzoek van 2009 vonden we de soort in 
lagere aantallen (40 ex.), op de vijf locaties in Doysbroek en twee locaties in Walsbergen. 
 

 Zeldzaam	
Pardosa proxima, de Veldwolfspin,  is algemeen  in Zuid‐Europa, maar heeft  (had) bij ons haar noordgrens.  In 
Nederland is (was) ze enkel in Zuid‐Limburg gevonden (Roberts, 1998). De soort is recent sterk toegenomen en 
wordt tegenwoordig vaak in hoge aantallen gevonden. Enkele voorbeelden: 

 Bij een bodemvalonderzoek in 2005 in het VNR Zwinduinen en –polders was dit de talrijkst gevangen 
soort (1.551 ex.). Er zijn toen bijzonder hoge aantallen gevonden in een nat, kort gegraasd grasland in 
de Kleyne Vlakte (Lambrechts et al., 2007). 

 In het Vinne is de soort in 2008 in zeer grote aantallen vastgesteld. Het was de vijfde talrijkste soort uit 
het onderzoek (586 ex), met een zeer duidelijke voorkeur voor 2 locaties waar natuurherstel plaatsvond 
en  dus  een  vrij  open  vegetatie  aanwezig  is. Op  2  nabije  locaties waar  een  veel  dichtere  vegetatie 
aanwezig is (een hoge dichte en lage dichte), ontbrak de soort. 

 In het natuurgebied Heibos, gelegen op het  interfluvium tussen de Gete‐ en de Velpevallei, werd de 
soort als tweede talrijkste soort gevangen in een onderzoek (115 ex.; Lambeets et al., 2008), terwijl ze 
in de Snoekengracht in de bovenloop van de Velpevallei ontbrak (Lambeets et al., 2009).  

 
De Veldwolfspin was met 695 exemplaren de derde meest gevangen soort in het onderzoek van 2015. De soort 
is op alle tien locaties aangetroffen, met de hoogste aantallen op de knolsteenbreekdonk PA2 (392 ex.) en voorts 
enkel meer dan 100 ex. in AH2 (141 ex.). In het onderzoek van 2009 vonden we de soort in veel lagere aantallen 
(slechts 16 ex.), zowel in Doysbroek (14 ex.) als in Walsbergen (twee ex.). 

 Momenteel	niet	bedreigd	
Mermessus trilobatus, de Drielobbige Amerikaanse dwergspin, is in 1999 voor het eerst in België gevonden, in 
de Mechelse heide  (Lambrechts et al., 2002). De soort heeft momenteel een holarctische verspreiding. Eerst 
kwam ze enkel in Noord‐Amerika voor, nu ook in Europa. De soort heeft zich sindsdien sterk verspreid en wordt 
sinds  2007  ook  in  hogere  aantallen  gevonden  zoals  beschreven  door  Lambrechts  et  al.  (2008). Mermessus 
trilobatus lijkt goed op weg één der algemeenste soorten in ons land te worden. 
De sterke toename van Mermessus trilobatus wordt bevestigd in voorliggend onderzoek. Er zijn in het onderzoek 
van  2015  negen  exemplaren  gevonden,  verspreid  over  drie  van  de  vier  onderzochte  gebieden  (afwezig  in 
Wachtbekken van Miskom) en bij het onderzoek van 2009 acht dieren, zoel in Walsbergen als Doysbroek. 
 
Pardosa  palustris,  de Moeraswolfspin,  is met  2.550  ex.,  ofwel  29%  van  alle  gevangen  spinnen,  de  talrijkst 
gevangen  spinnensoort  in  het  onderzoek  van  2015.  In  het  onderzoek  van  2009 was  het  de  vierde  talrijkst 
gevangen soort (540 ex.).  
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Figuur 83: een mannetje Moeraswolfspin (Pardosa palustris). Bijna een op drie gevangen spinnen behoorde tot deze soort. 

Heeft deze soort betekenis als prooi voor Grauwe klauwier? Foto Gilbert Loos (Beeldbank Arabel). 

 
Zeer hoge aantallen Moeraswolfspin zijn aangetroffen in twee glanshavergraslanden, met name AH1 (692 ex.) 
en PA2 (606 ex.) maar ook gelijkaardige situaties in GG2 (471 ex.) en PA3 (330 ex.) leverden veel dieren op.  De 
aantallen waren daarentegen zeer  laag (minder dan vijf ex.)  in zeer natte situaties (AH3) en ruigere, wastine‐
achtige omstandigheden (GG1 en MW).  
 

5.3.2.6 Samenvatting en conclusies 
 
We vingen met bodemvallen op de tien in 2015 onderzochte locaties 8.679 spinnen, verdeeld over 72 soorten.  
De bodemvallen die  in 2009  in Walsbergen en Doysbroek zijn geplaatst,  leverden 5.667 spinnen op, verdeeld 
over 96 soorten. Beide onderzoeken samen  leverden 22 soorten op die zijn opgenomen  in de Rode Lijst. De 
meest opmerkelijke soorten zijn:  

 de Heidekrabspin (Xysticus acerbus), die anno 1998 als ‘met uitsterven bedreigd’ beschouwd werd in 
Vlaanderen en door ons zowel in Aronst Hoek als Walsbergen is gevonden.  

 Het Moeraspareltje  (Theridiosoma  gemmosum),  een  kensoort  van  open  moerasbos,  gevonden  in 
Walsbergen; 

 Bathyphantes  setiger,  een  soort  met  voorkeur  voor  natte  heide  met  veenmossen,  gevonden  in 
Walsbergen. 

 
Een opmerkelijke vaststelling is dat het gebied Walsbergen zwak scoorde voor de loopkeverfauna terwijl er tal 
van zeer bijzondere spinnensoorten zijn aangetroffen. 
 
Belangrijk in functie van het menu van Grauwe klauwier is de vaststelling dat elf van de vijftien talrijkst gevangen 
soorten  in de valleigraslanden wolfspinnen zijn. Vertegenwoordigers van deze familie zijn veelal bodemactief 
(soms in lage vegetatie) en komen vooral in het voorjaar (april‐ juni) in hoge aantallen voor. Het zijn actieve jagers 
die  geen webben  bouwen  om  hun  prooien  te  vangen. Om  die  reden worden  ze  vaak  in  hoge  aantallen  in 
bodemvallen gevangen. De Moeraswolfspin (Pardosa palustris) was met 2.550 ex., ofwel 29% van alle gevangen 
spinnen, de talrijkst gevangen spinnensoort.   
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5.3.3 Mieren 

5.3.3.1 Algemene bevindingen 
Mieren zijn onderzocht met behulp van dezelfde bodemvallen als die gebruikt voor de loopkevers en spinnen. 
Alle mieren werden gedetermineerd door Francois Vankerkhoven. 
 
In Tabel 7 en Tabel 8 wordt per locatie aangegeven welke mierensoorten gevangen zijn bij het onderzoek in 2015 
respectievelijk 2009, 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. 
 
 

Tabel 7: overzicht van de aangetroffen mierensoorten op tien locaties in Gete- en Velpevallei, met vermelding van de 
vangstaantallen. 

Nederlandse naam 
Wetenschappelijke 

naam Kaste AH1 AH2 AH3 GG1 GG2 PA1 PA2 PA3 PA4 WM Totaal

Gele weidemier Lasius flavus MAN       3             3 
    OGY       2   1     1   4 
Glanzende houtmier Lasius fuliginosus OGY         2           2 
Humusmier Lasius platythorax OGY   1                 1 
    WER 93 19 140 1 2   32 39 187 1 514 
Schaduwmier Lasius umbratus GGY 1                   1 
    OGY     2 1             3 
Gewone steekmier Myrmica rubra MAN           1         1 
    OGY           1         1 
    WER   8 2 10 21 104 56   4 7 212 
Moerassteekmier Myrmica scabrinodis OGY           2     2   4 
    WER 1         2 15 1 33 1 53 
Aantal exemplaren 95 28 144 17 25 111 103 40 227 9 799 

Aantal soorten 2 2 3 4 3 3 3 2 4 3 6 
 
Er zijn 799 mieren gevangen bij het onderzoek in 2015 en 719 mieren bij het onderzoek in 2009. Na determinatie 
bleek dat deze behoren tot 6 respectievelijk 11 soorten. Het hogere soortenaantal in 2009 is een gevolg van het 
feit dat er meer verschillende ecotooptypes onderzocht zijn. Met name oude bossen hebben betekenis voor 
mieren,  veel meer  dan  natte  graslanden.  In Walsbergen  zijn dan  ook  vier  soorten  gevonden  die niet  in  de 
valleigraslanden gevonden zijn (dus in alle overige gebieden), met name Bruine baardmier, Boommier, Gewone 
drentelmier en Bosslankmier.  
 
Het merendeel van de gevangen mieren (514 ex) in het onderzoek van 2015 zijn werksters van de Humusmier.   
We hadden hogere aantallen Gele weidemier verwacht, vooral op de minst natte locaties (AH1, PA1‐PA4). 
 
Vermeldenswaard is dat we in de eerste helft van juni 2009 een microgyne van de Gewone steekmier (Myrmica 
rubra) vingen in Walsbergen. Deze vorm werd een tijdlang als aparte soort (Myrmica microrubra) beschouwd. 
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Alle gevangen soorten zijn algemeen in Vlaanderen en momenteel niet bedreigd in hun voortbestaan volgens de 
Rode lijst (Dekoninck et al., 2012). 
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Tabel 8. overzicht van de aangetroffen mierensoorten op tien locaties in het Doysbroek en Walsbergen, met vermelding van de vangstaantallen 

Nederlandse naam 
Wetenschappelijke 

naam 
Kaste  DBb DBh DBo DBr DBw WBb  WBd WBo WBp WBs Totaal

Bruine baardmier  Formica cunicularia  WER                    2           2 

Boommier  Lasius brunneus  WER                 3              3 

Gele weidemier  Lasius flavus  OGY     1              1           2 

Glanzende houtmier  Lasius fuliginosus  OGY              1                 1 

      WER           1                    1 

Humusmier  Lasius platythorax  WER  2  12     4  6     1  1  2     28 

Schaduwmier  Lasius umbratus  OGY     1              1           2 

Gewone steekmier  Myrmica rubra  MAN             4                 4 

      OGY     1     2           1  1  1  6 

      WER  31  22  19  149 156     14  21  21  3  436 

Bossteekmier  Myrmica ruginodis  OGY                             1  1 

      WER  9  2        20  41  1     2  89  164 

Moerassteekmier  Myrmica scabrinodis  GGY                    1  1        2 

      OGY                    1     1     2 

      WER  5                 26  11  4  5  51 

Gewone drentelmier  Stenamma debile  WER                 10              10 

Bosslankmier 
Temnothorax 
nylanderi  OGY                             1  1 

      WER                 3              3 

                                         

Aantal exemplaren  47  39  19  156 187  57  48  35  31  100 719 

Aantal soorten  4  5  1  3  4  4  7  3  4  4  11 
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5.3.4 Hooiwagens 
De hooiwagens uit de bodemvallen zijn gedetermineerd door Sam Van de Poel. In Tabel 9 en Tabel 10 wordt per 
locatie aangegeven welke soorten gevangen zijn, en in welke aantallen. 
 
In totaal zijn er bij het onderzoek van 2015 slechts 21 hooiwagens vastgesteld, verdeeld over zeven soorten. Dit 
lage aantal aan  individuen en soorten was normaal voor graslanden. De soorten die gevangen zijn, zijn allen 
gekend van graslanden. Soorten als Homalenotus quadridentatus en Trogulus tricarinatus staan nog als zeldzaam 
te boek, maar dit is wellicht vooral een gevolg van het feit dat er weinig naar gekeken wordt (pers. med. Sam 
Van de Poel). 
 

Tabel 9: overzicht van de aangetroffen hooiwagens bij het bodemvalonderzoek van 2015 

Soort / Locatie  AH2 GG1 PA1 PA2 PA3 WM Totaal

Homalenotus quadridentatus              6     6 

Lacinius ephippiatus  1              4  5 

Nemastoma bimaculatum     3              3 

Nemastoma lugubre     2     1  1     4 

Rilaena triangularis        1           1 

Trogulus closanicus              1     1 

Trogulus tricarinatus  1                 1 

                       

Aantal exemplaren  2  5  1  1  8  4  21 

Aantal soorten  2  2  1  1  3  1  7 

 
Tabel 10: overzicht van de aangetroffen hooiwagens bij het bodemvalonderzoek van 2009 in Doysbroek en Walsbergen 

Soort / Locatie  DBb  DBh Dbo DBr DBv DBw WBb WBd  Wbo  WBr  WBs Totaal 

Anelasmocephalus cambridgei                    1              1 

Lacinius ephippiatus                          1     15  16 

Leiobunum rotundum                 1              2  3 

Lophopilio palpinalis                                1  1 

Mitostoma chrysomelas                                1  1 

Nemastoma bimaculatum     2     2  2  1        1        8 

Nemastoma lugubre     2           2                 4 

Oligolophus tridens  2  1     3     6                 12 

Opilio canestrinii                                2  2 

Rilaena triangularis  7  1  1  5        31  2  1     12  60 

Trogulus closanicus                    3     1  1  2  7 

Trogulus nepaeformis                    1              1 

                                      

Aantal exemplaren  9  6  1  10  2  10  36  2  4  1  35  116 

Aantal soorten  2  4  1  3  1  4  4  1  4  1  7  12 
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5.3.5 Duizendpoten 
De  duizendpoten  uit  de  bodemvallen  zijn  gedetermineerd  door  Koen  Lock.  In  Tabel  11  wordt  per  locatie 
aangegeven welke soorten gevangen zijn bij het onderzoek van 2015, en in welke aantallen. 
In totaal zijn er 63 duizendpoten vastgesteld bij het onderzoek van 2015, verdeeld over vier soorten.  
Lithobius forficatus en L. microps zijn generalisten.  
L. muticus is een bossoort en enkel in de bosrand in het Wachtbekken van Miskom aangetroffen en op de donk 
in de ‘oude Paddepoel’ waar een klein struweel aanwezig is vlakbij beide bodemvallen. 
Lamycctes emarginatus is een overstromingsbestendige soort. Het was de talrijkst aangetroffen soort. 
 

Tabel 11: overzicht van de aangetroffen duizendpoten bij het bodemvalonderzoek van 2015 

Soort / Locatie  AH1  AH2  AH3 GG1 GG2 MW PA1 PA3 PA4 Totaal 

Lamyctes emarginatus  4     1  3  2     4     14  28 

Lithobius forficatus  2  5  8     1     3  4  4  27 

Lithobius microps                       4     4 

Lithobius muticus                 2  2        4 

                                

Aantal exemplaren  6  5  9  3  3  2  9  8  18  63 

Aantal soorten  2  1  2  1  2  1  3  2  2  4 

 
In Tabel 12 wordt per locatie aangegeven welke soorten gevangen zijn bij het onderzoek van 2009, en in welke 
aantallen. 
In totaal zijn er 26 duizendpoten vastgesteld bij het onderzoek van 2015, verdeeld over zes soorten.  
Cryptops parisi en L. muticus zijn interessante bossoorten. Ze zijn enkel in Walsbergen aangetroffen, in het bos 
resp. in droog grasland.  
 

Tabel 12: overzicht van de aangetroffen duizendpoten bij het bodemvalonderzoek van 2009 in Doysbroek en Walsbergen 

Soort / Locatie  DBb  DBh  DBo  DBr DBw WBb WBd WBo WBp WBs  Totaal 

Cryptops parisi                 1              1 

Lithobius calcaratus                    2           2 

Lithobius forficatus  4  5  1  1  1  1     1  1  4  19 

Lithobius macilentus                       1     1  2 

Lithobius microps                       1        1 

Lithobius muticus                    1           1 

                                   

Aantal exemplaren  4  5  1  1  1  2  3  3  1  5  26 

Aantal soorten  1  1  1  1  1  2  2  3  1  2  6 
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5.3.6 Miljoenpoten 
 
De miljoenpoten uit de bodemvallen zijn gedetermineerd door Willem Proesmans. In Tabel 13 wordt per locatie 
aangegeven welke soorten gevangen zijn bij het onderzoek van 2015, en in welke aantallen. 
 

Tabel 13: overzicht van de aangetroffen miljoenpoten bij het bodemvalonderzoek van 2015 

Soort / Locatie  AH1  AH2 AH3 GG1 GG2 PA1 PA3 PA4 WM  Totaal 

Allajulus nitidus                          1  1 

Brachyiulus pusillus     1     1  2           2  6 

Cylindroiulus caeruleocinctus              6              6 

Cylindroiulus punctatus                 1     1     2 

Julus scandinavius                          1  1 

Polydesmus coriaceus           42  13     16     1  72 

Polydesmus inconstans  49     1     1  1     2     54 

                                

Aantal exemplaren  49  1  1  43  22  2  16  3  5  142 

Aantal soorten  1  1  1  2  4  2  1  2  4  7 

 

5.3.7 Pissebedden 
De pissebedden uit de bodemvallen zijn gedetermineerd door Pallieter De Smedt. In Tabel 14 wordt per locatie 
aangegeven welke soorten gevangen zijn bij het onderzoek van 2015, en in welke aantallen. 
In totaal zijn er 526 pissebedden vastgesteld bij het onderzoek van 2015, verdeeld over zeven soorten. Meer dan 
vier op vijf gevangen exemplaren  (82,5%) zijn Kleipissebedden  (Trachelipus  rathkei). Deze soort  is op Vlaams 
niveau  veel minder  abundant dan de Kelderpissebed, Ruwe pissebed  en Mospissebed, maar  is  veel minder 
gebonden aan dood hout en strooisel en is in Vlaanderen de enige graslandsoort. De soort is op negen van de 
tien onderzochte locaties aangetroffen (in PA2 zijn geen pissebedden gevonden en die locatie ontbreekt dus in 
de tabel), maar vooral op een locatie in Aronst Hoek (AH3) en in de wastine in de Grote Getevallei (GG1) in hoge 
aantallen.  
 

Tabel 14: overzicht van de aangetroffen pissebedden bij het bodemvalonderzoek van 2015 

Wet. Naam  Ned. Naam  AH1 AH2 AH3 GG1 GG2 MW PA1  PA3  PA4  Totaal

Armadillidium opacum  Boroproller                 11           11 

Haplophthalmus mengei  Kleiribbel        1                    1 

Ligidium hypnorum  Buispissebed  1                    1     2 

Oniscus asellus  Kelderpissebed                 1        1  2 

Philoscia muscorum  Mospissebed  14  4  22  4  3  1  7  7  11  73 

Porcellio scaber  Ruwe pissebed                    3        3 

Trachelipus rathkei  Kleipissebed  21  2  196 150  4  7  28  23  3  434 

                                   

Aantal exemplaren     36  6  219 154  7  20  38  31  15  526 

Aantal soorten     3  2  3  2  2  4  3  3  3  7 

 
Het exemplaar Haplophthalmus mengei in het nat gebied Segeraat (AH3) te Aronst Hoek was een vrouwtje en 
die zijn niet met 100% zekerheid als M. mengei te determineren. In principe zou het ook om de Kalkribbel (H. 
montivagus) kunnen gaan, maar op basis van biotoop en geografische locatie vermoeden we dat het H. mengei 
betreft.  
Voor  de  Bosoproller  (Armadillidium  opacum)  betreft  dit  de  eerste waarneming  voor  de  provincie Vlaams‐
Brabant. Nochtans is er in het verleden intensief naar pissebedden gezocht in deze regio (Boon et al., 1993). We 
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vingen elf exemplaren  in de bosrand  in het Wachtbekken van Miskom, dus  in dit bos  is een goede populatie 
aanwezig. De Bosoproller is een indicatorsoort van oude bossen die in Vlaanderen zeldzaam is. 
Enigszins verrassend is de afwezigheid van Gewone oprolpissebedden (A. vulgare) in het onderzoek van 2015. 
Vermoedelijk zijn de meeste locaties te nat voor deze soort. 
De soort is wel aangetroffen in Doysbroek en Walsbergen, bij het onderzoek van 2009 (zie Tabel 15).  
 

Tabel 15: overzicht van de aangetroffen pissebedden bij het bodemvalonderzoek van 2009 in Doysbroek en Walsbergen 

Wetenschappelijke naam  DBb  DBh Dbo DBr DBv DBw WBb WBd WBo  WBp  WBs  Totaal

Armadillidium vulgare     3        1     24  3  1     9  41 

Ligidium hypnorum  1  4        2                    7 

Oniscus asellus  12  2  3  12 8     40     1  1  63  142 

Philoscia muscorum  24  10     15 8  5  27  8        21  118 

Porcellio scaber  3                 74  2  1     19  99 

Trachelipus rathkei     4  2        22     5  28  22     83 

                                      

Aantal exemplaren  40  23  5  27 19  27  165 18  31  23  112  490 

Aantal soorten  4  5  2  2  4  2  4  4  4  2  4  6 

 
 

5.3.8 Overige ongewervelden uit het bodemvalonderzoek 
Door Eugene Stassen zijn er, naast de eerder besproken diergroepen, nog een aantal ongewervelden op naam 
gebracht (zie Tabel 16 en Tabel 17). 
 
Twee  soorten  vallen  in  het  onderzoek  van  2015  op,  omdat  ze  én  in  redelijke  aantallen  zijn  gevonden,  én 
voldoende groot zijn om betekenis te hebben als prooisoort voor Grauwe klauwier. 
Het betreft de Stinkende kortschild (Ocypus olens), die op twee plaatsen in de Paddepoel is aangetroffen (telkens 
25 ex.), en Silpha tristis, een aaskever.  
 

Tabel 16: overzicht van een aantal ‘overige vangsten’ op tien locaties in Gete- en Velpevallei 

Soort / locatie  AH1  AH2 AH3 GG1 GG2 PA1 PA2 PA3 PA4  WM  Totaal

Agabus bipustulatus                    7           7 

Anthicus floralis     1                          1 

Bembidion sp. (larve)                    1  1        2 

Carabus sp. (larve)  4  2  11  18  1  1     4     3  44 

Gewone glimworm                             2  2 

Hoplia graminicola                    1           1 

loopkeverlarve sp.                    1           1 

Necrophorus vespillo  3        4              7     14 

Necrophorus vespilloides     1                          1 

Ocypus olens     3                 25  25     53 

Phosphuga atrata        1  1  1  1              4 

Silpha obscura     2                          2 

Silpha sp. (larve)  33  5  1  20  130  16        1     206 

Silpha tristis  40  17  2  26  48  11        10  7  161 

Silpha/Phosphuga sp. (larve)                             3  3 

Valgus hemipterus              2                 2 

Vlo                       1        1 

Zacladus exiguus        1                       1 
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Aantal exemplaren  80  31  16  69  182  29  10  31  43  15  506 

 
Opvallende afwezigen daarentegen  zijn mestkevers en de aaskevers van het geslacht Necrophorus. Mogelijk 
speelt mee dat er rastertjes werden geplaatst boven de vallen om bijvangsten van kleine zoogdieren, amfibieën 
en reptielen te vermijden. We merkten al eerder dat we dan wel de grote bodemactieve Carabus‐loopkevers 
vangen, maar dus geen of nauwelijks muizen en dus ook niet de aaskevers die daardoor aangetrokken worden. 
Deze soorten, bijvoorbeeld Necrophorus humator, kunnen een prooi zijn voor de Grauwe klauwier. 
 
Soorten uit het onderzoek van 2009 die mogelijk betekenis hebben als prooisoort voor Grauwe klauwier, zijn:  

 De  Bosmestkever  (Geotrupes  stercorarius)  die  in  flinke  aantallen  (31  ex  gevangen)  in  het  bos  van 
Walsbergen (WBb) aanwezig is. Het is uiteraard pas als de Bosmestkever buiten het bos opduikt dat ze 
de kans loopt als prooi te eindigen voor klauwieren. 

 Silpha  tristis  en de  Slakkenaaskever  (Phosphuga  atrata),  twee  aaskevers die  in hoge  resp.  vrij  lage 
aantallen zijn genoteerd. 

 Serica brunnea, de Roestbruine bladsprietkever, die meest in het bos in Walsbergen is aangetroffen; 

 Kleine gewervelden die talrijk aanwezig zijn (Bosspitsmuis, Bruine kikker)… 
 
 

Tabel 17: overzicht van een aantal ‘overige vangsten’ bij het bodemvalonderzoek van 2009 in Doysbroek en Walsbergen 

Soort / locatie  DBb DBh DBo DBr DBw WBb WBd WBo  WBp  WBs Totaal

Aardmuis  1                             1 

Alpenwatersalamander                    1           1 

Bosmuis              1                 1 

Bruine kikker  8  11  4  7  10                 40 

Distelvlinder     11     3           1        15 

Dwergspitsmuis           3           2        5 

Elater ferrugineus                 1              1 

Gamma‐uil                    2           2 

Geotrupes stercorarius                 31           2  33 

Gewone glimworm           2                    2 

Gewone pad  1     5  1  2                 9 

Glischrochilus quadrimaculatus                             1  1 

Klein koolwitje                    1           1 

Klein vliegend hert  1                             1 

Kleine vuurvlinder           1  1                 2 

Kleine watersalamander                       1        1 

Koevinkje                       1        1 

Kortschildglimworm  8  3     4  21                 36 

Necrophorus vespilloides              2                 2 

Phosphuga atrata     1  1  5  2  4  2  2        17 

Scaphidium quadrimaculatum                 1              1 

Serica brunnea                 7  1           8 

Silpha obscura     1                          1 

Silpha tristis  1  3  14  15  8     6  32  63  2  144 

Bosspitsmuis  1  4  2  4  1        1        13 

Veldmuis  1           1                 2 

Wijngaardslak           1                    1 
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Aantal exemplaren  22  34  26  46  49  44  13  40  63  5  342 

 
 
Faunistisch opmerkelijke waarnemingen zijn: 

 De Roestbruine kniptor Elater  ferrugineus  in een bodemval. Dat  is hoogst uitzonderlijk. Deze grote 
kniptor  stond  bekend  als  zeer  zeldzaam,  maar  wordt  recent  vaker  gevonden  door  gebruik  van 
feromonen (Thomaes 2014; Wijnants 2012). De precieze status is ongekend. 

 De aanwezigheid van Klein vliegend hert in Doysbroek. De soort is gekend van het bos in Walsbergen.  

 De aanwezigheid van Gewone en Kortschildglimworm. 
 

5.3.9 Sprinkhanen 
Een aantal gebieden zijn bezocht om de aantallen sprinkhanen ruw in te schatten. We bespreken de resultaten 
in functie van Grauwe klauwier én in functie van faunistisch interessante bevindingen.  
In functie van inschatting van betekenis voor klauwieren, verdelen we de soorten over 4 ‘grootte‐categorieën’. 
 

5.3.9.1 Wachtbekken van Miskom 
Er zijn twaalf sprinkhaansoorten bekend van het gebied. Ingedeeld volgens ‘grootte‐categorieën’ zijn dit: 
 

 Groot: Grote groene sabelsprinkhaan; 

 Vrij groot: Moerassprinkhaan, Sikkelsprinkhaan, Bramensprinkhaan, Greppelsprinkhaan 

 ‘Standaard’: Krasser, Ratelaar, Bruine  sprinkhaan, Gouden  sprinkhaan, Gewoon  spitskopje,  Zuidelijk 
spitskopje 

 Klein: Zeggedoorntje;  
 
De Grote groene sabelsprinkhaan, onze grootste inheemse soort, is zeer algemeen in Vlaanderen en komt in elk 
gebied voor. We vermelden deze soort daarom niet expliciet voor elk gebied. Wellicht vooral de onvolwassen 
dieren zijn erg belangrijke prooien voor Grauwe klauwier. 
 
We stellen hier over het algemeen hoge dichtheden aan sprinkhanen vast in de zone waar de Grauwe klauwier 
broedde in 2013. Dit betreft niet enkel de in Vlaanderen zeer algemene Krasser, maar enkele zeldzamere soorten: 

 Gouden sprinkhaan: grote populatie; de soort is ontdekt in het gebied in 1999 door Jorg Lambrechts; 
toen nieuw voor provincie Vlaams‐Brabant (Lambrechts & Guelinckx 2000); 

 Greppelsprinkhaan: grote populatie; soort al bekend van het gebied sinds 2008, ontdekt door Kevin 
Lambeets. Het  is  de  enige  populatie  in  de  regio. De  kortstbijzijnde  populaties  bevinden  zich  in  de 
Wingevallei. 

 Moerassprinkhaan. We  telden drie mannetjes op 14 augustus 2015. Deze goede  indicatorsoort was 
daarmee nieuw voor het gebied! 

 
De extensieve begrazing, waarbij het gehele natuurgebied incl. de valleibossen jaarrond worden begraasd, leidt 
hier  tot een mozaïeklandschap met ondermeer botanisch waardevolle en structuurrijke  ruigten, soortenrijke 
graslanden, open plekken en lage struwelen. Ook de valleibossen lijken te gedijen onder deze begrazing. 
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Figuur 84: verspreiding van drie soorten sprinkhanen in het Wachtbekken van Miskom.  
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Figuur 85: detailverspreiding van drie soorten sprinkhanen in het Wachtbekken van Miskom, in de omgeving van de broedplaats Grauwe klauwier in 2013.   
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5.3.9.2 Paddepoel / Middenloop Velpevallei 
Er zijn 13 sprinkhaansoorten bekend van het gebied. Ingedeeld volgens ‘grootte‐categorieën’ zijn dit: 

 Groot: Grote groene sabelsprinkhaan; 

 Vrij groot: Moerassprinkhaan, Sikkelsprinkhaan, Bramensprinkhaan, Greppelsprinkhaan; 

 ‘Standaard’:  Krasser,  Ratelaar,  Gouden  sprinkhaan,  Gewoon  spitskopje,  Zuidelijk  spitskopje, 
Boomsprinkhaan; 

 Klein: Zeggedoorntje en Gewoon doorntje;  
 
Een  aanzienlijk  deel  van  het  gebied  is  anno  2016  in  natuurbeheer. Voor  aankoop  door Natuurpunt was  er 
nauwelijks ruigte aanwezig. Door aanplant van struweel en door ruigtestroken te voorzien, zijn de aantallen van 
een ‘ruigtesoort’ als Grote groene sabel sterk toegenomen.  
Vele percelen zijn nog in natuurherstel vanuit intensief agrarisch beheer. Het natuurbeheer om uit te mijnen is 
vrij intensief (maaien + nabegrazing). Op termijn is het doel om extensiever te beheren en zal er wellicht veel 
meer structuurvariatie aanwezig zijn. Dit zal leiden tot hogere dichtheden aan sprinkhanen (cfr. Wachtbekken 
van Miskom).   
Krasser is nu al talrijk in de graslanden in natuurbeheer, in het bijzonder in ‘de vernatting’, een blok van ca. 11 
ha die enkel begraasd wordt. 
 
Er zijn enkele zeldzamere soorten waargenomen: 

 Gouden sprinkhaan: grote populatie – zie Figuur 86; de soort is ontdekt in het gebied in 2012; het jaar 
nadien  was  er  een  zangpost  op  vrijwel  dezelfde  locatie;  beide  dieren  waren  normaal  (dus  kort) 
gevleugeld en er was dus meteen vermoeden van een lokale populatie; in 2014 zijn er twee zangposten 
veel westelijker  in het gebied gezien;  intensiever onderzoek  in 2015 en 2016  ikv voorliggend project 
toonde aan dat de soort wijdverspreid en lokaal talrijk is; 

 Greppelsprinkhaan: 1x een zwervend macropteer mannetje tijdens zeer warme periode. 

 Moerassprinkhaan. Zowel in 2010 als 2011 een mannetje in zelfde zone van grasland (nl. in laagste en 
meest productieve deel (Alopecurion) van schraalgrasland) waargenomen door Robin Guelinckx. Kleine 
populatie in gebied aanwezig? 
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Figuur 86: Verspreiding van Gouden sprinkhaan in Middenloop Velpevallei.  
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5.3.9.3 Mene - Jordaanvallei 
Er zijn 13 sprinkhaansoorten bekend van het gebied. Ingedeeld volgens ‘grootte‐categorieën’ zijn dit: 
 

 Groot: Grote groene sabelsprinkhaan; 

 Vrij groot: Moerassprinkhaan, Sikkelsprinkhaan, Bramensprinkhaan; 

 ‘Standaard’: Krasser, Ratelaar, Bruine sprinkhaan, Gouden sprinkhaan, Wekkertje, Gewoon spitskopje, 
Zuidelijk spitskopje, Boomsprinkhaan; 

 Klein: Zeggedoorntje;  
 
Er zijn enkele zeldzamere soorten waargenomen: 

 Gouden  sprinkhaan:  grote  populatie  –  zie  Figuur  87;  in  2012 worden  al  hoge  aantallen  gemeld  in 
deelgebied Wijtbroek (niet op kaart). Gericht onderzoek in 2016 ikv voorliggende studie toonde aan dat 
de soort wijd verspreid en talrijk voorkomt;  

 Wekkertje: kleine populatie op Pertseveld, ontdekt door Pieter Vanormelingen in 2012. Deze soort is 
plaatselijk niet zeldzaam in de Kempen, doch uitgesproken zeldzaam in de Leemstreek.  

 Moerassprinkhaan: grote populatie in de Holpijpwei.  
 
We  onderzochten  specifiek  de  deelgebieden  ‘Achter  Kerkhof Meldert’,  ‘De  Galg’  en  ‘China’  omdat  dit  de 
kansrijkst geachte zones zijn voor Grauwe klauwier en er in laatstgenoemd gebied een broedgeval plaatsvond in 
2015. 
Er  is heel wat ruigte en zich uitbreidend struweel aanwezig en dat resulteert  in flinke aantallen Grote groene 
sabel,  Krasser,  Gouden  sprinkhaan,  Zuidelijk  spitskopje  en  (vooral  in  de  bos‐  en  struweelranden)  ook  veel 
Bramensprinkhaan;  
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Figuur 87: Verspreiding van Gouden sprinkhaan en Moerassprinkhaan in Mene – Jordaanvallei    

 



 

5.3.9.4 Rosdel 
Er zijn elf sprinkhaansoorten bekend van het gebied. Ingedeeld volgens ‘grootte‐categorieën’ zijn dit: 
 

 Groot: Grote groene sabelsprinkhaan; 

 Vrij groot: Sikkelsprinkhaan, Bramensprinkhaan; 

 ‘Standaard’: Krasser, Ratelaar, Bruine  sprinkhaan, Gouden  sprinkhaan, Gewoon  spitskopje,  Zuidelijk 
spitskopje; 

 Klein: Zeggedoorntje en Gewoon doorntje;  
 
Op de droge,  schrale hellingen  is Ratelaar  (veel)  talrijker dan Krasser. Het  Zuidelijk  spitskopje  komt  in deze 
graslanden frequent voor.  
Gouden sprinkhaan komt verspreid voor maar er vonden geen  tellingen plaats op de voor deze soort meest 
geschikte moment, zodat we geen precies beeld van de aantallen hebben.  
 
De  vele  zomen  en overgangen naar  struweel worden  talrijk bewoond door Bramensprinkhaan  en de Grote 
groene sabel is in het hele gebied erg abundant. 
 
Voor de soorten die zich  in de vegetatie ophouden  (en niet zoals Ratelaar vooral op de bodem), zoals Grote 
groene sabel en Zuidelijk spitskopje, geldt zeker dat ze in de loop van de zomer hoge aantallen opbouwen dankzij 
de late maaitijdstippen van de graslanden.  
 

5.3.9.5 Grote Getevallei 
In de Grote Getevallei te Linter zijn 14 sprinkhaansoorten vastgesteld. 

 Groot: Grote groene sabelsprinkhaan; 

 Vrij groot: Sikkelsprinkhaan, Bramensprinkhaan en Lichtgroene sabelsprinkhaan; 

 ‘Standaard’:  Krasser,  Kustsprinkhaan,  Ratelaar,  Bruine  sprinkhaan,  Gouden  sprinkhaan,  Gewoon 
spitskopje, Zuidelijk spitskopje en Boomsprinkhaan; 

 Klein: Zeggedoorntje en Gewoon doorntje;  
 
In de graslanden zijn Krasser, Zuidelijk spitskopje en ook Gouden sprinkhaan talrijk, terwijl Grote groene sabel 
vooral in de ruigten en wastines erg hoge densiteiten bereikt. Bramensprinkhaan is talrijk terug te vinden in de 
overgangen naar bos of t.h.v. de bramenkoepels of houthopen. 
 
In 2016 is de in Vlaanderen uiterst zeldzame Lichtgroene sabelsprinkhaan als zwerver waargenomen door Kevin 
Lambeets.  In  de  zeer warme  zomer  van  2006 werd  deze  reeds  door  Robin Guelinckx  vastgesteld  ca.4  kms 
stroomopaarts  in de Grote Getevallei. De vondst van Kustsprinkhaan  in 2016 maakt dan weer de brug tussen 
enerzijds de gekende populaties in Aronst Hoek en anderzijds Tiens broek/Bezinkingsputten Tienen.  
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5.3.10 Libellen 
Libellen maakten geen deel uit van het onderzoek. In bepaalde gebieden kunnen de aantallen van (vnl. algemene) 
soorten op sommige momenten vrij hoog zijn en zouden  libellen een belangrijke prooi kunnen vormen voor 
Grauwe klauwier. We geven hier een niet‐limitatieve opsomming van gebieden die geschikt zijn als broedgebied 
voor Grauwe klauwier en waar libellen prooien van betekenis zouden kunnen zijn: 

 Demerbroeken: waterrijk gebied, onder meer veel voormalige weekendvijvers hersteld tot voor libellen 
soortenrijke waterpartijen; een heidelibel spec. Is hier vastgesteld als prooi van Grauwe klauwier.  

 Vallei van de Drie Beken: waterrijk gebied, onder meer veel voormalige weekendvijvers hersteld tot 
voor  libellen soortenrijke waterpartijen; waterkwaliteit van Grote beek / Winterbeek sterk verbeterd 
met als gevolg hoge aantallen rheofiele libellen. 

 Aronst Hoek: interessante zone voor libellen aan Segeraat (cfr. Nijs et al., 2011); 

 Grote Getevallei: door de provincie Vlaams‐Brabant en Natuurpunt nieuw aangelegde poelen (ca. 30 
sinds 2011) in potentieel broedgebied Grauwe klauwier; 

 Wachtbekken van Miskom; 

 Middenloop Velpevallei / Paddepoel: door vernatting en recente aanleg van 15 poelen sterke boost in 
(diversiteit en) aantallen libellen; 
 

5.3.11 Hommels 

5.3.11.1 Achtergrond 
 
Hommels zijn een groep van sociale bijen typisch voor gematigde tot koude klimaten. Bij ons zijn hommels talrijk 
aanwezig en vormt het een zeer belangrijke groep van bestuivers, die zelfs commercieel gekweekt worden voor 
bestuiving van teelten in kassen (vooral tomaten). Door hun grootte en dichte beharing vallen ze bovendien sterk 
op  en  het  zijn  populaire  bezoekers  in  tuinen.  Door  hun  grootte  en  in  gunstige  omstandigheden  talrijke 
aanwezigheid vormen ze ook een potentieel belangrijke voedselbron voor grote insecten etende dieren zoals de 
Grauwe Klauwier.  
 
Om de ecologie en het voorkomen van hommels te begrijpen is kennis van de levenscyclus onontbeerlijk. Deze 
ziet eruit als volgt  (Goulson et al., 2010). Hommels zijn sociale bijen die nesten maken met een koningin en 
werksters. Anders dan bij Honingbijen sterft het nest elk jaar, en moeten dus elk voorjaar nieuwe nesten gesticht 
worden door nieuwe koninginnen. Deze zijn erg groot, overwinteren onder de grond en worden afhankelijk van 
de soort in februari‐juni terug actief. Dan breekt een kritieke periode aan, want de koningin moet een geschikte 
nieuwe nestplaats vinden, evenals voldoende nectar voor zichzelf en proteïnerijk stuifmeel om haar eerste larven 
te voeden. Als de koningin daarin geslaagd  is en haar eerste werksters opgegroeid zijn, zullen deze beginnen 
foerageren en meer voedsel binnenbrengen, zodat het nest geleidelijk tot enkele 10‐en tot 100‐en werksters 
telt. Indien ergens gedurende deze periode in de omgeving geen voldoende geschikte bloemen meer aanwezig 
zijn, sterft het nest. Na enkele maanden, als het nest groot genoeg is, zal de koningin eitjes leggen die mannetjes 
en nieuwe koninginnen zullen worden. Mannetjes kunnen dan ook vooral in de zomer in grote aantallen worden 
aangetroffen op bloemen met rijkelijke nectarvoorziening zoals distels. De koninginnen worden bevrucht door 
de mannetjes en kruipen ondergronds om te overwinteren voor een nieuwe cyclus. Een aantal hommelsoorten, 
de  zogenaamde  koekoekshommels,  hebben  zich  gespecialiseerd  in  het  overnemen  van  nesten  van  gewone 
hommels, waarbij  elke  soort  koekoekshommels haar  eigen  specifieke waardhommels heeft.  Zij dringen  een 
hommelnest  binnen,  vechten  tot  de  dood met  de  koningin,  en  laten  de  werksters  dan  haar  eigen  broed 
verzorgen. Daarvoor zijn ze goed toegerust aangezien ze wat groter zijn en een dikker uitwendig pantser hebben 
dan gewone hommels. Belangrijk  is ook dat hommels een constante hoge nest‐temperatuur aanhouden van 
ongeveer 30°C en als ze actief zijn een lichaamstemperatuur van zo’n 35°C. Hiervoor hebben ze een uitzonderlijk 
hoge metabolische snelheid, zo’n 75% hoger dan die van een kolibrie. Dat wil zeggen dat ze een enorme energie‐
behoefte hebben in de vorm van nectar, en slechts zeer kort actief kunnen zijn zonder zich te voeden. 
 
Samen met het feit dat ze in kolonies leven (met simpel gesteld slechts een enkele reproducerend individu per 
nest),  betekent  de  grote  energiebehoefte  dat  een  leefbare  hommelpopulatie  (die moet  bestaan  uit  100‐en 
nesten) een zeer grote oppervlakte‐behoefte heeft. Daardoor is het een uiterst kritische groep. 
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De hommelfauna  in België telt 30 soorten, waarvan er zeven uitgestorven zijn en van nog eens twee soorten 
nauwelijks  recente waarnemingen  zijn  (Rasmont &  Pauly,  2010). Al  deze  soorten  kwamen  voor  in  Vlaams‐
Brabant. Een foto van een paar van deze soorten wordt getoond  in Figuur 88. Bloemrijke graslanden zijn een 
uiterst belangrijk habitat voor hommels, en herbergen normaal gezien een erg rijke hommelfauna. Alle soorten 
kunnen er immers worden aangetroffen, behalve enkele hommels die typisch zijn voor heide‐ en veengebieden. 
De enorme achteruitgang van hommels in België en de ons omringende landen (Goulson, 2010; Peeters et al., 
2012) wordt dan ook vooral toegewezen aan de achteruitgang van het areaal en de intensivering van het gebruik 
van  de  overblijvende  graslanden,  waardoor  de  bloemenrijkdom  in  het  algemeen  en  het  aandeel 
vlinderbloemigen in het bijzonder sterk achteruitgegaan is (Goulson, 2005). In België wordt ook het verdwijnen 
van de klaverteelt gezien als een belangrijke oorzaak van het verdwijnen van hommelsoorten (Rasmont, 1988). 
 

 
Figuur 88. Werksters Moshommel (Bombus muscorum, links) en Zandhommel (B. veteranus, rechts), foeragerend op Rode Klaver. Bemerk 
ook de ballen stuifmeel van Rode Klaver aan de achterpoten. Beide soorten kwamen vroeger wijdverspreid voor in België. Moshommel 

wordt momenteel beschouwd als uitgestorven in België, van Zandhommel zijn recente waarnemingen beperkt tot het zuiden van Wallonië. 
De foto’s komen van het eiland Tiengemeten in Nederland (genomen op 29 resp. 28 aug 2016), waar beide soorten nog standhouden. Foto’s 

Kurt Geeraerts (Moshommel) en Chantal Deschepper (Zandhommel). 

 
Zeldzame of verdwenen soorten uit bloemrijke graslanden hebben typisch een late vliegtijd, met koninginnen 
die pas laat uit winterslaap komen, hebben een middellange tot lange tong en zijn hierdoor gespecialiseerd op 
vlinderbloemigen, die talrijk voorkomen  in bloemrijke graslanden, en waarbij ook andere bloemen met  lange 
kroonbuis (vooral ruwbladigen, bremraapfamilie en  lipbloemigen) worden bezocht (Goulson 2005, 2010). Het 
enorme belang van vlinderbloemigen voor alle hommels is waarschijnlijk mede te danken aan de gemiddeld zeer 
hoge proteïne  inhoud en aandeel van essentiële aminozuren  in hun stuifmeel (Hanley et al., 2008). Voor een 
hommel gespecialiseerd op vlinderbloemigen in graslanden is laat uit winterslaap komen een goede strategie, 
aangezien graslanden pas beginnen te bloeien vanaf mei. Dat wil uiteraard wel zeggen dat nestbouw erg  laat 
begint (april‐juni), en er tot aan het einde van de zomer bloei moet zijn. Nog steeds algemene hommelsoorten 
daarentegen komen vroeg uit winterslaap  (februari‐april), hebben meestal een korte tong, zijn daardoor ook 
meer generalistisch  in hun bloembezoek, en kunnen daardoor ook gebruik maken van het bloemenaanbod  in 
bijvoorbeeld tuinen. 
 
De laatste jaren worden in Vlaanderen in het algemeen en Vlaams‐Brabant in het bijzonder veel inspanningen 
geleverd voor het herstel van bloemrijke graslanden, vaak vanuit een oorspronkelijk voedselrijke situatie, met 
een sterk verarmde flora, soms vanuit een verlaten/verboste toestand. In deze studie kijken we hoe het zit met 
het gebruik van dergelijke bloemrijke graslanden door hommels, met het oog op het belang van hommels als 
(potentiële) voedselbron voor Grauwe Klauwier. De vroeg vliegende hommelsoorten (maart‐juni) kunnen voor 
de klauwieren immers een belangrijke prooisoort vormen bij aankomst. Deze soorten kennen echter een sterke 
terugval  in  de  zomer,  maar  dan  wordt  het  prooiaanbod  mogelijk  aangevuld  door  de  later  vliegende 
hommelsoorten (juli‐augustus).  
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5.3.11.2 Aantallen en soortensamenstelling 
 
Tijdens de 28 gelopen transecten in de zeven graslanden werden in totaal 805 hommels geteld. In het vroege 
voorjaar waren er nog weinig hommels, en betrof het vooral koninginnen (Figuur 89). In het voorjaar (eind mei‐
begin juni) bereikte het aantal hommels in de graslanden reeds een maximum. Het betrof vooral grote 
aantallen werksters (gemiddeld niet minder dan 37 werksters per gelopen transect van een uur), maar ook een 
eerste piek mannetjes. De aantallen werksters namen daarna geleidelijk af in de twee daarop volgende 
periodes. Een tweede piek mannetjes werd bereikt in de hoogzomer. 
 
 

 
Figuur 89: Getelde aantallen (links) en soortensamenstelling (rechts) van hommels in bloemrijke graslanden in de verschillende 

periodes. Voor de aantallen werden indien langer dan een uur geteld werd enkel de hommels geteld in het eerste uur in 
rekening gebracht. 4 niet nader geïdentificeerde hommels worden niet getoond bij de soortensamenstelling. 

 
Alle getelde hommels behoorden acht algemene soorten, zijnde Akkerhommel (Bombus pascuorum), 
Aardhommel (Bombus terrestris), Veldhommel (Bombus lucorum), Steenhommel (Bombus lapidarius), 
Tuinhommel (Bombus hortorum), Weidehommel (Bombus pratorum), Boomhommel (Bombus hypnorum) en 
Grote Koekoekshommel (Bombus vestalis) (Figuur 89). Akkerhommel, Aard/Veldhommel en Steenhommel 
waren hiervan veruit de talrijkste. Aardhommel, Veldhommel en Wilgenhommel werksters en de meeste 
koninginnen zijn in het veld niet te onderscheiden en werden geteld als Aard/Veldhommel. Gezien de verdeling 
tussen mannetjes Aardhommel (21 getelde exx.) en Veldhommel (1 ex.) zullen veruit de meeste getelde 
vrouwtjes Aard/Veldhommel tot de eerste soort behoord hebben, met mogelijk nog een occasioneel 
exemplaar van de zeldzame en cryptische Wilgenhommel. 
 
Kijken we naar de verdeling van de hommelsoorten over de vier telperiodes (Figuur 89), zien we dat bij alle 
soorten de grootste aantallen werksters in de graslanden in het voorjaar vlogen. De eerste piek mannetjes 
werd volledig uitgemaakt door Weidehommel, Aardhommel en Boomhommel. In zomer en hoogzomer waren 
van de werksters nog vooral Akkerhommel en Steenhommel, en in mindere mate Aard/Veldhommel, in aantal 
aanwezig. De tweede piek mannetjes in de hoogzomer bestond zo goed als volledig uit Akkerhommel en 
Steenhommel.  
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5.3.11.3 Bloembezoek hommels 
 
Bloembezoek kon worden genoteerd bij 729 hommels, met een totaal van 39 bezochte plantensoorten  (met 
Braam en Paardenbloem geteld als een enkele soort). De belangrijkste bezochte plantensoorten in elke periode 
worden getoond in Fig. 66. Rode Klaver was veruit de meest belangrijke waardplant met niet minder dan 35% 
van het totale genoteerde bloembezoek. Dit is onder andere te wijten aan de enorme piek van bloembezoek in 
het voorjaar, maar ook in de vroege zomer en hoogzomer, toen herbloei optrad, was Rode Klaver een belangrijke 
resp.  de  belangrijkste waardplant.  vroege  en  hoog‐zomer  traden  ook  andere  vlinderbloemigen, met  name 
Rolklavers,  Witte  Klaver,  Vogelwikke  (ondanks  het  eerder  beperkte  voorkomen)  en  Veldlathyrus,  op  als 
belangrijke waardplanten.  
 

 
Figuur 90: Overzicht van de tien belangrijkste planten waarop gefoerageerd werd door hommels in de vier telperiodes. De uitzonderlijk 
hoge piek van aantal foeragerende hommels op Rode Klaver in het voorjaar werd verkleind weergegeven, en het totaalaantal erboven 

genoteerd. 
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In het  voorjaar was  verder ook Ratelaar  erg belangrijk,  evenals Braam  en boterbloemen. Ook  composieten 
konden belangrijke waardplanten zijn, met name in de vroege zomer met Knoopkruid, en in de hoogzomer met 
distels.  In het vroege voorjaar tenslotte, was de enige betekenisvolle bloei die van paardenbloemen, waarop 
hommelkoninginnen werden aangetroffen. 
 

 
Figuur 91. Massale bloei van paardenbloemen in de onderzochte plot in de Mene‐Jordaanvallei op 21 april 2016 (links) en koningin 
Steenhommel nectar zuigend op paardenbloem sp. (rechts). Paardenbloem is in het vroege voorjaar in de onderzochte graslanden de 

voornaamste waardplant voor bijen, inclusief hommelkoninginnen. Foto’s Jens D’Haeseleer (grasland) en Marianne Horemans 
(Steenhommel). 

 

 
Figuur 92: Bloembezoek van vrouwtjes (links) en mannetjes (rechts) per hommelsoort. In totaal werden 580 gegevens gebruikt voor de 

vrouwtjes, tegen 91 bij de mannetjes. Gegevens worden enkel getoond indien er van een geslacht van een soort minstens negen 
waarnemingen van bloembezoek werden ingegeven. 

Als we kijken naar verschillen tussen soorten hommels bij het bloembezoek (Figuur 91), opgedeeld per geslacht, 
vallen een aantal zaken op: 
 
Voor de vrouwtjes is Rode Klaver voor alle soorten een (vrij) belangrijke voedselplant. In oplopende volgorde is 
Rode  Klaver  het minst  belangrijk  voor  Boomhommel  en  Steenhommel,  gevolgd  door Weidehommel.  Voor 
Akkerhommel en Aard/Veldhommel maakt Rode Klaver bijna de helft van het bloembezoek uit, terwijl de zeer 
langtongige Tuinhommel bijna uitsluitend foerageerde op Rode Klaver. De andere vlinderbloemigen Rolklaver en 
Witte Klaver waren vooral belangrijk voor Steen‐ en Akkerhommel, Veldlathyrus en de kleine patches Vogelwikke 
voor Akkerhommel. Grote Ratelaar trok dan weer opvallend hoge dichtheden Aard/Veldhommels aan. Op de 
vroegbloeiende  paardenbloemen  werden  behalve  Tuinhommel  vrouwtjes  (koninginnen)  van  alle  soorten 
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waargenomen, met een groter belang voor Weide‐ en Boomhommel. Steenhommel heeft net als Akkerhommel 
een zeer breed spectrum aan bezochte bloemplanten, waarbij de vrij langtongige Akkerhommel een veel groter 
aandeel vlinderbloemigen bezocht. Opvallend bij Steenhommel in vergelijking met andere hommels is immers 
het erg grote belang van Knoopkruid en in mindere mate Groot Streepzaad. Ook het bloembezoek op Kruipende 
en Scherpe Boterbloem valt op. Andere hommels  foerageerden  in veel mindere mate op deze planten, met 
uitzondering van Weidehommel op Groot en Paardenbloem‐streepzaad. Braam werd bezocht door alle soorten 
behalve  Tuinhommel, maar maakte  vooral  een  groot  aandeel uit  voor Boomhommel  en Weidehommel  (dit 
laatste is weliswaar gebaseerd op erg weinig gegevens). 
 
Bij mannetjes  is Rode Klaver  is enkel belangrijk voor Akkerhommel en Aardhommel. Afhankelijk van de soort 
hadden  vooral  verschillende  composieten  (Knoopkruid,  Kale  jonker, Groot  streepzaad)  en Braam  een  groot 
aandeel bij de hommelmannetjes. Bij de vroeg vliegende mannetjes Weidehommel en Boomhommel hadden 
Braam  en  Groot  en  paardenbloem‐streepzaad  een  groot  aandeel,  bij  de  later  vliegende  Akkerhommel  en 
Steenhommel betrof het Knoopkruid en/of Kale  jonker. Opvallend  is ook het belang, ondanks het beperkte 
voorkomen, van Wilde marjolein voor later vliegende hommel mannetjes. 
 

5.3.11.4 Bloei en getelde hommels per grasland 
 

 
Figuur 93: Illustratieve foto’s van de bloei van de graslanden in de verschillende periodes. (A) Doysbroek, 21 april 2016. De 
bloei wordt, net als in de meeste andere graslanden in het vroege voorjaar bijna volledig uitgemaakt door Paardenbloem, 

waarop vooral hommel koninginnen te vinden zijn. (B) Mene-Jordaan, 25 mei 2016. Uitbundige bloei van Rode Klaver in het 
voorjaar. Rode Klaver bleek veruit de meest bezochte waardplant door hommels in de bloemrijke graslanden, en een 

belangrijke plant voor alle soorten. (C) Achter Schoonhoven, 5 juni 2016. Bloei van Grote Ratelaar in het voorjaar, een plant met 
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een grote aantrekkingskracht voor grote aantallen Aard/Veldhommels en kleinere aantallen Steen- en Akkerhommels. (D) 
Paddepoel, 8 juli 2016. Bloei in de vroege zomer met Moerasrolklaver en Knoopkruid, waarbij de eerste druk bezocht werd door 
Akkerhommels en de tweede door Steenhommels. (E) Rosdel, 15 aug 2016. Massale bloei van Wilde Peen in de hoogzomer, 

met ertussen herbloei van Rode Klaver, nog steeds aantrekkelijk voor heel wat hommels. (F) Achter Schoonhoven, 17 aug 
2016, een paar weken terug gemaaid en nog zo goed als geen herbloei, en dus ook geen hommels. Op de voorgrond is de 
vegetatie afgestorven door langdurige inundatie tijdens het natte groeiseizoen. Foto’s door Jens D’Haeseleer (F), David De 

Grave (C) en Pieter Vanormelingen (A,B,D,E) 

 
Hieronder bespreken we kort per grasland de getelde aantallen hommels en de bloei, met  focus op de voor 
hommels meest interessante bloeiende soorten. 
 

 
Figuur 94: Graslandbloei en totaal aantal getelde hommels (links) en bloeisamenstelling (rechts) van het grasland in Achter 

Schoonhoven in de vier periodes. 

 
In Achter Schoonhoven (Figuur 94) was er abundante bloei van Paardenbloem in het vroege voorjaar, met relatief 
veel hommel koninginnen en enkele werksters. In het voorjaar werd dit gevolgd door een combinatie van vooral 
Hop/Kleine/Liggende klaver, (denkelijk) Biggenkruid en Grote Ratelaar (weliswaar op een nabijgelegen perceel), 
en wat Rode Klaver.  In de  vroege  zomer was er minder bloei  van  vlekken Veldlathyrus en Knoopkruid.   De 
aantallen  hommels waren  hoog  in  zowel  voorjaar  als  vroege  zomer. Het  grasland werd  gemaaid  tussen  de 
bezoeken in vroege zomer en hoogzomer in. Als gevolg was er erg weinig bloei en zo goed als geen hommels 
tijdens het bezoek in augustus. 
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Figuur 95: Graslandbloei en totaal aantal getelde hommels (links) en bloeisamenstelling (rechts) van het grasland in Doysbroek 

in de vier periodes. 

 
In  Doysbroek  (Figuur  95)  was  er  in  het  vroege  voorjaar  vrij  veel  bloei  van  paardenbloemen,  evenals  wat 
Pinksterbloem.  Er  was  een  scherpe  bloeipiek  in  het  voorjaar  van  voornamelijk  Rode  klaver  en  Kruipende 
boterbloem, met minder bloei van dezelfde soorten in de vroege zomer, aangevuld met Witte klaver.  In voorjaar 
en vroege zomer zaten hierop vrij veel hommels. Het grasland werd gehooid tussen de bezoeken in vroege zomer 
en hoogzomer met nog weinig herbloei. Er werden in de hoogzomer dan ook nog weinig hommels geteld. 
 

 
Figuur 96: Graslandbloei en totaal aantal getelde hommels (links) en bloeisamenstelling (rechts) van het grasland in de Doode 

Bemde in de vier periodes. 

 
In de Doode Bemde (Figuur 96) was er een vrij beperkte bloei van vooral paardenbloemen in het vroege voorjaar, 
met slechts een paar getelde hommels. In het voorjaar was er een bloeipiek van Rode klaver en Kruipende en 
Scherpe boterbloem. Vermeldenswaardig voor hommels was ook de aanwezigheid van Groot streepzaad en een 
vlek Grote ratelaar. In de vroege zomer viel de bloei wat terug met net als in het voorjaar Rode klaver en Grote 
ratelaar, aangevuld met Veldlathyrus en Witte klaver. Hierop zaten in het voorjaar veel en in de vroege zomer 
nog vrij veel hommels. Het grasland was gemaaid tussen het bezoek in vroege zomer en hoogzomer. Er was nog 
nauwelijks herbloei. Desondanks werden nog redelijk veel hommels geteld in de hoogzomer door de nochtans 
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beperkte aanwezigheid van enkele bloeiende ruigtekruiden (vooral Kruldistel en Springbalsemien) in de brede 
ruigtestrook op de oeverwal. Op het grasland zelf werden in de hoogzomer geen hommels geteld. 
 

 
Figuur 97: Graslandbloei en totaal aantal getelde hommels (links) en bloeisamenstelling (rechts) van het grasland in de 

Koeheide in de vier periodes. 

 
In de Koeheide (Figuur 97) was er doorheen het hele jaar nauwelijks bloei. Het meest vermeldenswaardig is nog 
de rijkelijke bloei van de her en der aanwezige bramen. Hierdoor werden er enkel in het voorjaar toch nog veel 
hommels  waargenomen.  Nochtans  komen  voor  hommels  waardevolle  en  voor  struisgrasland  typische 
plantensoorten  als  Klein  streepzaad,  Grasklokje,  Brem,  Muizenoortje,  Sint‐Janskruid,  Klein  vogelpootje, 
Zandblauwtje  of  Struikhei,  evenals  enkele  soorten  van  bloemrijke  hooilanden  zoals  Rode  klaver  of 
Rapunzelklokje, wel degelijk voor in het grasland (bron: Waarnemingen.be), maar in erg kleine aantallen en ze 
komen duidelijk niet of nauwelijks tot bloei. Tussen de bezoeken in voorjaar en zomer werden er schapen op een 
deel van het perceel geplaatst. Opvallend waren ook de vele konijnen op het perceel 
. 

 
Figuur 98: Totale graslandbloei en totaal aantal getelde hommels (links) en bloeisamenstelling (rechts) van het grasland in de 

Mene-Jordaan in de vier periodes. 

 
In de Mene‐Jordaanvallei (Figuur 98) was er rijkelijke en diverse bloei doorheen de hele periode, beginnende 
met massale bloei van paardenbloemen in het vroege voorjaar. In het voorjaar was er uitbundige bloei van vooral 
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Rode klaver, maar daarnaast ook Kleine/Liggende/Hopklaver en wat kleinere aantallen van andere voor hommels 
interessante  planten,  zijnde  Kleine  ratelaar, Groot  streepzaad,  Paardenbloemstreepzaad  en  Inkarnaatklaver 
(opgenomen in de categorie “Andere” in Figuur 99). Het aantal getelde hommels was dan ook erg hoog. Ook in 
de  vroege  zomer was  er  een  diverse  bloei met Witte  klaver,  Gewone  brunel,  Knoopkruid  en  Vogelwikke. 
Desondanks viel het aantal getelde hommels terug. In de Hoogzomer werden dan opnieuw vrij veel hommels 
geteld, vooral dankzij de goede tweede bloei van Rode klaver. Het hooiland was nog niet gemaaid tijdens het 
laatste bezoek. Het hooiland werd  tot  recent gemaaid vanaf midden  juni, met een  tweede maaibeurt  in het 
vroege najaar en soms winterbegrazing met schapen. Sinds 2015 wordt één late maaibeurt toegepast (pers. med. 
Pieter Vanormelingen). 
 

 
Figuur 99: Graslandbloei en totaal aantal getelde hommels (links) en bloeisamenstelling (rechts) van het grasland in de 

Paddepoel in de vier periodes. 

 
In Middenloop Velpevallei (Figuur 99) was er een erg beperkte bloei in het vroege voorjaar van onder andere 
Paardenbloem, met geen hommels op dat moment. In het voorjaar was er een sterke bloeipiek van Rode Klaver 
en boterbloemen, waarop een zeer groot aantal hommels geteld werd. In de vroege zomer werd nog steeds een 
groot aantal hommels geteld, dit maal met een minder uitbundige maar wel nog goede bloei van voornamelijk 
vlekken  Knoopkruid  en  Rolklaver,  en  kleinere  aantallen  Kale  Jonker,  Vogelwikke  en  Veldlathyrus  (categorie 
“Andere”). In de hoogzomer viel de bloei met nog steeds Rolklaver verder terug, evenals de aantallen hommels. 
Vermeldenswaard  tijdens  het  bezoek  in  de  hoogzomer was  verder  de  aanwezigheid  van  kleinere  aantallen 
Blauwe  Knoop  (beginnende  bloei)  en  Kattedoorn  (aflopende  bloei).  Normaal  is  er  een  voor‐  en  een 
najaarsmaaibeurt (pers. med. Jorg Lambrechts), maar door de natte weersomstandigheden werd in het onderste 
nattere deel niet gemaaid  in het voorjaar,  terwijl het drogere deel pas gemaaid werd  tussen het  zomer‐ en 
hoogzomer bezoek in. 
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Figuur 100: Graslandbloei en totaal aantal getelde hommels (links) en bloeisamenstelling (rechts) van het grasland in Rosdel in 

de vier periodes. 

 
In Rosdel (Figuur 100) was er uitbundige en zeer diverse bloei doorheen de hele periode. Het vroege voorjaar 
kende een goede bloei van Paardenbloem, met slechts enkele getelde hommels. In het voorjaar was er een 
diverse bloei met voor hommels belangrijke soorten als Rode Klaver, Ratelaar, Scherpe Boterbloem en Groot 
Streepzaad, en werd een zeer hoog aantal hommels geteld. In de vroege zomer was er minder maar nog steeds 
bloei van Rode Klaver, een gele composiet (Leeuwentand?), en in de categorie “Andere” soorten als Witte 
Klaver, Wilde Marjolein, Knoopkruid en Vogelwikke. Er werden vrij veel hommels geteld. Het hooiland was nog 
helemaal niet gemaaid tijdens het laatste bezoek en had toen een uitbundig bloei‐aspect van Gewone 
Berenklauw en Wilde Peen. Voor hommels waren vooral de verspreid ertussen bloeiende Wilde Marjolein en 
Rode Klaver van belang. Er werden dan ook vrij veel hommels geteld. Qua beheer wordt het middendeel (de 
helling) standaard in september gemaaid, terwijl het bovenste en onderste deel doorgaans in de tweede helft 
van juni gemaaid wordt (soms met een tweede maaibeurt in september, en soms wordt een deel uitgespaard 
bij de eerste maaibeurt) (pers. med. P Vanormelingen). 
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Figuur 101: Samenstelling van de hommelgemeenschap in de 7 onderzochte graslanden. Ook het totaal aantal getelde 

hommels wordt weergegeven. 

 
Vergelijken we de soortensamenstelling op de verschillende graslandpercelen (Figuur 100), dan zien we dat 
deze een gelijkaardige samenstelling hebben. Van de korttongige hommels is er altijd een groot aandeel 
Aard/Veldhommel en Steenhommel, en eerder beperkte percentages Weidehommel en Boomhommel.  Van de 
(vrij) langtongige hommels heeft Akkerhommel een groot aandeel en is er steeds een beperkt percentage 
Tuinhommel, dat wel iets hoger was in Mene‐Jordaanvallei, Middenloop Velpevallei en Rosdel. In de Doode 
Bemde werd geen Tuinhommel geteld tijdens het eerste uur van de transecten, maar er werden er wel 3 geteld 
na het eerste uur in het voorjaar. De uitzondering op de regel was de Koeheide met weinig Akkerhommel, en 
veel Weidehommel en Boomhommel, wat toe te schrijven is aan de zeer beperkte graslandbloei, met braam als 
veruit de belangrijkste waardplant. De variatie in totaal aantal getelde hommels per grasland was relatief 
beperkt, en varieerde van 49 ex. in de Koeheide tot 136 ex. in Middenloop Velpevallei. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat bij het lopen van vaste transecten, waarbij enkel geteld wordt langs een vaste route, de verschillen 
tussen graslanden in totale aantallen hommels veel groter zouden zijn, en meer proportioneel met de 
werkelijke verschillen, aangezien er met een variabel transect relatief lang kan blijven stilgestaan worden bij de 
bloeiende delen van het grasland met aantrekkingskracht voor hommels, ook als deze relatief klein zijn. Daar 
staat tegenover dat met een vast traject kleinere interessante bloemenpatches voor hommels doorgaans 
gemist zouden worden bij het tellen. 
 

5.3.11.5 Bespreking aantallen hommels, graslandbloei en foerageergedrag 
 
Het blijkt uit de resultaten duidelijk dat de onderzochte bloemrijke graslanden geschikt foerageergebied zijn 
voor grote aantallen hommels. In het vroege voorjaar betrof het een lager aantal van bijna uitsluitend 
koninginnen. Tijdens de graslandbloei trokken deze vooral grote aantallen werksters aan, met veruit de 
grootste aantallen in het voorjaar rond begin juni, waarna de aantallen geleidelijk afnamen. De afname naar de 
zomer toe in absolute hommelaantallen ligt aan een combinatie van het feit dat de piekvliegtijd van 
Weidehommel en Boomhommel dan voorbij is, een verminderde aantrekkelijkheid van de meeste onderzochte 
graslanden door een afname van de bloei naar de zomer toe, in de hoogzomer doordat meerdere graslanden 
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pas gemaaid waren, en tenslotte waarschijnlijk ook doordat laat‐vliegende hommelsoorten in de regio net als 
in de rest van Vlaanderen (bijna) uitgestorven zijn (zie boven 5.3.11.1. Achtergrond). 
 

 
Figuur 102. Werkster Akkerhommel foeragerend op Rode Klaver (links) en bloemrijk hooiland eind mei met Rode Klaver volop in bloei. Rode 
Klaver is voor alle hommels een belangrijke en of zelfs veruit de belangrijkste bron van nectar en stuifmeel, inclusief vele zeldzame of zelfs 
uitgestorven langtongige hommels. Een landschap met een rijkelijke bloei van Rode Klaver doorheen het vliegseizoen van hommels staat 

dan ook garant voor een rijke en dense hommelfauna. Foto’s Jan Soors (Akkerhommel) en David De Grave (grasland). 

 
Het belang van bloemrijke graslanden voor hommels  ligt voor een groot deel bij de aanwezigheid van grote 
aantallen  vlinderbloemigen, waarvan Rode  Klaver  veruit de meest bezochte was, net  als  in  eerdere  studies 
(Goulson et al., 2005). Rode Klaver kent haar bloeipiek in het voorjaar rond begin juni met een meer bescheiden 
herbloei in de zomer (al dan niet na een maaibeurt tussen midden juni en eind juli). Veel andere vlinderbloemigen 
(Veldlathyrus, Witte Klaver, Rolklavers, Kattedoorn…) bloeien aanvullend later op het jaar in de zomer, zoals ook 
blijkt uit deze studie. Ook bij andere voor hommels erg belangrijke plantenfamilies als lipbloemigen, ruwbladigen 
of de bremraapfamilie is er een dergelijke spreiding in bloeitijd. Voor de bremraapfamilie bijvoorbeeld gaat het 
dan om Ratelaar in het voorjaar tot de vroege zomer en (Rode) Ogentroost in de hoogzomer.  
 
Voor het huidige project werd geen onderscheid gemaakt tussen het verzamelen van stuifmeel (voornamelijk als 
voedsel voor de  larven) en het drinken van nectar  (als energievoorziening). Zo bleek uit een eerdere  studie 
(Goulson et al. 2005) dat van vlinderbloemigen vaak stuifmeel werd verzameld, evenals van de bremraapfamilie 
(met ratelaar en ogentroost), de rozenfamilie (waaronder bramen), en in wat mindere mate de lipbloemigen. In 
deze studie was  ratelaar de  tweede meest bezochte plant  in het voorjaar, en  is dus denkelijk eveneens een 
belangrijke bron van stuifmeel. Op composieten (waaronder streepzaden, knoopkruid en distels), waarop ook in 
deze studie vrij veel gefoerageerd werd, werd wel veel nectar verzameld maar zeer weinig stuifmeel, ondanks 
dat  dit  vaak  abundant  aanwezig  is  (Goulson  et  al.,  2005).  Tenslotte was  het  zeer  regelmatige  bezoek  van 
Kruipende  en  Scherpe  Boterbloem  door  Steenhommel  opvallend,  ondanks  het  feit  dat  boterbloemen  niet 
beschouwd worden  als  hommelplanten.  Het  zou  interessant  zijn  om  na  te  gaan  of  er  enkel  nectar wordt 
gedronken of ook stuifmeel verzameld op boterbloem. 
 
Hommel mannetjes waren wel aanwezig maar zelden in echt grote aantallen, hoewel bloeiende streepzaden in 
het voorjaar en Knoopkruid en Wilde Marjolein in de zomer wel degelijk mannetjes aantrokken in de onderzochte 
graslanden. Mannetjes kunnen in de zomer vooral erg talrijk worden aangetroffen in de zomer op plaatsen met 
uitbundige bloei van soorten die rijkelijk nectar leveren (mannetjes verzamelen immers geen stuifmeel), zoals 
van Braam in voedselrijke zomen, distels in vochtige ruigtes, en Wilde Marjolein in kalkrijke zomen. Waar deze 
massaal bloeien  kunnen  grote  aantallen mannetjes  samen  voorkomen,  en  een potentieel  rijke  voedselbron 
vormen voor Grauwe Klauwier. 
 

5.3.11.6 Bespreking soortendiversiteit 
Ondanks de grote getelde aantallen bleef de soortendiversiteit beperkt  tot 8 algemene hommels. Hiervan  is 
vooral de Tuinhommel (Bombus hortorum) vermeldenswaardig. Dit is een langtongige hommel van bloemrijke 
hooilanden en zomen waarin ze gespecialiseerd is op bloemen met lange kroonbuizen zoals Rode Klaver, Witte 
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Dovenetel en Gewone Smeerwortel, en waarvan vermoed wordt dat ze recent achteruitgaat (Rasmont en Pauly 
2010). Van de vier algemenere koekoekshommels werd enkel de Grote Koekoekshommel waargenomen, de 
andere drie,  zijnde Gewone Koekoekshommel  (Bombus  campestris), Vierkleurige Koekoekshommel  (Bombus 
sylvestris) en Tweekleurige Koekoekshommel (Bombus bohemicus). Nochtans komen deze soorten wijdverspreid 
voor en zijn er van alle drie betrouwbare waarnemingen  in minstens één van de hier onderzochte gebieden, 
meer bepaald van Gewone Koekoekshommel  in Rosdel, Vierkleurige  in De Doode Bemde, de Mene‐Jordaan, 
Achter  Schoonhoven  en Rosdel  en  Tweekleurige  in het Doysbroek, de Mene‐Jordaanvallei  en Rosdel  (bron: 
Waarnemingen.be). De reden hiervoor is waarschijnlijk een lagere dichtheid in vergelijking met hommelsoorten 
met  een  normale  levenscyclus,  in  combinatie met  een  andere  biotoopkeuze  van  de  in  de  zomer  talrijker 
vliegende mannetjes  in zomen  (op bramen) en ruigtes  (op distels). De voornaamste oorzaak van het beperkt 
aantal soorten is echter het feit dat de hommelfauna in Vlaanderen en België sterk verarmd is in de loop van de 
20e  eeuw.  Een  hele  reeks  soorten,  waaronder  bijvoorbeeld  Boloog  (Bombus  confusus),  Zandhommel  (B. 
veteranus),  Boshommel  (B.  sylvarum),  Heidehommel  (B.  humilis),  Grote  Tuinhommel  (B.  ruderatus)  en 
Moshommel (B. muscorum), die vroeger algemeen werden aangetroffen in Vlaanderen zijn tegenwoordig bij ons 
(bijna) uitgestorven (Rasmont en Pauly, 2010). 
 
De  laatste  jaren  is er een  toegenomen aandacht voor bijen  in het algemeen en hommels  in het bijzonder  in 
Vlaams‐Brabant. Hoewel nog heel wat te ontdekken valt heeft dit nu reeds geleid tot een betere kennis van de 
verspreiding van onze hommels in de provincie, inclusief waarnemingen van enkele zeldzame soorten (Tabel 18). 

 

Soort  Geslacht  Datum Lokatie Waarnemer 

Boomkoekoekshommel  Vrouw  17/04/2014 Ijsevallei, Huldenberg Jens D’Haeseleer
Boomkoekoekshommel  Vrouw  02/08/2014 Heibossen, Ransberg Pieter Vanormelingen
Grote Tuinhommel  Man  17/06/2012 Spoorwegzate, Hoegaarden Pieter Vanormelingen
Grote Veldhommel  Werkster  20/07/2016 Begijnbos, Waanrode Pieter Vanormelingen
Rode Koekoekshommel  Vrouw  10/11/2011 Wilsele Dirk en Walda Hennebel
Rode Koekoekshommel  Vrouw  16/08/2013 Boortmeerbeek Willem Deleus
Rode Koekoekshommel  Man  16/07/2014 Tienbunderbos, Rillaar Jens D’Haeseleer
Rode Koekoekshommel  2 Vrouw  04/09/2014 Koebos, Lovenjoel Bert Derveaux
Rode Koekoekshommel  Vrouw  10/04/2016 Marselaer, Lippelo Joost Reyniers
Rode Koekoekshommel  Man  17/07/2016 Terrassenlandschap, Kumtich  Pieter Vanormelingen
Veenhommel  Man  17/06/2012 Spoorwegzate, Hoegaarden Pieter Vanormelingen
Veenhommel  Vrouw  14/05/2015 Webbekoms Broek, Diest Hans Claes 
Veenhommel  Werkster  20/06/2015 Wachtbekken Miskom Pieter Vanormelingen
Veenhommel  Man  03/06/2016 De Zeyp, Binkom Pieter Vanormelingen
Wilgenhommel  Man  26/07/2012 Spoorwegzate, Hoegaarden Pieter Vanormelingen
Wilgenhommel  Werkster  26/07/2014 Mene‐Jordaan, Hoksem Pieter Vanormelingen

Tabel 18: Overzicht van recente, bevestigde of als betrouwbaar beschouwde waarnemingen van (zeer) zeldzame hommels in 
Vlaams-Brabant (Bron: waarnemingen.be, Februari 2017). 

 
Boomkoekoekshommel  (Bombus norvegicus)  is de erg zeldzame koekoekshommel van de Boomhommel, een 
nochtans algemene hommel in Vlaams‐Brabant. De recente waarneming van twee vrouwtjes suggereert dat deze 
soort  hier  en  daar  voorkomt, maar  zeker  niet  algemeen. Ook  de  Rode  Koekoekshommel  (B.  rupestris),  de 
zeldzame koekoekshommel van de nochtans zeer algemene Steenhommel, lijkt verspreid over de provincie voor 
te  komen. Veruit het  spectaculairst  is de  vondst  van  een mannetje Grote  Tuinhommel  (B.  ruderatus)  in de 
Spoorwegzate Hoegaarden. Dit is een erg langtongige hommel van bloemrijke graslanden en ruigtes in (half)open 
landschappen die foerageert op bloemen met lange kroonbuizen, zoals Witte Dovenetel, Rode Klaver, Andoorn, 
Gele  Lis  of  Gewone  Smeerwortel.  Ze  lijkt  erg  op  en  heeft  een  gelijkaardige  ecologie  als  de  algemenere 
Tuinhommel, die regelmatig geteld werd voor dit project, maar vliegt wat later (Peeters et al., 2012). De vondst 
in Hoegaarden is de enige in België sinds 2000! Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of een (zich herstellende) 
populatie aanwezig  is  in de Hoegaardse valleien, waar  in natuurgebieden aan op Vlaams niveau grootschalig 
herstel  van  bloemrijk  grasland  is  gedaan.  Veenhommel  (B.  jonellus)  is  een  typische  soort  van  veen‐  en 
heidegebieden in de Kempen die echter ook af en toe in de riviervalleien van Vlaams‐Brabant wordt gevonden. 
Het  is niet echt duidelijk of er sprake  is van een echte populatie of eerder van tijdelijke vestigingen vanuit de 
Kempen, hoewel  in Schulensbroek een kleine populatie aanwezig  lijkt. Ook Grote Veldhommel (B. magnus)  is 
een typisch Kempische soort van de heidegebieden. Een op Valse salie foeragerende werkster werd aangetroffen 
in een bosrand van het Begijnenbos  (Waanrode). Er was dus  zeker een kolonie aanwezig, maar of echt een 
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populatie  aanwezig  is  zal  verder  onderzoek  moeten  uitwijzen.  Hetzelfde  geldt  tenslotte  voor  de  twee 
waarnemingen van Wilgenhommel  (B.  cryptarum, waaronder een werkster), een  soort van de aardhommel‐
groep  die  uiterst moeilijk  te  onderscheiden  is  van  de  algemene  Aard‐  en  Veldhommel,  en  waarvan  zelfs 
internationaal  de  ecologie  niet  goed  gekend  is.  In  België  lijkt  ze  vooral  goed  vertegenwoordigd  in  de 
veengebieden van de Hoge Ardennen (Rasmont en Pauly, 2010).  
 
Door hun behoefte aan grote oppervlaktes geschikt habitat en hun afhankelijkheid van rijkelijke bloei (van vooral 
vlinderbloemigen) van mei tot september of gebiedsniveau zijn zeldzame hommels uiterst goede en gevoelige 
indicatoren voor habitatkwaliteit in natuurgebieden waar gestreefd wordt naar herstel van bloemrijk grasland. 
Het  terugkrijgen  van  zeldzame of  verdwenen hommelsoorten  zou  in deze  gebieden dan ook  als belangrijke 
doelstelling  vooropgesteld moeten worden. De  hieronder  voorgestelde  algemene maatregelen  om  zo  hoog 
mogelijke dichtheden  van de  algemenere hommels  te bekomen  zullen  gezien de min of meer  gelijkaardige 
ecologische vereisten van alle hommels ook gunstig zijn voor zeldzame en sterk bedreigde hommelsoorten. 
 

5.3.11.7 Boosten hommeldensiteiten en -diversiteit in bloemrijke graslanden 
Een eerste maatregel om de hommel densiteiten in natuurgebieden te verhogen is te blijven investeren in de 
verdere ontwikkeling van de aanwezige bloemrijke graslanden, met speciale aandacht voor graslanden met 
zomerbloei,  en  dit  op  voldoende  grote  schaal.  De  meeste  graslanden  in  natuurgebieden  zijn  een  tijd 
verwaarloosd geweest (en waren daardoor verruigd tot verbost), hebben een intensief landbouwbeheer gekend, 
of  zijn  zelfs  tot  akker  omgezet  geweest.  Hoewel  heel  wat  van  deze  graslanden  met  het  gevoerde 
verschralingsbeheer ondertussen erg bloemrijk zijn, met vaak reeds een groot aandeel vlinderbloemigen, zijn ze 
bijna alle eigenlijk nog in ontwikkeling.  
 
Het belang van de onderzochte graslanden voor hommels nam af naarmate de zomer vorderde, aangezien ook 
de bloei van voor hommels geschikte plantensoorten sterk afnam. Belangrijk  is daarom een verdere toename 
van voor hommels belangrijke zomerbloeiende planten in de drogere kalkrijke glanshaverhooilanden van Mene‐
Jordaanvallei  en  Rosdel,  zoals  Beemdkroon,  Borstelkrans, Wilde Marjolein,  Rapunzelklokje,  Kleine  Ratelaar, 
Kattedoorn, Kruipend Stalkruid en Rode Ogentroost. Deze zijn momenteel reeds aanwezig maar doorgaans nog 
niet op veel percelen of in dominante aantallen. In vochtiger schraallanden als in de ‘oude Paddepoel’ en Achter 
Schoonhoven moet gericht worden op een verdere toename van soorten als Blauwe Knoop en Kattedoorn. In de 
Koeheide moet gemikt worden op een toename van kensoorten van struisgrasland (met wat glanshavergrasland 
onderin), met bloei in de zomer, en waarbij deze ook effectief tot bloei kunnen komen. Denkelijk is de bottleneck 
hier een te intensieve voorjaars‐ en zomerbegrazing door schapen en konijnen, waardoor deze soorten niet tot 
bloei noch zaadzet kunnen komen.  Indien het centrale deel verder vrijgemaakt wordt van braamopslag dient 
door afzetten van houtopslag in de randen voldoende ruimte gecreëerd/behouden voor braamstruweel. Zodra 
volledig ontwikkeld kan voor de boven besproken graslanden een  zeer extensief maairegime met enkel een 
maaibeurt (of begrazen)  in het najaar  ingesteld worden. Voor enkele van deze graslanden  is dit nu reeds het 
geval. Hierdoor kunnen deze volop bloeien in de zomer, en vormen zo een goede aanvulling op de vochtigere en 
van nature voedselrijkere glanshaverhooilanden. Deze laatste zijn vooral in het voorjaar erg belangrijk zijn voor 
hommels, met  soorten  als Groot  Streepzaad,  Rode  Klaver,  Knoopkruid, Grote  Ratelaar  en  Veldlathyrus,  en 
worden doorgaans worden gemaaid vanaf midden juni (tot eind juli). Herbloei volgt dan in augustus‐september, 
waarna  doorgaans  een  tweede  maaibeurt  of  nabegrazing  volgt.  Dit  is  een  geschikt  beheer  voor  verdere 
ontwikkeling van dit type grasland en een vrij goed regime voor hommels behalve de afwezigheid van bloei in 
juli‐augustus.  De  resultaten  van  dit  type  glanshaverhooiland  in  de  huidige  studie  (Achter  Schoonhoven, 
Doysbroek, Doode Bemde) waren in die zin niet helemaal representatief aangezien het langdurige natte weer in 
voorjaar en vroege zomer de normale maaibeurt minstens een maand verlaat heeft  (van  tussen voorjaar en 
vroege zomer naar tussen vroege en hoogzomer). In normale omstandigheden zou er waarschijnlijk pas gemaaid 
zijn tijdens het bezoek in de vroege zomer, en zou er reeds (wat) herbloei zijn in de hoogzomer. In elk geval kan 
het  ontbreken  van  bloei  door  de  eerste maaibeurt  in  deze  graslanden  naast  de  nabije  aanwezigheid  van 
graslanden met najaarsmaaibeurt (zie boven) eventueel ook opgevangen worden door een deel (10‐20%) uit te 
sparen  bij  elke  maaibeurt  en  door  voldoende  variatie  in  maaitijdstip  van  de  verschillende  percelen 
glanshaverhooiland in een gebied in acht te nemen (bv. percelen maaien van midden juni tot eind juli). 
 
Een tweede maatregel om hommeldensiteiten verder te verhogen, en die hierboven reeds werd aangehaald is 
te zorgen voor voldoende variatie in bloei op gebiedsschaal. Sociale bijen zoals hommels leven in nesten die 
maanden  voortbestaan  en  weinig  voedselreserves  hebben,  en  dus moeten  er  gedurende  die  tijd  continu 
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geschikte patches met bloemen binnen foerageerafstand liggen. Zodra er een onderbreking is van de aanvoer 
van voedsel, sterft een nest. Vandaar het belang van een grote variatie in bloeitijdstippen in een gebied, door 
een  lange bloeitijd en variatie  in bloeitijd en maaitijdstip van graslanden, aangevuld met bloemrijke  ruigtes, 
mantels en zomen en houtwallen, heggen en struwelen. Foerageerafstanden zijn hierin een belangrijke factor 
aangezien deze bepalen welke patches bloemen bereikbaar zijn voor een hommelnest. Er zijn echte slechts voor 
een beperkt  aantal  soorten  gegevens  beschikbaar. Deze wijzen  erop dat  deze  afstanden  enkele  honderden 
meters  tot  enkele  kilometers bedragen  en  sterk  soortafhankelijk  zijn, waarbij  kleinere hommels minder  ver 
vliegen  (Goulson,  2010).  Zo  blijft  de  kleine  Akkerhommel  binnen  de  500 m  van  het  nest,  terwijl  de  grote 
Aardhommel regelmatig tot meer dan 2 km van het nest foerageert. Het lijkt er echter wel op dat veel zeldzaam 
geworden of verdwenen hommels minder ver vliegen dan de nog steeds algemene hommels, wat meteen een 
mogelijke  bijkomende  reden  is  voor  hun  achteruitgang. Als  je  in  een  gebied  rondkijkt  zou  je  van mei  tot 
september binnen gezichtsafstand altijd graslandpercelen met voor hommels geschikte bloeiende vegetatie 
moeten zien. 
 
Binnen  een  natuurgebied  dient  er  daarom  een  goede  afwisseling  te  zijn  van  graslanden met  verschillende 
bloeitijdstippen of indien enkel laat gemaaid wordt met een zeer langdurige bloei. Ook andere graslandtypes dan 
de hier onderzochte zijn in dit opzicht van belang, zoals dotterhooiland, blauwgrasland, soortenrijk struisgrasland 
of  heischraal  grasland.  Dotterbloemgrasland  bloeit  voornamelijk  van  april  tot  juli  terwijl  de  andere  types 
voornamelijk  bloeien  in  juli‐september.  Ook  een  afwisseling  met  bloemrijke  vochtige  ruigtes  kan  een 
toegevoegde waarde hebben gezien de rijkelijke bloei in vooral de zomer (o.a. Gewone Smeerwortel, Moesdistel, 
Kale  Jonker,  Grote  Kattestaart,  Harig  Wilgenroosje,  Moerasrolklaver,  Moerasandoorn,  en  zelfs 
Reuzenbalsemien), maar ook in april (Gewone Smeerwortel, Hondsdraf en Witte Dovenetel voor koninginnen). 
Het is op termijn belangrijk dat dergelijke ruigtes ofwel gefaseerd gemaaid worden (cyclus van ca. 3‐5 jaar) of in 
het najaar en winter extensief begraasd worden, indien nodig in combinatie met het manueel in toom houden 
van  verbossing. Ook  de  aanwezigheid  van  bloeiende  bomen  en  struiken  en  de  eronder  staande  kruiden  in 
mantels en zomen, houtwallen en hagen of als solitaire bomen en struiken is erg belangrijk voor hommels, vooral 
dan in het voorjaar. De belangrijkste soorten hier zijn naast bramen de reeds vanaf maart bloeiende wilgen (voor 
koninginnen), Zoete Kers en Gewone Vogelkers, … en op meer zandige bodems ook Brem en Sporkehout. Voor 
maatregelen voor hommels op akkerland verwijzen we naar D’Haeseleer et al. (2016). 
 
Voor de mannetjes, ook die van koekoekshommels, en nieuw uitgeslopen koninginnen die zich moeten voeden 
met nectar dienen hierbij ook plaatsen met  rijkelijke nectarvoorziening  in de zomer  toegevoegd. Dit kunnen 
bijvoorbeeld  zomen  met  massaal  bloeiende  Wilde  Marjolein,  bloemrijke  vochtige  ruigtes  met  distels,  of 
braamzomen zijn. Hier kunnen erg hoge dichtheden aan mannetjes accumuleren. Deze vormen bovendien een 
gedekte tafel voor Grauwe Klauwieren.  
 
Tenslotte kan ook het aanbod aan geschikte plaatsen voor het nest belangrijk zijn. Nesten worden afhankelijk 
van de  soort  gemaakt  in oude muizenholen  in de  grond, bovengronds  tegen de bodem onder dichte  lagen 
afgestorven planten zoals mos of oude graspollen, of bij een paar soorten hoger  in oude spechtennesten of 
nestkasten. Deze worden dan ook vooral gevonden langs niet gemaaide perceelsranden, heggen en houtwallen 
en in mantels en zomen. Hoewel er hier in het kader van dit project geen onderzoek naar gevoerd werd, lijkt het 
evident dat een rijkelijke beschikbaarheid van deze elementen  in een kleinschalig  landschap bijdraagt tot een 
hogere densiteit aan hommelnesten. 
 

5.3.11.8 Conclusies 
 
De onderzochte bloemrijke graslanden waren geschikt  foerageergebied voor grote aantallen hommels. Rode 
Klaver  was  in  het  voorjaar  veruit  de  belangrijkste  plant  waarop  door  hommels  gefoerageerd  werd  in  de 
onderzochte  graslanden,  later  op  het  jaar  in  combinatie met  andere  vlinderbloemigen.  Andere  belangrijke 
bloeiende planten waren Knoopkruid,  streepzaden, paardenbloemen en bramen. De  aantallen hommels die 
foerageerden in de graslanden piekten in het voorjaar om dan geleidelijk, samen met de bloei van de graslanden 
af  te nemen. De soortendiversiteit bleef beperkt  tot acht algemene hommels, hoewel recent  in de provincie 
waarnemingen werden verricht van verschillende (uiterst) zeldzame hommelsoorten. Voorgestelde maatregelen 
die ten goede komen aan zowel algemene hommeldensiteit als zeldzame soorten zijn (1) te blijven investeren in 
de verdere ontwikkeling van de aanwezige bloemrijke graslanden, met speciale aandacht voor graslanden met 
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zomerbloei, en dit op voldoende grote schaal, en (2) te zorgen voor voldoende variatie in bloei op gebiedsschaal, 
zodat voor hommels geschikte bloei in een gebied gegarandeerd doorheen de hele vliegtijd. 
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6 Beheermaatregelen 
De laatste decennia verdwenen kenmerkende structuurelementen als houtkanten, hagen, bosjes steeds vaker 
uit het landschap en werden de graslanden intensiever beheerd, bemest of in het slechtste geval gescheurd. En 
met  hen  verdween  ook  de  Grauwe  klauwier.  De  steeds  frequenter wordende meldingen  van  pleisterende 
Grauwe klauwieren  in vnl. natuurgebieden  in de provincie Vlaams‐Brabant en de  sporadische broedgevallen 
vormen echter een indicatie voor het voorzichtig terugkeren van de soort als broedvogel. In de Gete‐, Velpe‐, 
Demer‐ en Dijlevallei  is de  laatste decennia zowel door de Vlaamse overheid, de Regionale Landschappen als 
door natuurbeherende verenigingen zoals Natuurpunt sterk geïnvesteerd om de nog aanwezige natuurwaarden 
te behouden en waar kan opnieuw te verhogen. Als gevolg daarvan kon zich in toenemende mate een aanzienlijk 
potentieel ontwikkelen om een broedpopulatie Grauwe klauwier te huisvesten. Om een effectieve vestiging van 
de soort in de regio op termijn te bewerkstelligen, is het echter aangewezen de potentiële broedgebieden verder 
te optimaliseren door het aanpassen van de inrichting en/of het beheer en het prooiaanbod te verhogen.  
 
Bij  beheer  in  functie  van  deze  soort moet  er  enerzijds  gewerkt worden  op  prooiaanbod/prooibasis, maar 
anderzijds  ook  op  prooibeschikbaarheid  en  ‐bereikbaarheid.  Het  eerste  gebeurt  door  herstel  van  het 
broedhabitat, het tweede door microstructuren in het landschap te voorzien (uitkijkposten zoals dode takken, 
palen; en foerageergebied zoals kort gemaaide stroken en vlekken in de buurt van zitposten). Uiteraard moet er 
ook voldoende broedgelegenheid aanwezig zijn in de vorm van doornstruiken, struwelen, hagen, …). 
 

6.1 Herstel en optimalisatie van broedgebied 

6.1.1 Verhogen structuurdiversiteit landschap 
Grauwe klauwieren houden van halfopen  landschappen met structuurrijke vegetaties zoals een mozaïek van 
(doorn)struwelen en kruidenrijke graslanden. Het herstel van geleidelijke overgangen en mozaïeken kan opnieuw 
die halfopen landschappen tot stand brengen die de Grauwe klauwier nodig heeft.  
 
Zo kan een abrupte overgang van bos naar open landschap meer geleidelijk gemaakt worden door een rafelige 
bosrand met mantelzoomvegetatie te creëren. Dit kan zowel door de bestaande bosrand om te vormen d.m.v. 
middelhout‐ of hakhoutbeheer als door het uitbreiden of  inbreiden van de bosrand. Het aanplanten of de 
spontane  ontwikkeling  van  struweel  op  de  overgang  van  bos‐  en  graslandhabitats  zorgt  voor  bijkomende 
broedgelegenheid  en  uitkijkposten.  De  mantelzoomvegetatie  die  op  termijn  hierdoor  ontstaat,  trekt 
daarenboven  insecten  aan, wat  eveneens  goed  is  voor  de  voedselvoorziening  van  de  klauwieren. Ook  het 
omvormen van hoge populierenbossen en populierenkamers naar streekeigen lagere bosschages en houtkanten 
speelt een rol voor herstel van leefgebied van Grauwe klauwier. 
 
Daarnaast is de aanleg van ‘klauwiereneilandjes’,  verspreide losse bosjes met (doorn)struweel en bramen met 
een doorsnede van ca. 10 m, een makkelijk te realiseren en zeer geschikte maatregel voor de Grauwe klauwier 
die  zorgt  voor  een  verhoging  van de  structuurdiversiteit  in het  landschap  en  extra broedbiotoop. Door het 
aanleggen van 8‐10 eilandjes per hectare in een (soortenrijk) grasland kan geschikt leefgebied ontstaan. Het is 
belangrijk om  rondom de eilandjes voldoende korte vegetatie  te voorzien waar de klauwieren kunnen gaan 
foerageren  (zie  ook  4.5.2). Om  dit  te  bekomen  kan  tussen  de  bosjes maaibeheer of  (extensieve)  begrazing 
worden  ingesteld.  In het  laatste  geval dienen de  eilandjes uitgerasterd  te worden. De palen  van het  raster 
rondom de eilanden kunnen daarbij fungeren als bijkomende uitkijkposten.  
 
Ook de aanplant van nieuwe houtkanten en  losse  (doorn)struiken vormt een meerwaarde voor de Grauwe 
klauwier als broedplek en trekt prooidieren aan. Bij de aanplant van  losse struiken wordt best een maximum 
onderlinge afstand van 20 m aangehouden (van den Burg et al., 2011) waarbij ernaar gestreefd wordt om zoveel 
mogelijk variatie in leeftijd en hoogte te bekomen. Bolvormige dichte doornstruiken met een hoogte van 1,5‐3 
m vormen optimale broedgelegenheid en uitkijkposten. Wanneer de struiken ouder worden en uitgroeien zullen 
ze immers meer open worden waardoor predatoren als Zwarte kraai, Ekster of Gaai makkelijker bij de nesten 
geraken. Daarom is het aangeraden de struiken om de 5 à 7 jaren gefaseerd kort te zetten, dus in een roterend 
onderhoudsbeheer. 
 
Snoeihout op takkenrillen  leggen kan,  in afwachting van de groei van struiken, zorgen voor uitkijkposten en 
broedgelegenheid en laat toe dat zaden hieronder kiemen en spontane opslag ontstaat. Dergelijke takkenrillen 
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worden al snel overgroeid met bramen of er ontwikkelt zich spontaan struweel, waarna deze gebruikt kunnen 
worden als uitkijkpost en nestplaats.  

 
Figuur 103: Wanneer er te weinig uitkijkposten of broedgelegenheid aanwezig is, kan snoeihout een oplossing vormen. Sint-
Maartensheide, 22 juni 2016. Foto Griet Nijs. 

 

 
Figuur 104: Hoge houtkanten en bomenrijen maken plaats voor meer openheid. Het takhout, en soms ook dik hout, mag blijven 

liggen als brede rillen in de rand. Bramen overgroeien al snel deze houthopen dewelke perfecte schuil- en broedgelegenheid 
bieden aan de Grauwe klauwier. Vallei van de Zijpbeek, 13 juni 2014. Foto: Kevin Lambeets. 
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6.2 Verhogen connectiviteit 
In sommige gebieden die geschikt  lijken te zijn voor de Grauwe klauwier  is de soort toch niet aanwezig. Een 
tekort aan prooidieren kan  in dergelijke gebieden een cruciale factor zijn. Om dergelijke gebieden geschikt te 
maken is het van groot belang om de functionele connectiviteit met andere gebieden te verhogen, zodat minder 
mobiele prooisoorten ook kunnen migreren. Aangezien klauwieren vaak vrij plaatstrouw zijn, kunnen kleinere 
gebieden fungeren als stapsteen in de kolonisatie van verderop gelegen, grotere gebieden, die op termijn wel 
een  cluster  van  de  soort  kunnen  herbergen.  Verbindingszones  kunnen  in  de  vorm  van  lijnvormige 
landschapselementen worden aangelegd  (graften, houtwallen, hout‐ en haagkanten) maar ook  zogenaamde 
half‐open corridors in bosrijke gebieden zijn van belang. Dergelijke corridors bevorderen tevens de verbreiding 
van stenotope loopkevers (zie daarvoor Lambeets, 2010). 
 

6.3 Aanpassen beheer 

6.3.1 Bosrandbeheer en lineaire landschapselementen 
Zonder  aangepast  beheer  zal  na  verloop  van  tijd  echter  ook  de  habitatkwaliteit  van  bosranden  en 
landschapselementen afnemen doordat de mantelstructuur verdwijnt door natuurlijke successie. Om de mantel‐
zoomvegetaties, struweelbosjes en houtkanten in een voor Grauwe klauwier optimale staat te behouden, is het 
noodzakelijk deze gefaseerd terug te zetten in rotatiebeheer met een cyclus van 5‐10 jaar, afhankelijk van de 
vegetatieontwikkeling, zodat het  (doorn)struweel dicht genoeg blijft en voldoende beschutting biedt aan de 
broedende klauwieren. Dergelijke werkzaamheden  steeds uitvoeren buiten de broedperiode  (begin april  tot 
midden september). De ingreep dient bovendien op kleine schaal te worden aangepakt, waarbij erop gelet moet 
worden  dat  er  steeds  voldoende  nestgelegenheid  overblijft. Men  geeft  best  de  voorkeur  aan  behoud  en 
verbetering van randvegetaties op zonbeschenen plaatsen (op het zuiden, zuidoosten en zuidwesten gerichte 
randen), omdat hier de mantel‐zoomontwikkeling beter zal zijn en meer insecten zal aantrekken.  
Het aantal dieren dat in bosranden broedt is in Vlaanderen echter eerder beperkt. Daarom wordt best ingezet 
op het herstel en onderhoud van hagen en houtkanten. Uit onderzoek bleek immers dat dergelijke ingrepen een 
positieve invloed kunnen hebben op de Grauwe klauwier (Ceresa et al., 2012). 
 
Daar waar intensieve begrazing plaats vindt in de nabijheid van hagen, houtkanten, bosschages of bosranden, 
dient er een afrastering voorzien te worden om vraatschade te voorkomen. Deze afrastering wordt idealiter om 
enige afstand (2‐3 m) van de vegetatie geplaatst zodat houtkanten en struwelen de kans hebben om verder uit 
te groeien. 
 

 
Figuur 105: Grauwe klauwieren maken bij het jagen graag gebruik van dode takken die boven de houtkant uitsteken als 

uitkijkpost. Schulensbroek, 14 juli 2016. Foto Pim Wolf. 
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Voldoende uitkijkposten zijn van groot belang, vanaf deze plaatsen speuren klauwieren naar prooien. Wanneer 
er te weinig of geen optimale uitkijkposten aanwezig zijn, zullen de klauwieren minder geschikte, lage zitposten 
gebruiken of veel bidden tijdens jacht. Dat verlaagt de mogelijkheid om prooien op te sporen en is vraagt veel 
energie. Daarom kan het aangewezen zijn om bv. verspreid een aantal dode bomen die niet al te ver uitsteken 
boven doornstruweel,  te  laten  staan bij het beheer  van houtkanten aangezien de  vogel dan ook meteen  in 
dekking  kan  duiken  bij  gevaar.  Indien  er  niet  voldoende  uitkijkposten  aanwezig  zijn,  is  het  aangeraden 
bijkomende  natuurlijke  uitkijkposten  te  voorzien  door  de  aanplant  van  losse  struiken  verspreid  over  het 
foerageergebied  of  het  aanbrengen  van  kunstmatige  zitposten  zoals  paaltjes  in  gemaaide  zones  om  deze 
geschikter maken als jachtgebied. Een afstand van twaalf meter tussen de verschillende uitkijkposten is ideaal 
voor klauwieren (van den Burg et al., 2011). Ook het aanleggen van  losse houthopen, waarbij kleiner takhout 
losjes gestapeld wordt rond bestaande rozelaars, braam‐ of doornstruiken met middenin een hoge staak, kan 
soelaas bieden als uitkijkpost.  
 

 
Figuur 106: Verspreide doornstruiken vormen uitstekende uitkijkposten voor de Grauwe klauwier. 

Doysbroek, 26 mei 2016. Foto Griet Nijs. 

 

6.3.2 Graslandenbeheer 
Bij het beheer van graslanden i.f.v. Grauwe klauwier, vooral dan op rijkere gronden, is het gefaseerd maaien van 
de vegetatie eind april/begin mei (voor het broedseizoen van de soort) een zeer gunstige en bij momenten zelfs  
doorslaggevende maatregel om Grauwe klauwieren  tot broeden  te  laten komen. Hierbij worden stroken van 
enkele meters breed ‐ bij voorkeur langs lagere houtkanten, hagen of bosschages ‐ kort gemaaid voor aanvang 
van  het  broedseizoen,  terwijl  de  resterende  overstaande  vegetatie  ongemoeid  wordt  gelaten.  Ook  in 
structuurrijke wastines is dit van belang om verspreid open zones te maaien en af te voeren, liefst in de nabijheid 
van solitaire doornstruiken of een houthoop. Zo ontstaat een mozaïek van kortere en langere vegetatie, waarbij 
de  langere  soms  ruigere  vegetatie  een  refugium  vormt  voor  de  aanwezige  ongewervelden  en  een 
aantrekkingskracht heeft op veel (vliegende) ongewervelden, die op droge dagen foerageren op de bloeiende 
planten. De prooien die  zich over de grond bewegen,  zijn op hun beurt weer  vlot bereikbaar  in de  kortere 
vegetatie, wat vooral belangrijk  is  tijdens  regenachtige dagen, waarbij er minder  insecten  rondvliegen en de 
klauwieren vermijden zich  in de  lange natte vegetatie te begeven. Indien vooral  in de vegetatie of  in de  lucht 
wordt gefoerageerd, is waarschijnlijk te weinig korte vegetatie in het territorium aanwezig (van den Burg et al., 
2011) . Dergelijk cyclisch maaibeheer van stroken langs houtkanten en hagen gebeurt best in een rotatiecyclus 
van twee à drie jaar.  
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Figuur 107: Het maaien van stroken langs houtkanten of uitkijkposten, verhoogt de prooibereikbaarheid voor de Grauwe 

klauwier. Sint-Maartensheide, 22 juni 2016. Foto Griet Nijs. 
 

 
Figuur 106: Eind april – begin mei maait het ZeisTeam vrijwillig jaarlijks ca. 400 à 500m2 verspreid over een viertal open plekken 
in de wastine van het Doysbroek, Grote Getevallei. Charis Frederickx (links) en Kevin Lambeets (rechts) zijn de trekkers van het 

ZeisTeam. 17 mei 2016. Foto Pieter-Jan Alles. 
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 Wanneer de aanwezige vegetatie in een keer volledig wordt afgemaaid tijdens het broedseizoen, kan een acuut 
voedseltekort optreden. Voorwaarde voor het instellen van een dergelijk aangepast maaibeheer is uiteraard dat 
er binnen het  gebied  voldoende  voedsel  aanwezig  is  voor de  soort, wil het  succesvol  zijn  en het  gewenste 
resultaat opleveren.  In een gebied waar onvoldoende grote prooien aanwezig  zijn  zal het  instellen  van een 
geschikt maaibeheer niet zorgen voor broedende grauwe klauwieren. 
 
Om de prooien goed bereikbaar te maken is een open vegetatie wenselijk. Het verschralen van graslanden kan 
gebeuren door (extensieve) begrazing (zie 6.3.3) of door maaien en afvoeren van het maaisel. Eventueel kan men 
hierbij nog opteren voor nabegrazing. Een schralere, open vegetatie laat de warmte beter toe in het voorjaar wat 
de ontwikkeling van de ongewervelden ten goede komt en zorgt ervoor dat de warmte en het vocht niet teveel 
blijven hangen in de winter zodat insecten die overwinteren in de vegetatie minder last krijgen van schimmels 
en parasieten.  
 
Daarnaast  is het van belang om binnen  landbouwgebied eventuele  raaigrasmonoculturen om  te vormen  tot 
meer  structuurrijke  vegetaties  met  een  afwisselende  bedekking  van  verscheidene  soorten  grassen  en 
kruidachtige bloemrijke planten. Hoe soortenrijker de vegetatie, hoe groter de diversiteit aan ongewervelden zal 
zijn. Ook ruigtestroken overlaten in de randen van de percelen, en deze meer gefaseerd maaien (later tijdstip, 
eenmaal per jaar of om de twee jaar bv.), resulteert in een hogere structuurvariatie en bijgevolg soortenrijkdom 
onder ongewervelden. Verdermeer, door in te zetten op verschraling (via maaien met afvoer van het maaisel), 
zullen minder  sterke groeiers een kans krijgen om  zich  te vestigen  in de meer open en minder voedselrijke 
vegetatie. 
 

 
Figuur 107:: Structuurrijke vegetaties met overgangen tussen ruigte en soortenrijk grasland herbergen een groter prooiaanbod. 

Sint-Maartensheide, 22 juni 2016. Foto Griet Nijs. 

 
Nat‐drooggradiënten  zijn  vaak  soortenrijk(er)  door  hun  grote  variatie  aan  leefmilieus,  en  ook  variatie  in 
waterkwaliteit  (basisch  grondwater  vs.  Stagnerend  zuurder  regenwater  bv.)  leidt  tot  een  verhoging  van  de 
soortenrijkdom. Wanneer  in een gebied nog een gradiënt  in vochtigheid en waterkwaliteit aanwezig  is,  is het 
zowel  voor  het  herstel  van  zowel  de  waterhuishouding,  als  voor  een  rijke  flora  en  fauna  belangrijk  dat 
herstelmaatregelen geen scherpe grenzen creërt tussen deze uiteenlopende abiotische condities. De aanleg van 
poelen dwars op deze abiotische gradiënten verzorgt een bijkomend prooienaanbod in de vorm van o.a. libellen, 
amfibieën, … (Kwak & Stronks, 1993). 
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Figuur 108: Aanleg van nieuwe poelen in de Grote Getevallei creëert niet alleen bijkomend leefgebied voor de Kamsalamander, 

maar verhoogt ook het prooienaanbod voor de Grauwe klauwier. 9 oktober 2013. Foto Kevin Lambeets. 
 

Tot slot is het ook aangewezen de intensiteit van grondbewerking tot een minimum te beperken. Larven van 
grotere kevers, een belangrijke voedselbron voor de Grauwe klauwier,  leven soms meerdere  jaren onder de 
grond vooraleer ze volwassen worden. Intensieve bewerking van de grond is nefast voor hun overleving, zeker 
als dit op regelmatige basis gebeurt. Ondiepere en dus oppervlakkige grondbewerking, zoals wel vaker wordt 
toegepast bij biologische teeltmethoden, heeft het potentieel om deze grondbewonende levensfases van kevers 
minder te verstoren. 
 

6.3.3 Begrazing 
Extensieve begrazing creëert een mozaïekstructuur in de vegetatie, wat bevorderlijk is voor de soortenrijkdom 
aan ongewervelden. Koeien, paarden of schapen zijn geschikt om hoge grazige vegetatie om te vormen in een 
korte grasmat. Hoewel een hoge graasdruk uiteraard het meest effectief  is voor het verminderen van hoge 
grassen, heeft het enkele belangrijke nadelen. Zo  creëert  intensieve begrazing  in het najaar openheid  in de 
vegetatie voor de groei van kruidachtige planten in het volgende voorjaar maar deze maatregel zorgt er echter 
ook voor dat er geen overstaande vegetatie overblijft waarin de  insecten kunnen overwinteren. Op  langere 
termijn ontstaat een monotonisering/vervlakking van de vegetatie en verdwijnt het reliëf op microschaal.  
Voor een optimaal resultaat wordt dan ook best geopteerd voor een  lage graasdruk (<2 GVE/ha) of voor het 
sturen van de begrazing met behulp van een herder of verplaatsbare  rasters. Hierbij kan seizoenaal bepaald 
worden welke graasdruk wenselijk is of waar de dieren best (tijdelijk) ingezet worden. Op die manier kunnen de 
ontstane reliëfverschillen op microschaal zich optimaal vertalen naar diversiteit in soortensamenstelling. 
Voor Grauwe  klauwieren  vormt de mestfauna die begrazing met  zich meebrengt  eveneens  een belangrijke 
meerwaarde, aangezien  in deze mest ongewervelden  leven die ze als voedselbron gebruiken. Deze coprofiele 
fauna kan zich echter enkel ontwikkelen als er geen schadelijke ontwormingsmiddelen (avermectines) of andere 
‐ voor ongewervelden ‐ schadelijke medicatie worden gebruikt.  
 
Begrazing heeft een aantal belangrijke voordelen t.o.v. een terugkerend hakhoutbeheer of maaien (Verheggen 
& Boonman, 2006). Zo ontbreken bij een kunstmatig beheer veel aspecten  waar grote grazers in de loop van de 



 
  De Grauwe klauwier in Vlaams‐Brabant  148 
 
 
 

evolutie aan aangepast zijn zoals zaadverspreiding, herverdeling van nutriënten, variatie in voedselrijkdom van 
de  bodem  etc.  Door  de  subtiele  selectie  van  eet‐  en  rustgebieden  van  grazers  ontstaat  bovendien  een 
kleinschalige variatie in de vegetatie die met andere middelen nauwelijks te bereiken is. Begrazing is aanzienlijk 
goedkoper dan hakhoutbeheer. Bij jaarrondbegrazing worden in het voorjaar vooral grassen en kruiden gegeten, 
in  het  najaar  en  de  winter  meer  struiken  en  jonge  bomen.  Ook  voor  het  ontwikkelen  van  een  mantel‐
zoomvegetatie is deze vorm van begrazing daarom geschikt. Een ander voordeel van jaarrondbegrazing boven 
seizoensbegrazing is het feit dat de veebezetting lager is waardoor de kans op schadelijke effecten van begrazing 
verkleind  wordt  en  er  jaarrond  ‐  ook  op  het  moment  dat  de  klauwieren  uit  hun  overwinteringgebieden 
terugkeren – voldoende kleinschalige structuurvariatie in de vegetatie aanwezig is.   
 

 
Figuur 109: Extensieve (jaarrond-)begrazing creëert een structuurrijke vegetatie met kleinschalige variatie in reliëf en 

soortenrijkdom. Aronst Hoek, 31 mei 2016. Foto Griet Nijs. 

 
Verheggen en Boonman (2006) geven volgende richtlijnen mee voor een extensieve begrazing:  

 Ten minste 2/3 van het gebied dient uit grasland te bestaan omdat bosranden en kleine kapvlaktes te 
weinig voedsel voor grote grazers bevatten.  

 Een begrazingsdruk van 1 GVE/2 ha jaarrond of 2 GVE/ha seizoenaal is een richtwaarde.  

 Runderen, paarden en ezels zijn uit het oogpunt van faunabeheer geschikte grazers voor bosranden en 
struwelen vanwege hun voedselkeuze,  foerageergedrag en sociale structuur. Schapen en geiten zijn 
enkel geschikt als de struwelen afgespannen worden aangezien ze zich ook een weg door het struweel 
eten. 

 De oppervlakte van het te begrazen gebied bedraagt minimaal 15‐50 ha. De moeilijkheid van begrazing 
is  dat  door  een  te  hoge  begrazingsdruk  struweel  zal  verdwijnen. De  juiste  begrazingsdruk  voor de 
instandhouding van struweel is van veel verschillende factoren afhankelijk, zoals de voedselrijkdom van 
de bodem en de bereikbaarheid van de afzonderlijke terreindelen. Per terrein zal de juiste veebezetting 
bepaald moeten worden  aan  de  hand  van  de  vegetatieontwikkeling  en  daarom  is  het  sturen  van 
begrazing cruciaal voor een goed resultaat. Duidelijk is dat een te hoge begrazingsdruk in korte tijd meer 
schade kan aanrichten dan een te lage begrazingsdruk door bodemschade, vervlakking van de vegetatie 
en het verdwijnen van microreliëf. 
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7 Habitatpotentieel 
Een optimaal habitat voor Grauwe klauwier bestaat uit een halfopen, gevarieerd en structuurrijk landschap met 
minstens 60 m houtkanten, hagen of (doorn)struweel per ha (van den Burg et al., 2011) . Er is een ruim aanbod 
aan solitaire struiken die variëren in leeftijd en grootte en op verschillende afstanden van elkaar gelegen zijn. Er 
is voldoende broedgelegenheid in de vorm van dichte doornstruwelen en foerageergelegenheid in de vorm van 
soortenrijke (schrale) graslanden met een groot aanbod aan prooien die makkelijk bereikbaar zijn. Daarvoor is 
een  goede  verhouding  tussen  langere  en  kortere  vegetatie  in  de  graslanden  reeds  bij  aanvang  van  het 
broedseizoen belangrijk. Waterpartijen in de vorm van poelen of kleinere plassen voorzien de klauwieren van 
bepaalde potentiële prooigroepen die een aanvulling vormen op het dieet. Onderstaand wordt het potentieel 
voor Grauwe  klauwier  toegelicht  voor  de  riviervalleien  in  het  oosten  van  de  provincie  Vlaams‐Brabant  die 
onderzocht werden in het kader van dit project 
 

7.1 Demervallei 
Schulensbroek, en bij uitbreiding de Demervallei, voldoet aan heel wat van bovenstaande factoren,  indicatief 
voor  een  geschikte  leefomgeving  voor  Grauwe  klauwier,  en  biedt  bijgevolg  veel  potentieel  om  zich  te 
ontwikkelen als kernleefgebied voor een broedcluster. Schulensbroek  is een uitgestrekt gebied dat kenmerkt 
zich door de aanwezigheid van grote oppervlakten vochtige graslanden doorsneden door sloten afgezoomd met 
rietkragen, meidoornhagen en knotwilgen. De graslanden zijn botanisch zeer gevarieerd door de grote variatie 
in vochtigheid en bodemsoort. Door het  inzetten van  (extensieve) begrazing door o.a.  schapen en  runderen 
wordt een mozaïek van korte en lange vegetatie in stand gehouden, en poelen die verspreid in het landschap 
liggen  verhogen  er het prooiaanbod. Gefaseerd onderhoud  van de doornstruwelen  en het  verwijderen  van 
overstaanders en populierenrijen is er echter aangewezen. 
 
Ook verder stroomafwaarts in de Demervallei, in de Demerbroeken, zijn er door natuurbeheer terug een aantal 
geschikte  locaties ontstaan.  In het Middelbroek zijn populieren zijn stelselmatig gekapt ten voordele van een 
mozaïek van struwelen en grazige zonnige plaatsen in een groot begrazingsblok. Het prooiaanbod is verhoogd 
met o.a. de Moerassprinkhaan die  in de jaren ‘90 teruggedrongen was tot  lage aantallen op enkele beheerde 
hooilanden maar nu veelvuldig in het hele gebied voorkomt. De voorbije jaren zijn er een tiental weekendvijvers 
omgevormd  naar  soortenrijke  waterplassen  zodat  het  aanbod  libellen  en  kleine  amfibiën  tijdens  het 
broedseizoen  gevoelig  gestegen  is.  Tijdens  het  lopende  natuurherstelproject  LIFE  Hageland  (2012‐2018)  is 
bovendien voorzien het begrazingsblok  in het Middelbroek met ongeveer de helft uit  te breiden. Ook  in het 
deelgebied de Keet in Messelbroek is het de bedoeling de volgende jaren een populierenaanplant om te vormen 
tot een extensief begraasde mozaïek van broekbos, meidoorn‐ en rozenstruwelen en soortenrijk grasland. 
 
Mede  door  dit  onderzoek  leeft  het  voornemen  bij  de  terreinbeheerders  bij  het  reguliere  beheer  de 
habitatvereisten van de soort nog meer rekening in rekening te brengen. Hierbij zal gefocust worden op twee 
pistes:  
1) het  instellen van gefaseerd maaibeheer begin mei zodoende dat voldoende variatie  in vegetatiehoogte en 
structuur gegarandeerd is. Door de extensieve begrazing komt de geschikte afwisseling van soortenrijke langere 
en zonnige korte vegetatie immers pas later op het jaar tot stand. 
2) meer sturing van de begrazing. Doordat de koeien zelf kunnen kiezen, ontstaan er in het grote begrazingsblok 
(zijde van Testelt) tijdens het jaar locaties die over‐ en onder begraasd worden. Stukken met het beste gras wordt 
gemilimeterd waardoor het insectenaanbod daalt, terwijl in een ander deel de ruigte onbegraasd wordt gelaten 
tot  laat  in  de  zomer.  Het  doordacht  plaatsen  van  tussenrasters  en  de  kudde  verplaatsen  gedurende  het 
graasseizoen moet hiervoor een oplossing bieden. 
 
Ook op de Diestiaanheuvels liggen kansen voor optimalistatie van het habitat. Door oude hakhoutbestanden en 
holle wegen  periodiek  terug  te  zetten,  cfr.  het  traditionele  hakhoutbeheer, worden  rozen  en meidoornen 
bevoordeeld en ontstaan opnieuw zonnige mantel en zoomvegetaties.  
 
Tot  slot evolueert ook de Wingevallei met Dunbergbroek gunstig als potentieel  leefgebied voor de Grauwe 
klauwier in de toekomst door het inzetten van extensieve begrazing van voormalige populierenaanplanten.  
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7.2 Mene‐Jordaanvallei 
Ook de Mene‐Jordaanvallei en bij uitbreiding natuurgebied Rosdel bezit veel potentieel voor het uitbouwen van 
een broedcluster op  termijn. Mene‐Jordaanvallei  is een gevarieerd gebied van 110 ha met een mozaïek van 
structuur‐  en  bloemrijke  hooilanden, moerassige  ruigten  en moerassen,  bossen  en  bosontwikkeling  op  de 
flanken  van  de  vallei  van  de  Jordaan  en  de Menebeek.  Het  gebied  bestaat  sinds  1996  en  is  nog  volop  in 
ontwikkeling. Verdere verschraling van de (hellende) hooilanden is nodig en gefaseerd maaien van graslanddelen 
vroeg op het seizoen is aangewezen om de bereikbaarheid van de prooien verhogen voor de klauwieren. De twee 
graslandpercelen  waarop  het  koppel  tot  broeden  kwam  in  2015  en  zijn  territorium  afbakende,  liggen 
vermoedelijk teveel ingesloten door bos om een broedcluster te kunnen ontwikkelen, waarbij zichtbaarheid en 
hoorbaarheid  van  de  andere  koppels  een  rol  kan  spelen. Vlakbij,  in  de  omgeving  van Hoegaardse  vroente‐
Pertseveld (17 ha) en de Zegelberg (5 ha), ligt echter nog een aanzienlijke oppervlakte met veel potentieel waar 
zich op termijn meerdere koppels zouden kunnen vestigen. De verspreide doornstruwelen langs de randen van 
en de losse struiken in de graslanden zelf voorzien in ieder geval voldoende broedgelegenheid. Het bereiken van 
een voldoende grote oppervlakte aaneengesloten geschikt habitat is cruciaal voor het tot stand brengen van een 
duurzame populatie. Grauwe klauwieren verkiezen immers zich te vestigen op een locatie waar gegroepeerde 
territoria (zogenaamde broedclusters) kunnen voorkomen boven zeer goed geschikte maar kleine, geisoleerde 
gebieden. Het verbinden van de gebieden onderling en het instellen van een aangepast beheer zullen hierbij dan 
ook cruciaal zijn. 
 

 
Figuur 110: Natuurgebied Mene-Jordaanvallei heeft nog heel wat in petto voor de Grauwe klauwier. Mene-Jordaan,19 mei 2015 
Foto: Griet Nijs. 

 

7.3 Getevallei 
De  Getevallei,  van  Hoegaarden  (Grote  Gete‐)  en  Landen  (Kleine  Gete‐)  tot  Geetbets  (Gete‐)  kent  een 
stroomgebied van ca. 8.500 ha. Sinds 1997 en tot oktober 2016 blijkt ongeveer 10% van deze oppervlakte (ca. 
810ha) een natuurdoelstelling te kennen, dankzij de gezamenlijke  inspanningen van Natuurpunt Beheer vzw, 
provincie Vlaams‐Brabant en het Agentschap voor Natuur en Bos. Het afwisselend rivierenlandschap dat stilaan 
herrijst,  van  natte  komgronden met  (riet‐)ruigten  en  struweel  (wastines),  kleinschalige  bosschages  en  een 
uitgestrekt bocagelandschap op de valleiflanken  is momenteel nog  in volle ontwikkeling maar herwint binnen 
deze natuurgebieden stilaan haar grandeur. 
 
Doelgerichte  beheeringrepen  zoals  (i)  kleinschalig  hakhoutbeheer  tijdens  de  winter  (takhout  wordt  lokaal 
gebruikt voor het aanleggen van bramenkoepels of het beschermen van wilde rozen) en (ii) het maaien van open 
plekken in de wastines (begin ‐ midden april, net voor de terugkomst van de eerste Grauwe klauwieren) en in de 
alluviale bossen  situeren  zich op mesoniveau,  terwijl omvormingsmaatregelen  zoals  (iii) het omzetten hoge 
populierenbossen  naar  streekeigen  lagere  bosschages  of  (iv)  de  integratie  van  populierenkamers  in  het 
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landschap door het creëren van lagere houtkanten zich op landschapsniveau (macro‐) situeren. Ook de aanleg 
van een hele reeks nieuwe poelen (ca. plus 30 sinds 2011 enkel in natuurgebied Grote Getevallei brengt het gehal 
hier op ongeveer 40 poelen, maar ook stroomafwaarts  in Meertsheuvel werd hier doelbewust op  ingezet) en 
herstel van bestaande poelen i.f.v. de Kamsalamander verzorgt bijkomend jachtterrein voor Grauwe klauwier. 
Stilaan verrijst zo enkele uitgebreide en sterk gevarieerde poelenclusters van Tienen tot Zoutleeuw en Geetbets. 
 
Sommige deelgebieden in de vallei hebben het open karakter van een weidevogelgebied (rond het Tiens Broek, 
Laterbroeken en Koeiweide, Besterbroek), in andere deelgebieden zijn de weilanden nog sterk omzoomd door 
hagen  of  zogenaamde  populierenkamers  (Meertsheuvel),  en weer  andere  bestaan  vooral  uit  jonge  bossen 
afgewisseld met  weides  en  ruigten  (zone  jaarrondbegrazing  Aronst  Hoek).  Op  de  valleiflanken  wordt  het 
kleinschalige karakter met soortenrijke graslanden en structuurdragende kleine landschapselementen (doornige 
haagkanten,  poelen)  versterkt,  bv.  langsheen  de  IJzerenweg  t.h.v.  Drieslinter.  Maar  ook  het  doelgericht 
graslandherstel op de kwelgevoede valleiflanken biedt bijkomende goede kansen voor de duurzame vestiging 
van een gezonde cluster van Grauwe klauwier.  
 

 
Figuur 111: Het inzetten van extensieve seizoensbegrazing in de nattere komgronden en het verwijderen van populierenkamers 
creëert opnieuw geschikt leefgebied voor de Grauwe klauwier in de Getevallei. Aronst Hoek, 31 mei 2016. Foto: Griet Nijs. 

 
Verder bestaat het regulier beheer uit gestuurde, extensieve seizoensbegrazing in de nattere komgronden, veelal 
van  april  tot oktober,  terwijl  de  drogere  valleiflanken  als  hooiweide worden  beheerd  en  dus  eerst worden 
gemaaid; de meer nutriëntenrijke percelen reeds half mei, de andere pas half juni of begin juli, met een tweede 
maaibeurt vanaf september en/of nabegrazing met <2GVE/ha. Hiervoor wordt nota bene vaak samengewerkt 
met lokale landbouwers via zgn. gebruiksovereenkomsten.  
 
Lokaal wordt geëxperimenteerd met ezelbegrazing in de wastines. Binnen een kleinere oppervlakte van 1 ha tot 
max. 2 ha grazen vanaf begin april vier ezels die de openheid van de ruigere grasmat garanderen en verdere 
verstruweling  tegengaan.  Het  ruige  mest  vormt  een  extra  aanvulling  en  trekt  op  zijn  beurt  een  resem 
ongewervelden  aan.  Verder  wordt  er  specifiek  aandacht  besteed  aan  voldoende  geschikte  biotopen  voor 
potentiële prooidieren op microniveau  (libellen aan de poelen, grote kevers  t.h.v. de open plekken, bijen en 
hommels  rond de struwelen,  langpootmuggen  ‘s ochtends vroeg boven de  ruigte, muizen of Levendbarende 
hagedis aan de houthopen,...). Ook met het hervestigen van de aanwezigheid van een gezonde coprofiele fauna 
(begrazing opschorten  tot min. drie weken na  toediening ontwormingsmiddelen) wordt  in de mate  van het 
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mogelijke  rekening  gehouden.  Algemeen  verzorgt  een  rijke  afwisseling  van  beheervormen  voor  de  nodige 
structuurvariatie in de Getevallei.  
 
Buiten  de  natuurgebieden  dient  de  degradatie  van  het  kleinschalig  cultuurlandschap  door  verwijderen  van 
meidoornhagen  en  omzetten  van  graslanden  naar  akkerland  een  halt  toegeroepen  te  worden.  Ook  het 
respecteren en opnieuw laten bestaan van ruigere oeverzones langs de waterlopen en het niet omploegen van 
bermen  tussen de akkers en  (onverharde) wegen  is voor een actieve  jager als Grauwe klauwier van belang. 
Verder valt nog op te merken dat het nog verder doordrijven van betonnering van onverharde veldwegen of 
dijken, net  zoals  ten  tijde van de  ruilverkavling Melkwezer bv., alleszins een aderlating vormt voor een  rijke 
ongewerveldenfaune en bijgevolg een typerende vogelgemeenschap van riviervalleien. 
 

7.4 Velpevallei 
De Velpevallei is slechts plaatselijk, bv. in haar middenloop, een brede vallei met een open karakter. Ze bevat 
twee belangrijke kernen met potentieel broedgebied: natuurgebied Middenloop Velpevallei, in eigendom van 
Natuurpunt en het Wachtbekken van Miskom (in beheer bij ANB). Het Wachtbekken van Miskom kenmerkt zich 
door  de  aanwezigheid  van  houtkanten  en  structuurrijke  graslanden,  als  resultaat  van  extensieve  (jaarrond) 
begrazing. Poelen en mestfauna verhogen er het prooiaanbod en grote braamkoepels en doornstruwelen zorgen 
voor nestgelegenheid.  
In Middenloop Velpevallei heeft Natuurpunt intussen 80 ha onder natuurbeheer waarvan circa 75 ha grasland. 
Er wordt volop  ingezet op het extensiveren en verschralen van de graslanden waarbij een variatie  in beheer 
wordt  toegepast:  bepaalde  hooilanden  worden  tweemaal  jaarlijks  gemaaid,  andere  worden  gehooid  met 
nabegrazing en de meest vochtige weilanden worden enkel begraasd. Op die manier worden de graslanden 
verschraald en keert het bloemrijke aspect weer terug. De aanplant van struwelen en houtkanten zorgt hier voor 
bijkomende broedgelegenheid voor ondermeer Grauwe klauwier terwijl de aanleg van vijftien poelen (plus zeven 
nieuwe poelen in 2017) zorgt voor een verhoging van het prooiaanbod.  
 

7.5 Dijlevallei 
De Dijlevallei is globaal wegens het meer gesloten karakter minder geschikt, maar herbergt lokaal, bijvoorbeeld 
op de valleiflanken, zeker potentieel. Gebieden als het natuurgebied Koeheide in Bertem mogen de laatste jaren 
regelmatige pleisterende klauwieren verwelkomen. 
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8 Communicatie en netwerken 
 
Tijdens  dit  project  werd  er  uitgebreid  gecommuniceerd  met  vrijwilligers,  beheerteams  en  hun  resp. 
verantwoordelijken of met specialisten ter zake over het gevoerde beheer en dit vaak specifiek over de opvolging 
van broedgevallen, de inventarisaties, etc. Op vraag van de projectmedewerker werd eind mei 2016 in overleg 
met het beheerteam van Mene‐Jordaanvallei en haar verantwoordelijke Pieter Abts, nog enkele stroken gemaaid 
net voor het broedseizoen. Helaas zonder succes deze keer.  
 

De kennis en expertise die werd verkregen binnen dit project, werd 
eveneens mee opgenomen  in het Soortbeschermingsprogramma 
(SBP)  voor  de Grauwe  klauwier  dat momenteel  in  opmaak  is  in 
opdracht van de Vlaamse Overheid  (Agentschap voor Natuur en 
Bos, 2017). 
 
In het kader van het broedgeval in de Mene‐Jordaanvallei in 2015 
werd  door  de  projectcoördinator  in  samenspraak  met  het 
beheerteam een natuurbericht opgemaakt, dat uitgebreid de pers 
haalde:   

https://www.natuurpunt.be/nieuws/20‐jaar‐natuurbeheer‐
beloond‐met‐grauwe‐klauwier‐20150728#.WBDdyI‐LTIU 
 
 

 
 
Daarnaast  schreef de projectcoördinator op  vraag  van Vogelwerkgroep Oost‐Brabant een bijdrage voor hun 
ledenblad ‘Ons Vogelblad’ naar aanleiding van het broedgeval in Mene‐Jordaanvallei. 
 

Op de Brakona contactdag, die doorging op 6 februari 
2016  werd,  samen met  Pieter  Abts  een  voordracht 
gegeven over het ‘grauwe klauwierproject’ waarin de 
stand van zaken en het broedgeval werden besproken. 
Hierin  werd  ook  een  oproep  gelanceerd  voor  de 
vrijwilligers  om  mee  aan  de  inventarisatie  deel  te 
nemen. 
Aan  het  einde  van  het  project  presenteerde  Jorg 
Lambrechts de resultaten op de Brakona contactdag, 
op 4 februari 2017. 
 
 
Figuur 112: Griet Nijs bracht een voordracht over het project op 
de Brakona contactdag. Foto Iwan Lewylle. 
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Tot slot woonde de projectcoördinator een symposium bij rond de Grauwe klauwier op 22 juni in Bree (Limburg), 
georganiseerd door Limburgs Landschap. Verschillende specialisten als Dries Van Nieuwenhuyse, Hans Van Dijck, 
Jos Rutten en thesisstudente Lore De Middeleer brachten hier een  lezing. Nadien werd een bezoek aan Sint‐
Maartensheide gebracht,  sinds enkele  jaren opnieuw een bolwerk voor de Grauwe klauwier, waarbij enkele 
soortspecifieke maatregelen die men uitvoerde werden toegelicht. 

 
Daarnaast organiseerde Natuurpunt reeds in het verleden samen met ANB verscheidene thema‐excursies i.k.v. 
uitwisseling van kennis rond natuurherstel, gebiedsinrichting en regulier beheer i.f.v. Grauwe klauwier (zie bv. 
Lambeets et al., 2014). 

   

Figuur 113: Tijdens het terreinbezoek aan Sint-Maartensheide werden een aantal specifieke maatregelen voor de Grauwe 
klauwier toegelicht. 22 juni 2015 Foto Griet Nijs.
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9 Algemene conclusie 
Met het tweede ‐ en mogelijk derde ‐ succesvol broedgeval van Grauwe Klauwier op drie jaar tijd is alvast een 
eerste stap gezet voor de herintrede van de soort in het oosten van Vlaams‐Brabant. Maar de situatie blijft zeer 
precair  en  er  is meer  nodig  om  een  duurzaam  herstel  van  een  populatie  te  bewerkstelligen.  Pleisterende 
(juveniele) Grauwe klauwieren die zich tijdens de trek gedurende enkele dagen ophielden in o.a. Vierkensbroek 
(Averbode),  de  Grote  Getevallei  (Tienen),  Aronst  Hoek  (Geetbets)  of  Koeheide  (Bertem),  tonen  aan  dat 
natuurgebieden broodnodige rust‐ en foerageerplekken vormen voor deze en vele andere trekvogels op weg 
naar hun overwinteringsgebieden. Daarnaast bleek dat natuurgebieden belangrijke stapstenen vormen ‐ in een 
verder uitgekleed, versnipperd en sterk verrommeld landschap ‐ waar de soort tot broeden komt en van waaruit 
ze zich op termijn opnieuw kan gaan verspreiden.  
Dergelijke gevarieerde en structuurrijke (natuur‐)gebieden in brede riviervalleien zullen dan ook in de toekomst 
een  belangrijke  rol  spelen  in  de  herkolonisatie  van  Vlaams‐Brabant  door  de  Grauwe  klauwier.  Het  verder 
versterken,  inrichten en verbinden van natuurgebieden onderling en het  instellen van een aangepast beheer, 
draagt bij tot het optimaliseren van de  leefomgeving om de soort alle kansen te bieden. Plaatselijk vroeg en 
gefaseerd  maaien,  het  voorzien  van  voldoende  nestgelegenheid  en  uitkijkposten,  het  verhogen  van  het 
prooiaanbod en – bereikbaarheid en het verhogen van de vegetatie‐ en landschapstructuur vormen alvast een 
belangrijke stap in de goede richting. Daarnaast dient gewerkt te worden aan landschapsherstel, door o.a. het 
extensiveren, het herstellen van kleinschaligheid en het behouden van KLE’s in het agrarisch buitengebied. 
 
Ook het herstellen van natuurlijke processen waarbij opnieuw meer ruimte gegeven wordt aan water vormt een 
belangrijke factor in het herstel van het leefgebied van de Grauwe klauwier. Historische waarnemingen en veel 
buitenlandse voorbeelden tonen aan dat de van nature overstroombare valleien een tophabitat kunnen vormen 
voor de soort. Met dien verstande dat natuurlijke erosie‐ en sedimentatieprocessen volop kunnen bijdragen aan 
habitatdifferentiatie waarbij productieve en ‘schrale’ omstandigheden op (vrij) korte afstand kunnen afwisselen 
en  overstromingen  zoveel  mogelijk  volgens  een  natuurlijk  jaarpatroon  kunnen  verlopen  (en  dus  de 
overstromingsdiepte niet opzettelijk verhoogd wordt vanuit waterbergingsdoelen!). Meer water: OK, maar ‘in 
natuurlijke  hoeveelheden  en  natuurlijkere  contouren’.  Indien  dit  niet  gerespecteerd  wordt,  verdwijnen 
bijvoorbeeld de grote loopkevers die belangrijk zijn als voedsel.  
Om de functie van waterberging in de valleien en habitatherstel voor de Grauwe klauwier te laten samengaan, 
is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk nog beschikbaar valleigebied  in de waterretentie wordt  ingeschakeld, 
waardoor  overstromingen  in  diepte  en  frequentie  terug  kunnen  gespreid  worden  en  de  door  bodem‐  en 
vochtpatronen veroorzaakte gradiënten  in (open tot gesloten) vegetaties, micro‐reliëf en micro‐klimaat terug 
kunnen  ontwikkelen.  Een  (grote)  onbekende  is wel  hoe  klimaatverandering  en  veranderende  neerslag‐  en 
afvoerpatronen het uitzicht van onze valleien zullen veranderen, maar dat mag ons er niet mag weerhouden om 
aan te pakken wat nu wel binnen handbereik ligt en zoveel mogelijk win‐win situaties te zoeken bij de combinatie 
waterberging en natuurbehoud. 
 
Enkel zo kan opnieuw voldoende geschikt leefgebied gecreëerd worden waar Grauwe klauwieren zich weer thuis 
voelen en zich een duurzame populatie van deze ooit vrij algemene broedvogel kan ontwikkelen. 
 
(De  conclusies  met  betrekking  tot  het  voedselaanbod  vindt  men  aan  het  eind  van  elke  bespreking  per 
taxonomische groep.)   
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-
naal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
20.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
95.000 families zijn lid van Natuurpunt.




