
Rapport Natuurpunt Studie

Inventarisatie  
Natuurwaarde IJzerenweg

Tienen-Geetbets

nr 8  I 2020



 
 

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

studie@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Inventarisatie 
natuurwaarden 

IJzerenweg  
 

Tienen-Zoutleeuw-Geetbets  
(Vlaams-Brabant) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
  

UITGEVOERD DOOR  Natuurpunt Studie vzw 
    Coxiestraat 11  
    2800 Mechelen 
    studie@natuurpunt.be 
 
TERREINWERK: 
 
Vogels   Griet Nijs i.s.m. R. Huybrechts, W. Fourie, G. Stockx e.a. 
Vegetatieopnames + Paddenstoelen Roosmarijn Steeman 
Vleermuisonderzoek  Wout Willems 
Wilde bijen  Pieter Vanormelingen 
Levendbarende hagedis  Sam Van De Poel 
 
TEKST Griet Nijs, Roosmarijn Steeman, Sam Van De Poel, Pieter 

Vanormelingen Wout Willems 
 
BEHEERADVIES   Kevin Lambeets 
 
EINDREDACTIE    Jorg Lambrechts 
 
Wijze van citeren:  
Nijs G., Lambeets K., Lambrechts J., Steeman R., Van De Poel S., Vanormelingen P. & Willems W. 2020. 
Inventarisatie van de natuurwaarden van de IJzerenweg: Tienen-Zoutleeuw-Geetbets (Vlaams-Brabant). 
Rapport Natuurpunt Studie 2020/8, Mechelen. 



 

Inhoudsopgave 
 
 
Samenvatting ........................................................................................................................................... 8 

1 Algemeen ......................................................................................................................................... 9 

1.1 Historiek ................................................................................................................... 9 

1.2 Natuurwaarden IJzerenweg ........................................................................................ 9 

2 Methodiek ...................................................................................................................................... 10 

2.1 Inventarisatie broedvogels .........................................................................................10 

2.1.1 Verwerking en interpretatie gegevens .............................................................................. 11 

2.2 Inventarisatie flora en paddenstoelen .........................................................................12 

2.2.1 Vegetatie en bermtypes .................................................................................................... 12 

2.2.1.1 Voorbereiding terreinwerk ..............................................................................12 

2.2.1.2 Inventarisatie op terrein .................................................................................12 

2.2.2 Paddenstoelen ................................................................................................................... 15 

2.2.2.1 Methodiek ....................................................................................................16 

2.3 Inventarisatie wilde bijen ...........................................................................................17 

2.4 Inventarisatie zoogdieren ..........................................................................................19 

2.4.1 Eikelmuis ............................................................................................................................ 19 

2.4.2 Vleermuizen ....................................................................................................................... 21 

2.5 Inventarisatie Levendbarende hagedis ........................................................................24 

3 Resultaten ...................................................................................................................................... 25 

3.1 Broedvogels .............................................................................................................25 

3.1.1 Algemeen ........................................................................................................................... 25 

3.1.2 Doelsoorten ....................................................................................................................... 27 

3.1.2.1 Blauwborst ....................................................................................................27 

3.1.2.2 Braamsluiper .................................................................................................29 

3.1.2.3 Geelgors .......................................................................................................31 

3.1.2.4 Grauwe klauwier ............................................................................................33 

3.1.2.5 Grote lijster ...................................................................................................35 

3.1.2.6 Rietgors ........................................................................................................37 

3.1.2.7 Ringmus ........................................................................................................38 

3.1.2.8 Roodborsttapuit .............................................................................................40 

3.1.2.9 Scholekster ....................................................................................................42 



 

3.1.2.10 Spotvogel ..................................................................................................42 

3.1.2.11 Wielewaal ..................................................................................................44 

3.1.2.12 Wulp .........................................................................................................45 

3.1.2.13 Zomertortel ...............................................................................................46 

3.1.3 Conclusie ........................................................................................................................... 48 

3.2 Planten en paddenstoelen .........................................................................................49 

3.2.1 Vegetatie en bermtypes .................................................................................................... 49 

3.2.1.1 Resultaten van de bermkartering .....................................................................50 

3.2.1.2 Invasieve exoten, Rode Lijstsoorten, zeldzame soorten, en indicatorsoorten ........51 

3.2.1.3 Bermtrajecten met hoog potentieel .................................................................70 

3.2.2 Paddenstoelen ................................................................................................................... 73 

3.2.2.1 Rode Lijstsoorten ...........................................................................................73 

3.2.2.2 Indicatorsoorten ............................................................................................75 

��������� �����	
�������	�Galerina clavata ......................................................................... 75 

3.2.2.3 Bermtrajecten met hoge potentie voor paddenstoelen ......................................76 

3.3 Wilde bijen ..............................................................................................................77 

3.3.1 IJzerenweg ......................................................................................................................... 77 

3.3.2 Plots Doysbroek en Viskot ................................................................................................. 83 

3.3.3 Conclusies .......................................................................................................................... 84 

3.4 Zoogdieren ..............................................................................................................85 

3.4.1 Eikelmuis ............................................................................................................................ 85 

3.4.1.1 Historische waarnemingen ..............................................................................85 

3.4.1.2 Nestkastmonitoring ........................................................................................85 

3.4.1.3 Conclusie ......................................................................................................86 

3.4.2 Vleermuizen ....................................................................................................................... 87 

3.4.2.1 Overzicht ......................................................................................................87 

3.4.2.2 Resultaten detectoren spoorwegzate ...............................................................89 

3.4.2.3 Resultaten detectoren Bezinkingsputten van Tienen ..........................................94 

3.4.2.4 Resultaten detectoren veestallen .....................................................................97 

3.4.2.5 Conclusies .....................................................................................................99 

3.5 Levendbarende hagedis ........................................................................................... 102 

3.5.1 Conclusie ......................................................................................................................... 102 

4 Aanbevelingen voor beheer ......................................................................................................... 104 



 

4.1 Broedvogels ........................................................................................................... 104 

4.1.1 Struweelvogels ................................................................................................................ 104 

4.1.2 Rietvogels ........................................................................................................................ 104 

4.1.3 Weidevogels .................................................................................................................... 104 

4.1.4 Bos(rand)vogels ............................................................................................................... 105 

4.1.5 Overige ............................................................................................................................ 106 

4.2 Vegetatie en paddenstoelen .................................................................................... 106 

4.2.1 Vegetatie: knelpunten en advies ..................................................................................... 106 

4.2.1.1 Exotenbeheer .............................................................................................. 106 

4.2.1.2 Gazonbeheer ............................................................................................... 106 

4.2.1.3 Gefaseerd maaien ........................................................................................ 106 

4.2.1.4 Hakhoutbeheer en omzetten van houtige bermen naar grazige vegetatie ........... 106 

4.2.1.5 Bodemverstoring door landbouwvoertuigen ................................................... 107 

4.2.1.6 Klepelen van de bermen voor 15 juni ............................................................. 107 

4.2.1.7 Afval van gebruikers, beheerders en bewoners in de bermen ............................ 107 

4.2.2 Graslandpaddenstoelen .................................................................................................. 108 

4.3 Wilde bijen ............................................................................................................ 108 

4.4 Zoogdieren ............................................................................................................ 110 

4.4.1 Eikelmuis .......................................................................................................................... 110 

4.4.2 Vleermuizen ..................................................................................................................... 110 

4.4.2.1 (Vermijden van) verlichting ........................................................................... 110 

4.4.2.2 Behoud en uitbreiding van landschapselementen ............................................ 112 

4.4.2.3 Kruidenrijke bermen ..................................................................................... 112 

4.4.2.4 Dichten kennishiaten .................................................................................... 113 

5 Conclusie ...................................................................................................................................... 114 

6 Referenties ................................................................................................................................... 115 

7 Bijlagen ......................................................................................................................................... 118 

7.1 Bijlage 1: Overzicht van alle waargenomen vogelsoorten per habitattype ..................... 118 

7.2 Bijlage 2: Overzichtskaarten broedvogelinventarisatie Laterbroeken 1998-2005 ............ 119 

7.3 Bijlage 3 Overzicht van de waargenomen plantensoorten langs de IJzerenweg (2016-2020) 
met de Rode Lijststatus, herkomst en invasiviteit. ................................................................. 128 

7.4 Bijlage 4 Overzicht van de gekarteerde bermeenheden op kaart per deelgebied ............ 136 

7.4.1 Bezinkingsputten met steile taluds met opgespoten zand en pioniervegetatie ............. 136 



 

7.4.2 Bezinkingsputten – Tiens Broek tot Ganzendries ............................................................ 137 

7.4.3 Tiens Broek tot Ganzendries ........................................................................................... 138 

7.4.4 Tiensbroek tot Ganzendries – Laterbroeken tot Wolfsweide ......................................... 139 

7.4.5 Laterbroeken tot Wolfsweiden ....................................................................................... 140 

7.4.6 Laterbroeken tot Wolfsweiden ....................................................................................... 141 

7.4.7 Laterbroeken tot Wolfsweiden – Doysbroek tot Geensmolen ....................................... 142 

7.4.8 Doysbroek tot Geensmolen – Vlierbroek tot Thesebroek (Drieslinter) .......................... 143 

7.4.9 Vlierbroek tot Thesebroek ............................................................................................... 144 

7.4.10 Vlierbroek tot Thesebroek ........................................................................................... 145 

7.4.11 Vlierbroek tot Thesebroek ........................................................................................... 146 

7.4.12 Thesebroek tot Budingen ............................................................................................ 147 

7.4.13 Thesebroek tot Budingen ............................................................................................ 148 

7.4.14 Thesebroek tot Budingen ............................................................................................ 149 

7.4.15 Thesebroek tot Budingen – Roelbeekvallei ................................................................. 150 

7.4.16 Roelbeekvallei ............................................................................................................. 151 

7.4.17 Roelbeekvallei ............................................................................................................. 152 

7.4.18 Station Geetbets tot Elsmeren .................................................................................... 153 

7.4.19 Station Geetbets tot Elsmeren .................................................................................... 154 

7.4.20 Station Geetbets tot Elsmeren .................................................................................... 155 

7.4.21 Station Geetbets tot Elsmeren .................................................................................... 156 

7.4.22 Station Geetbets tot Elsmeren .................................................................................... 157 

7.4.23 Vlierbroek tot Thesebroek – Groot en Klein Bosch veld ............................................. 158 

7.4.24 Groot en Klein Bosch veld ........................................................................................... 159 

7.4.25 Groot en Klein Bosch veld – Kleine Getevallei ............................................................. 160 

7.4.26 Kleine Getevallei – Citadel tot drinkwater .................................................................. 161 

7.4.27 Citadel tot drinkwater – Booihoven ............................................................................ 162 

7.4.28 Booihoven .................................................................................................................... 163 

7.5 Bijlage 5: Invasieve exoten in de bermen langs de IJzerenweg ...................................... 164 

7.5.1 Bezinkingsputten ............................................................................................................. 164 

7.5.2 Laterbroeken tot Wolfsweide ......................................................................................... 165 

7.5.3 Laterbroeken tot Wolfsweide (Neerlinter) ...................................................................... 166 

7.5.4 Doysbroek tot Geensmolen – Vlierbroek tot Thesebroek (Drieslinter) .......................... 167 

7.5.5 Thesebroek tot Vlierbroek (Budingen) ............................................................................ 168 



 

7.5.6 Thesebroek tot Budingen (Budingen) ............................................................................. 169 

7.5.7 Roelbeekvallei (Geetbets) ............................................................................................... 170 

7.5.8 Vlierbroek tot Thesebroek – Groot en Klein Boschveld .................................................. 171 

7.5.9 Groot en Klein Bosch veld – Kleine Getevallei – Citadel ................................................. 172 

7.5.10 Booienhoven................................................................................................................ 173 

7.6 Bijlage 6: Overzichtskaarten van de Rode Lijstsoorten en zeldzame soorten .................. 174 

7.6.1 Bezinkingsputten ............................................................................................................. 174 

7.6.2 Doysbroek tot Geensmolen (Neerlinter) ......................................................................... 175 

7.6.3 Vlierbroek tot Thesebroek ............................................................................................... 176 

7.6.4 Vlierbroek tot Thesebroek ............................................................................................... 177 

7.6.5 Groot en Klein Boschveld – Citadel ................................................................................. 178 

7.6.6 Booienhoven.................................................................................................................... 179 

7.7 Bijlage 7: Overzicht van de vindplaatsen van de 21 indicatorsoorten ............................ 180 

7.7.1 Bezinkingsputten ............................................................................................................. 180 

7.7.2 Bezinkingsputten – Laterbroeken tot Wolfsweiden ........................................................ 181 

7.7.3 Laterbroeken tot Wolfsweide (Oplinter) ......................................................................... 182 

7.7.4 Vlierbroek tot Thesebroek (Drieslinter) .......................................................................... 183 

7.7.5 Vlierbroek tot Thesebroek (Budingen) ............................................................................ 184 

7.7.6 Thesebroek tot Budingen ................................................................................................ 185 

7.7.7 Roelbeekvallei ................................................................................................................. 186 

7.7.8 Geetbets station Elsmeren .............................................................................................. 187 

7.7.9 Geetbets station Elsmeren .............................................................................................. 188 

7.7.10 Klein Bosch veld ........................................................................................................... 189 

7.7.11 Kleine Getevallei – Citadel - Booienhoven .................................................................. 190 

7.8 Bijlage 8: Overzicht van de waargenomen paddenstoelen in de IJzerenweg met de ecologie, 
de Rode-Lijststatus (Arnolds & Veerkamp, 2008) en de indicatorwoorde (Ozzinga, 2013) ........... 191 

7.9 Bijlage 9: Paddenstoelen met een Rode-Lijststatus en/of een indicatorwaarde die werden 
waargenomen in de bermen en aanpalende gebieden van de IJzerenweg ................................ 195 

7.9.1 Bezinkingsputten tot Ganzendries .................................................................................. 195 

7.9.2 Vlierbroek tot Thesebroek ............................................................................................... 196 

7.9.3 Citadel tot drinkwater ..................................................................................................... 197 

7.10 Bijlage 10: Wilde bijen ............................................................................................. 198 

 
 



 
 
 

Samenvatting 
 
Deze studie kadert in het Duurzaam Biodiversiteitsproject ’In het spoor van reizende mensen, dieren 
en planten: biodiversiteitsversterking en landschapsbeleving langs de IJzerenweg in de Getevallei’. Het 
hoofddoel van dit project betreft enerzijds de biodiversiteitsversterking van de 15 meter brede 
groenzone langs de voormalige spoorwegzate. Hiervoor wordt enerzijds een landschapsvisie en een 
inrichtingsplan uitgewerkt, anderzijds wordt gestreefd naar een versterking van de landschapsbeleving 
vanaf deze groenzone dwars door de Getevallei. 
In voorliggende rapport belichten we de actuele natuurwaarden langs de IJzerenweg. Om deze in kaart 
te brengen vond een uitgebreide broedvogelkartering en een inventarisatie van vegetatie en 
paddenstoelen in de bermen plaats, werd onderzoek gedaan naar de aanwezige vleermuizen door de 
inzet van batdetectoren en werd de verspreiding van Eikelmuis en Levendbarende hagedis bekeken.  
 
Er werden 98 verschillende vogelsoorten geregistreerd langs het traject, waarvan en meer dan 1/3e op 
de Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen zijn opgenomen (n=37). Van de 13 doelsoorten was er 
slechts één die niet in het projectgebied tot broeden kwam, namelijk de Scholekster. In de bermen 
langs de IJzerenweg werden onder de aanwezige planten 13 invasieve exoten, 5 Rode Lijstsoorten, 8 
zeldzame plantensoorten en 21 indicatorsoorten waargenomen. De inventarisatie van bepaalde 
interessante bermen voor paddenstoelen langsheen het traject leverde 13 Rode Lijstsoorten op en 6 
indicatorsoorten. Daarnaast werden in totaal 83 soorten wilde bijen waargenomen in de onmiddellijke 
omgeving van de IJzerenweg. De meest bijzondere bijensoorten die werden aangetroffen en waarvoor 
de IJzerenweg (potentieel) grote betekenis heeft, zijn voornamelijk geassocieerd met bloemrijke 
graslanden op gebufferde bodems en pioniersvegetaties. De automatische detectoren registreerden 
20.388 opnames van 16 verschillende soorten vleermuizen/genera. Meer dan 96,5% ervan betrof 
Gewone dwergvleermuis. Opvallend was de aanwezigheid van Ingekorven vleermuis. Ondanks 
onderzoek konden de aanwezigheid van Eikelmuis en Levendbarende hagedis tijdens de 
projectperiode niet bevestigd worden. De soorten werden de voorbije jaren echter wel waargenomen 
in (de omgeving van) het projectgebied. 
 
De resultaten van dit onderzoek werden vertaald naar gericht beheeradvies waar mogelijk en relevant. 
 
Dit project wordt financieel ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant en gecoördineerd door 
Regionaal Landschap Zuid-Hageland met Natuurpunt Studie, Natuurpunt Beheer, en de gemeenten 
Tienen, Linter, Zoutleeuw en Geetbets als projectpartners. 
 

  



 
 
 

1 Algemeen 
1.1 Historiek 
Spoorlijn 22 van Tienen naar Diest werd geopend op 27 mei 1878. De lijn is 32,1 km lang en had als 
functie onder meer suikerbieten en seizoensarbeiders uit de omliggende gemeenten van en naar de 
Tiense Suikerraffinaderij te transporteren. Het personen- en goederenverkeer op spoorlijn 22 (Tienen 
- Diest) en de daar in Drieslinter van aftakkende spoorlijn 23 (Drieslinter – Sint-Truiden / Tongeren) 
werd stelselmatig tussen 1957 en 1967 opgeheven. Enkel van Tienen tot Grimde bleef 
goederenvervoer nog enige tijd voortbestaan tot 1988 in functie van de Suikerraffinaderij in Tienen. 
Na het stopzetten van de goederendiensten op deze lijn werden de sporen opgebroken. Het laatste 
deel, tussen Tienen en Grimde werd pas opgebroken in 1997. 
Vandaag zijn spoorlijnen 22 en 23 grotendeels verhard en omgevormd tot rustgevende, recreatieve 
(fiets)paden waarlangs je ongestoord kan genieten van de natuurwaarden die de Getevallei te bieden 
heeft. Het fietspad – lokaal beter bekend als ‘de IJzerenweg’ - kent een voornamelijk recreatief gebruik 
en zit in het Hagelandse en Limburgse netwerk van fietsknooppunten verwerkt.  
De migratie langs deze spoorlijn is dus allesbehalve een halt toegeroepen: naast fietsers, wandelaars 
en sporadische ruiters die zich via deze route verplaatsen, maken ook de minder opvallende maar vaak 
unieke dieren en planten integraal deel uit van de rijke geschiedenis van de IJzerenweg en zodoende 
de Getevallei.  
 
1.2 Natuurwaarden IJzerenweg 
De IJzerenweg loopt dwars door de Getevallei en kent door de ligging een overwegend groen karakter. 
De route wordt grotendeels omsloten door landbouwgebied dat bestaat uit een mozaïek van 
biologisch minder waardevolle maar ook een aanzienlijk deel biologische waardevolle elementen en 
biologisch zeer waardevolle elementen (BWK versie 2), maar doorkruist evengoed natuurgebieden. Zo 
loopt de oude spoorlijn ter hoogte van de Bezinkingsputten van de Suikerraffinaderij in Tienen vlak 
langs natuurreservaat Tiens Broek en doorsnijdt meer stroomafwaarts in de vallei, tussen Neerlinter 
en Terhagen, natuurreservaten Doysbroek en Viskot (in eigendom van Natuurpunt) en natuurgebied 
de Grote Getevallei, een gedeelde eigendom van Provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Beheer vzw 
maar integraal beheerd door Natuurpunt. Ten zuiden van Geetbets is het fietspad gelegen op de 
westelijke flank van de Getevallei waar het natuurreservaat Aronst Hoek zich in noordelijke richting 
uitstrekt. Net voor het binnenrijden van Zoutleeuw passeert de IJzerenweg nog het natuurreservaat 
Bolwerk - Leeuwse Getevallei, waar erfgoed en natuur elkaar in harmonie terugvinden. Het traject 
wordt over bijna de volledige lengte langs beide zijden omzoomd door houtkanten en hagen, vaak met 
overstaanders. De grazige bermen bevatten verspreid langs de route nog interessante natuurwaarden 
die mits een aangepast beheer kunnen versterkt worden. Ter hoogte van de dorpskern van Geetbets 
buigt de IJzerenweg af van de Getevallei richting Halen en loopt dan voornamelijk door agrarisch 
gebied met als adempunt de bossen rondom de domeinen van  Het Monnikenhof van Vlierbeek en De 
Heerlijckyt van Elsmeren . 
 
  



 
 
 

2 Methodiek 
2.1 Inventarisatie broedvogels 
De broedvogels langs de IJzerenweg werden in 2019 in kaart gebracht door vrijwilligers tijdens drie 
inventarisatierondes waarbij specifiek gefocust werd op de territoria van 13 doelsoorten die zich 
binnen gehoor/zichtafstand bevonden vanaf het transect. Deze doelsoorten waren: Blauwborst, 
Braamsluiper, Geelgors, Grote Lijster, Grauwe klauwier, Rietgors, Ringmus, Roodborsttapuit, 
Scholekster, Spotvogel, Wielewaal, Wulp en Zomertortel.  
 
De eerste ronde vond plaats rond 15 april, waarbij aandacht werd besteed aan de aanwezigheid van 
Grote Lijster, Roodborsttapuit, Wulp, Blauwborst, Ringmus, Geelgors en Rietgors. De tweede 
inventarisatieronde werd ingepland begin mei met als doelsoorten Braamsluiper, Zomertortel, 
Scholekster. De derde en laatste inventarisatieronde werd gelopen rond 20 mei met als doelsoorten 
Spotvogel, Wielewaal en Grauwe klauwier.  
 
In het geval van slecht weer werden de rondes zo kort mogelijk na de geplande datum gelopen met 
minimum 10 dagen tussen de verschillende rondes. De inventarisaties startten tussen 1,5 uur vóór 
zonsopkomst tot max. 6 uur na zonsopgang en vonden bij voorkeur plaats op een zonnige en windluwe 
ochtend. De gegevens werden ingegeven in Waarnemingen.be, al dan niet via de applicaties 
Obsmapp/IObs waarbij de locatie van de zangposten zo exact mogelijk op kaart werden aangeduid. 
Daarbij werd gevraagd de gepaste broedcodes toe te kennen (van Dijk & Boele, 2011). 
 
Het ca. 26 km lange traject van de IJzerenweg werd opgedeeld in 10 deeltransecten om de 
inventarisatie behapbaar te maken. 
 

Tabel 1: Overzicht van de deeltransecten en de verantwoordelijk inventariseerders 
Nr Naam transect Afstand Teller 
1 Tienen – Bezinkingsputten tot Ganzendries 3,79 km William Van 

Warmoeskerken 
2 Linter – Laterbroeken 3,07 km Natuurpunt Linter 
3 Linter – Tussen Gete- en Molenstraat 2,34 km Natuurpunt Linter 
4 Linter – Tussen Molen- en Stationsstraat 1,15 km Natuurpunt Linter 
5 Zoutleeuw – Tussen Stations- en Getestraat 2,25 km Natuurpunt Linter 
6 Linter – Viskot 2,61 km Natuurpunt Linter 
7 Zoutleeuw – Tussen Steenweg en Stationsstraat 3,02 km Gerrit Stockx 
8 Zoutleeuw – Tussen Stationsstraat en Louis 

Claeslaan 
2,39 km Gerrit Stockx 

9 Zoutleeuw – Tussen Gete- en Groenstraat 2,88 km Gerrit Stockx 
10 Geetbets – Tussen Groen- en Glabbeekstraat 2,57 km Gerrit Stockx 

 
De transecten werden gelopen op volgende data: 
 

Transect Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 

Transect 1 13/04/2019 - 16/05/2019 
Transect 2 t.e.m.6 13/04/2019 04/05/2019 19/05/2019 
Transect 7 t.e.m.10 12/04/2019 03/05/2019 22/05/2019 

 



 

 

 
Figuur 1: Overzicht van de deeltransecten voor broedvogelinventarisatie langs de IJzerenweg  

 
Aan de hand van de clustercriteria die in van Dijk & Boele (2011) werden uitgewerkt, werden op grond 
van alle geldige waarnemingen per doelsoort het aantal territoria bepaald. De interpretatie van de 
veldgegevens werd uitgevoerd door de autoclusteringsmodule van Avimap.be. De Nederlandse 
collega’s van SOVON ontwikkelden in opdracht van en samen met Natuurpunt, het INBO & Natagora 
een versie van deze autoclusteringsmodule voor België. Deze online invoermodule garandeert dat alle 
ingevoerde data op een gestandaardiseerde manier worden verwerkt tot territoria, op basis van de 
criteria van van Dijk & Boele (2011). Elke subjectieve interpretatie die zou kunnen ontstaan wanneer 
verschillende personen de data manueel zouden interpreteren, wordt hiermee uitgesloten. Deze 
module werd initieel ontworpen voor de autoclustering van Algemene Broedvogels.  
Voor de autoclustering van ‘Schaarse en Bijzondere broedvogels’ werd deze schattingsmodule verder 
verfijnd zodat niet enkel waarnemingen verzameld via het gestandaardiseerde protocol kunnen 
worden meegenomen in de interpretatie, maar ook losse waarnemingen die op niet-
gestandaardiseerde wijze via Waarnemingen.be werden verzameld. Om tot een goede inschatting van 
het aantal territoria te komen op basis van al deze waarnemingen is een handmatige controle en 
ontdubbeling van deze gegevens noodzakelijk.  
Binnen het kader van dit project werd gebruik gemaakt van deze autoclusteringsmodule voor schaarse 
en bijzondere broedvogels voor het bepalen van de territoria van de 13 vooropgestelde doelsoorten 
(zie 2.1). Hierbij baseerden we ons op de resultaten van de broedvogelinventarisatie (2019) in 
combinatie met losse waarnemingen die via Waarnemingen.be werden ingezameld tijdens de 
broedseizoenen van 2019 en 2020. Hiervoor werd voor de meer algemene broedvogels gebonden aan 
struweel (Geelgors en Spotvogel) een buffer van 100m langs weerszijden van de IJzerenweg 
gehanteerd. Voor de andere doelsoorten werden alle waarnemingen binnen 1 km aan weerszijden van 
het traject meegenomen. De kaarten met territoria die uit de autoclustering voortkwamen, werden 
vervolgens voorgelegd aan enkele lokale vogelkijkers die het gebied frequenteren om deze te 
ontdubbelen en zo tot een correcte inschatting van het aantal territoria te komen. 



 

 

 
De waarnemingen van de overige soorten die werden geregistreerd langs het traject, geven een 
indicatie van de rijkdom aan broedvogels langs de IJzerenweg. Voor deze soorten werd eveneens een 
buffer van 100m langs weerzijden van de IJzerenweg gehanteerd. Deze gegevens werden echter niet 
meegenomen in de autoclustering.  
 
2.2 Inventarisatie flora en paddenstoelen 

 
Langs het gehele traject van de IJzerenweg werd de vegetatie in kaart gebracht volgens de 
inventarisatiemethodiek van Van Uytvanck et al. (2017) wat resulteert in een kaart met 
vereenvoudigde vegetatietypes. Daarnaast werden de groeiplaatsen van Rode Lijstsoorten, 
indicatorsoorten en invasieve exoten exact ingevoerd via Obsmapp.  

 
Voorafgaand aan het veldwerk worden volgende gegevens gebruikt voor het aanmaken van 
gedetailleerde veldkaarten (schaal 1/5000 of kleiner):  

� Luchtfoto’s met vooraf afgebakende polygonen op basis van herkenbare vegetatie-structuren 
(grazige/houtige vegetatie) en fysische barrières.  

� BWK-kartering 
� Bodemkaart 
� Belangrijke grenzen ter referentie voor de oriëntatie: wegen, waterlopen, ….  

 
De belangrijke vegetatiestructuren werden niet vooraf ingetekend omdat op de luchtfoto’s de houtige 
vegetaties omvangrijker worden afgebeeld doordat de boomkruinen verder rijken. Op deze manier 
wordt de oppervlakte van de grazige vegetatie onderschat. 

 
De bermen van de IJzerenweg werden tussen 8 mei en 6 juni 2019 (wanneer voldoende bloeiende 
planten aanwezig waren) doorlopen. De homogene stukken lopen maximaal tussen twee duidelijk 
herkenbare fysische barrières (dwarsstraten, wegen, waterlopen, ….). Voor elke homogene eenheid 
werden volgende gegevens op de  inventarisatiefiche ingevuld:      

� Volgnummer 
� GPS-punten die de homogene identiteit afbakenen 
� Vegetatietype: Raaigrasweide (G0), Grassenmix (G1), Dominant stadium (G2), Gras-

Kruidenmix (G3), Bloemrijk grasland (G4), Soortenrijk schraal grasland (G5), Verstoord 
grasland (R1), Verruigd grasland (R2), Natte ruigte (R3), Riet en rietruigte (R4), 
Dwergstruikvegetatie: heidesoorten (S1), Brem – en gaspeldoornstruwelen (S2), 
Doornstruwelen (S3), Bramen (S4), Vlierstruweel (S5), Wilgenbos/struweel (H1), Ruderaal 
olmenbos (H2), Loofbos (H3), Loofhoutaanplant (H4), Naaldbos (H5), Exoten (E). (Figuur 1) 

� G4 en G5 worden meer in detail getypeerd op basis van kenmerkende soorten: G4a 
Bloemrijk glanshavergrasland, G4b Stroomdalgrasland, G4c Kalkrijk kamgrasland, G4d 
Bloemrijk struisgrasland, G4e Bloemrijk vochtig tot nat grasland, G5a Duingrasland, G5b 
Dwerghavergrasland, G5c Kalkgrasland, G5d Heischraal grasland. 

� Aanwezigheid van invasieve exoten wordt ingevoerd via Obsmapp 
� Zeldzame soorten (fauna & flora) worden ingevoerd via Obsmapp 

 
 



 
 
 

 
Figuur 2 De kartering van de vegetatie gebeurt via dit schema (Van Uytvanck et al., 2017) 

 
Volgende types werden aangetroffen in de bermen van de IJzerenweg met in vet gedrukt de soorten 
die werden aangetroffen.  
� G4a Glanshavergrasland: Aardaker, Beemdkroon, , Bevertjes, Gele morgenster, Gewone 

agrimonie, Gewone rolklaver, Glad walstro, Goudhaver, Graslathyrus, Groot streepzaad, Grote 
bevernel, Grote pimpernel, Kleine bevernel, Kleine ratelaar, Knolboterbloem, Knolsteenbreek, 
Knoopkruid, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Naakte lathyrus, Rapunzelklokje, Ruige 
leeuwentand, Veldlathyrus, Vijfdelig kaasjeskruid, Zachte haver, Grote ratelaar, Vertakte 
leeuwentand, Vierzadige wikke.  
Dit type komt in 110 meter bermen voor in het traject Doysbroek tot Geensmolen. 120 meter in 
het traject Tiens Broek tot Ganzendries, 220m in het traject Booienhoven, 200m in Groot en Klein 
Boschveld en 95m in het traject Vlierveld tot Thesebroek.   

� G4c Kalkrijk kamgrasland: Aarddistel, Beemdkroon, Bevertjes, Driedistel, Duifkruid, Geelhartje, 
Gevinde kortsteel, Gewone agrimonie, Goudhaver, Grote tijm, Gulden sleutelbloem, Kattendoorn, 
Kleine bevernel, Kleine pimpernel, Knolboterbloem, Kruipend stalkruid, Ruige leeuwentand, Ruige 
weegbree, Voorjaarszegge, Wilde marjolein, Zachte haver, Zeegroene zegge.  
Dit type komt in 60 meter berm voor in het geïnventariseerde traject Groot en Klein Bosch veld, 
210m in het traject Booienhoven. en 160m in het traject Vlierbroek tot Thesebroek.  

 
We voegden ook zelf enkele types toe omdat er volgens ons geen passend bermtype was om deze 
vegetatie aan te definiëren: 

� Gazon: regelmatig kort gemaaid gras met enkele tredplanten. Dit komt vaak voor in de 
nabijheid van huizen en perenplantages. De grasmat wordt kort gehouden door de 
aanliggende eigenaars.  

� Gazon + Ligusterhaag 
� Gazon + buxus 
� Gazon + krulwilg 
� Poel 
� Haagbeukhaag: een regelmatig kort geschoren haag van Haagbeuk 
� Holle weg 

 



 
 
 

� 6430_bz: Nitrofiele boszomen met minder algemene bossoorten 
o Sleutelsoorten: Aardbeiganzerik, Bosaardbei, Bosklit, Boskortsteel, Gevlekte 

dovenetel, Gewone vogelmelk, Groot glaskruid, Groot hoefblad, Groot warkruid, 
Grote bosaardbei, Gulden boterbloem, Kleine kaardebol, Kruidvlier, 
Kruisbladwalstro, Muursla, Reuzenzwenkgras, Ruig klokje, Schaduwkruiskruid, 
Steeneppe, Welriekende agrimonie.  

o Begeleidende soorten: Bosandoorn, Dagkoekoeksbloem, Dolle kervel, Donkersporig 
bosviooltje, Geel nagelkruid, Gewone agrimonie, Gewone salomonszegel, Grote 
muur, Heggendoornzaad, Heggenrank, Heggenwikke, Hondsdraf, Hop, 
Klimopereprijs, Kraailook, Look-zonder-look, Robertskruid, Schaduwgras, Slanke 
sleutelbloem, Speenkruid, Witte dovenetel.  

 
Er worden ook regelmatig combinaties gemaakt van verschillende vegetatietypes, omdat de 
overgangen van het ene naar het andere vegetatietype soms zeer smal zijn. Zo is de grazige strook 
tussen het fietspad en de hagen vaak heel smal en werd die op sommige plaatsen (indien smaller dan 
1m) niet apart ingetekend. Ook de overgang van grasland naar ruigte werd op veel plaatsen niet apart 
ingetekend, indien deze minder dan 1m breed was.  
 

 
 

Figuur 3 G3- graslandfase: Gras-kruidenmix - ter hoogte van het voormalig station van Oplinter 
 



 

 

 
Figuur 4 Haagbeukhaag met smalle berm met gazonbeheer 

 

 
Paddenstoelen spelen een sleutelrol in het functioneren van ecosystemen. Ze vertegenwoordigen 
bovendien een groot deel van de biodiversiteit. Ze vormen een eigen rijk, naast planten en dieren. In 
Nederland komen ruim 5000 soorten voor (Ozinga et al. 2013a,b). Een groot aandeel van deze soorten 
is kwetsbaar of bedreigd en staat op de Rode lijst (62% in Nederland) (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
Voor Vlaanderen zijn er meer dan 4.000 soorten bekend. Alleen al in de provincie Vlaams-Brabant zijn 
er meer dan 2500 soorten waargenomen (Steeman et al. 2011).  
 
In diverse (ook Europese) habitattypen is de diversiteit aan paddenstoelen vele malen hoger dan die 
van hogere planten. Er is echter nauwelijks sprake van (natuur)beheer gericht op behoud of herstel 
van deze soortgroep. Paddenstoelen stellen deels andere eisen aan hun standplaats dan hogere 
planten en profiteren daardoor niet automatisch van beheer gericht op planten. Beheerders willen 
vaak wel rekening houden met paddenstoelen maar de kennis ontbreekt grotendeels. Met de recente 
publicaties van Ozinga et al. (2013a,b) kunnen we nu verder aan de slag. 
 
Vijf groepen graslandpaddenstoelen die kenmerkend zijn voor oude, voedselarme en soortenrijke 
graslanden, grazige bermen en gazons, zijn Wasplaten (Hygrocybe), Knotszwammen (Clavaria en 
Clavulinopsis), Aardtongen (Geoglossum), Barsthoeden (Dermaloma) en Satijnzwammen 
(Entoloma).  
 
Wasplaten worden wel de ‘orchideeën onder de paddenstoelen’ genoemd. Ze delen immers zowel 
hun zeer fraaie en kleurrijke uiterlijk als hun hoge indicatorwaarde met orchideeën. Ze zijn op die 
manier een uitgelezen soortgroep om naar het grote publiek toe ‘biodiversiteit’ en het belang van 
(natuur)beheer en natuurbehoud uit te leggen. Daardoor kunnen ze ingezet worden als 
vaandeldragers voor het herstel van een habitat dat nog tal van andere soorten herbergt. 
 



 

 

Graslandpaddenstoelen zijn belangrijke indicatoren voor de ouderdom en de mate van verstoring 
van graslanden, ook voor bermen. Dit konden we concluderen uit voorgaande onderzoeken in de 
provincie Vlaams-Brabant (Steeman et al., 2011; Steeman 2013, 2015, 2016). 

 
In november werd gedurende één dag (8 november 2019) op de meest kansrijke plekken gezocht naar 
paddenstoelen. De soorten werden via Obsmapp met hun exacte groeiplaats ingevoerd indien ze in 
het veld op naam konden gebracht worden. Indien microscopisch nazicht nodig was voor determinatie, 
werd een vruchtlichaam meegenomen om de kenmerken die nodig zijn voor determinatie te checken. 
Van bepaalde soorten werd herbariummateriaal bewaard en er werden foto’s gemaakt.  
  



 
 
 

2.3 Inventarisatie wilde bijen 
Terreinbezoeken voor bijen werden gespreid over het volledige bloeiseizoen om, gezien de sterke 
seizoenaliteit van wilde bijen, zoveel mogelijk van de aanwezige soortenrijkdom in kaart te brengen. 
Er werd geïnventariseerd bij voor wilde bijen voldoende goed weer (warm genoeg, geen regen, weinig 
wind, minstens deels zonnig). De inventarisatiedatums waren 5 april, 18 april, 17 mei, 29 mei, 18 juni, 
3 juli en 6 augustus 2019.  
 
De IJzerenweg werd afgefietst vanaf Halen, Sint-Truiden of Tienen, en er werd op plaatsen met voor 
wilde bijen interessante bloeiende planten gestopt om wilde bijen te zoeken op de berm van de 
IJzerenweg zelf of in de onmiddellijke omgeving ervan (Figuur 5).  
 
Bijen werden zoveel mogelijk in het veld op naam gebracht, eventueel na vangst met een vlindernet. 
Indien soortidentificatie in het veld niet mogelijk was, werd de bij meegenomen voor identificatie 
onder een binoculair. Koninginnen (behalve de typisch gekleurde aardhommel koninginnen) en 
werksters van Aardhommel, Veldhommel en Wilgenhommel werden niet tot op soort gedetermineerd, 
aangezien deze nauwelijks te identificeren zijn.  
 
Alle waarnemingen werden via de app Obsmapp ter plekke genoteerd en ingevoerd in 
www.waarnemingen.be. Ook bloembezoek werd zoveel mogelijk genoteerd. Naast waarnemingen 
gedaan in het kader van dit project werden ook andere bijenwaarnemingen uit waarnemingen.be 
(t.e.m. eind september 2020) mee geanalyseerd. Enkel als betrouwbaar beschouwde waarnemingen 
(in collectie, goedgekeurd op basis van fotografisch bewijsmateriaal of veldwaarnemingen komende 
van betrouwbare waarnemers van in het veld als identificeerbaar beschouwde soorten) werden 
gebruikt. Dit leverde in totaal 426 tot op soort gedetermineerde bijenwaarnemingen op langs de 
IJzerenweg, waarvan 317 verzameld in het kader van dit project. 
 



 
 
 

 
Figuur 5. Overzicht van de bijenwaarnemingen langs de IJzerenweg, en in de graslandplots van Doysbroek en 

Viskot. Lichtgroene sterren duiden de projectwaarnemingen aan, grijze sterren de losse waarnemingen uit 
waarnemingen.be 

 
Naast inventarisatie van de bermen van de IJzerenweg werd ook een gestandaardiseerde telling 
uitgevoerd van twee percelen bloemrijk grasland in natuurgebied, meer bepaald in Doysbroek en 
Viskot. Hiervoor werd een plot van 1 ha geselecteerd en elke plot werd in totaal vier keer bezocht 
doorheen het groeiseizoen, gericht op de verschillende bloeiperioden van een grasland (Tabel 2). Bij 
elk bezoek werd in de plot door een ervaren bijenkenner een variabel transect gelopen gedurende 
(minstens) een uur, waarbij de onderzoeker de meest attractieve plekken voor wilde bijen kon 
afzoeken maar niet langer dan 5 minuten mocht stilstaan bij een bepaalde vlek bloemen. De bloei van 
de graslanden wordt semi-kwantitatief bepaald aan de hand van de Tansley-schaal. Deze methodiek 



 

 

werd eerder met succes toegepast (D’Haeseleer & Vanormelingen 2016, Nijs et al. 2016, 
Vanormelingen et al. niet gepubliceerde gegevens), en we verwijzen naar deze referenties voor meer 
gedetailleerde informatie over de methode. De plot in Doysbroek werd overigens al eens geteld in 
2016 (voor de resultaten, zie Tabel 2). De bijengemeenschap in deze graslandpercelen in natuurgebied 
kan op deze manier rechtstreeks vergeleken worden met deze van de bloemrijke bermen langs de 
IJzerenweg. 
 

Tabel 2. Bezoekdatums en tijdstippen van het variabel transect voor bijen in de hectare plot van de bloemrijke 
graslanden in Viskot en Doysbroek. 

Datum bezoek Viskot Doysbroek 
18 april 2019 12u13-13u13 14u27-15u27 
29 mei 2019 13u23-14u23 15u15-16u15 
3 juli 2019 14u21-15u21 16u42-17u42 
6 augustus 2019 12u22-13u22 14u31-15u31 

 
2.4 Inventarisatie zoogdieren 

 
Voor de inventarisatie van Eikelmuizen werd gebruik gemaakt van speciale nestkasten voor 
slaapmuizen die op verschillende locaties langs de IJzerenweg werden opgehangen. Deze houten 
nestkasten onderscheiden zich van gewone nestkasten voor vogels doordat deze met de opening naar 
de stam van de boom of struik gericht zijn. Twee houten afstandslatjes onder en boven de ingang 
zorgen ervoor dat de dieren vrij in en uit de nestkast kunnen bewegen.  
 
De nestkastlocaties werden bepaald in overleg met de lokale Natuurpuntafdelingen of op basis van 
historische waarnemingen en opgehangen in potentieel geschikte eikelmuisleefgebieden langs of in 
de nabijheid van de IJzerenweg (zie Figuur 6). Per locatie werden telkens twee nestkasten geplaatst, 
op 10 tot 50m van elkaar. Aangezien het een tijd kan duren eer Eikelmuizen gebruik maken van de 
opgehangen nestkasten als schuil- of voortplantingsplaats, bleven deze gedurende de ganse looptijd 
van het project op dezelfde locatie hangen. Enkel wanneer de locatie ongeschikt werd door bv. 
snoeiwerken of de kans op bezetting beperkt was, werden de nestkasten op een andere plaats 
opgehangen. 
 
Om een beter zicht te krijgen op de historische verspreiding van Eikelmuis langs het transect, werd op 
10 december 2019 een oproep gelanceerd via de lokale Natuurpuntafdelingen van Linter, Zoutleeuw 
en Geetbets voor het melden van historische waarnemingen van Eikelmuis met de vraag deze verder 
te verspreiden. 
 



 
 
 

 
Figuur 6: Overzicht van de geselecteerde nestkastlocaties in het projectgebied 

 
Tabel 3: Beschrijving van de nestkastlocaties  

Nestkast-
nummer 

Locatie Beschrijving 
 

1-2 Tuin Heirbaan Linter zeer gevarieerde tuin in de dorpsrand met 
schuurtjes, vrijlopende kippen, kippenhok, 
meidoornhaag, hoogstamboomgaard, coniferen, 
wilde overhoekjes, steenhoop, etc 

3-4 Hoogstamboomgaard 
Getestraat Linter 

oude boomgaard met appelaren en perelaren in 
beetje verruigd weiland omgeven door strak 
geschoren meidoornhaag van ca 1,20 hoog nabij 
bewoning en omsloten door akkerland 

5-6 Bosje Natuurpunt Molenstraat 
Linter 

gevarieerd loofbosje langs IJzerenweg, oude 
uitgegroeide meidoornhaag begrensd bosje aan 
westzijde 

7-8 Verlaten laagstamboomgaard Verlaten laagstamappelboomgaard palend aan 
IJzerenweg begrensd door gemengde houtkant met 
vruchtdragende struiken aan zuidzijde 

9-10 Tuin Getestraat Linter Verwilderd stukje tuin met loof- en fruitbomen, 
ruigtekruiden en rommelschuurtje 

11-12 Loofbos omgeving Viskot Loofbos met ondergroei van vruchtdragend struweel 
en ruigtekruiden 

13-14 Loofbos omgeving Viskot (2) Dicht loofbos met vruchtdragende struweel 
 
 
 



 

 

Tabel 4: Overzicht van de nestkastcontroles en het ophangen van de nestkasten 
Datum Activiteit 
18/11/2018 Ophangen nestkasten Heirbaan, hoogstamboomgaard Getestraat en bosje 

Natuurpunt Molenstraat (n=6) 
16/05/2019 Ophangen nestkasten langs IJzerenweg (n=4)+ controle nestkasten 
19/11/2019 Controle nestkasten + verplaatsen nestkasten tuin Getevallei naar omgeving 

Viskot (n=4) 
17/03/2020 Controle nestkasten 
04/08/2020 Controle nestkasten 
20/10/2020 Ophalen nestkasten  

 
Het doel van het onderzoek was het nagaan van het zomervoorkomen van de verschillende 
vleermuizensoorten langsheen de IJzerenweg in de Getevallei. Daarbij werd de aanwezigheid van 
verschillende soorten vastgesteld, en een inschatting gemaakt van het terreingebruik van deze dieren. 
Het plaatsen van automatische batdetectoren bleek hierbij de meest aangewezen methode. 
 
Het plaatsen van automatische detectoren heeft het voordeel dat deze voor een langere periode (één 
of meer volledige nachten) operatief zijn. De detectoren registreren de activiteit over een gehele 
nacht, en verhogen de kans om alle aanwezige soorten in kaart te brengen. Bovendien zijn 
automatische detectoren een gestandaardiseerde manier van werken, en dus ook geschikt voor 
monitoring op lange termijn, terwijl manueel gebruik van batdetectoren meer onderhevig is aan een 
waarnemerseffect. Bovendien, door meerdere detectoren gelijktijdig te plaatsen op verschillende 
locaties, kunnen deze locaties ook onderling vergeleken worden. 
 
Een automatische detector heeft echter ook nadelen. Slechts een beperkt aantal punten kan 
bemonsterd worden, waardoor het moeilijk is om een ruimer gebied (met veel verschillende biotopen) 
integraal te bemonsteren. Op sommige locaties (vaak waterpartijen) kan een automatische detector 
bovendien een overvloed aan opnames genereren van grotendeels dezelfde dieren. Voor bepaalde 
soorten zijn duistere, beboste oevers van waterpartijen, of de waterpartijen zelf, immers favoriete 
foerageerplaatsen. 
 



 
 
 

 
Figuur 7: Locaties automatische vleermuizendetectoren 
 
De automatische detectoren die werden gebruikt, zijn toestellen van het type D500X van Pettersson 
Elektroniks. Er werd 16 keer een detector geplaatst voor een opnamereeks, al dan niet op eenzelfde 
locatie (Tabel 5). Een overzicht van de detectorlocaties is te vinden op Figuur 7. Al naargelang het doel, 
kunnen deze locaties in drie groepen ingedeeld worden. 

1) Detectoren aan de spoorwegzate. Hier werden 4 detectoren simultaan geplaatst voor twee 
sessies (locaties 5, 7, 8a en 9). Wegens een ongelukkige locatie (naast bivakzone) werd de 
detector van locatie 8a voor de tweede sessie verplaatst naar locatie 8b. Het doel van deze 
detectorenreeks is de vleermuizensoorten en hun activiteit nagaan ter hoogte van en naast de 
voormalige spoorwegzate. 

2) Detectoren aan de bezinkingsputten: locaties 2 en 3. Deze werden voor twee sessies geplaatst 
(juli en augustus/begin september 2019), simultaan met de detectoren langsheen de 
spoorwegzate. De detectoren werden niet op de bezinkingsputten zelf gericht, wel op de er 
naast gelegen Grote Gete. De plaatsing van deze detectoren is relevant omdat de 
bezinkingsputten een belangrijk foerageergebied vormen voor vleermuizen, onder andere 
Ruige dwergvleermuis, Bosvleermuis, Watervleermuis en Meervleermuis 
(Habitatrichtlijnsoort Bijlage II; Willems 2017). De Grote Gete blijkt onder meer een 
verbindingsroute te vormen voor Watervleermuis. Dit werd door Willems (2017) reeds 
aangetoond met behulp van automatische detectoren boven de waterloop ter hoogte van de 
bezinkingsputten en ter hoogte van het kruispunt met de spoorwegzate. Door de plaatsing van 
detectoren naast de spoorwegzate te combineren met deze van de Grote Gete naast de 
bezinkingsputten, kan nagegaan worden of migrerende vleermuizen tijdens hun 
verplaatsingen van de waterloop op het fietspad overschakelen als verbindingsroute of 
omgekeerd. 

3) Detectoren in veestallen: locaties 2a en 4 (augustus 2018) en 1 en 10 (juli 2019). De plaatsing 
hiervan is relevant in die zin dat het de beste kansen biedt om het ruimtelijk gebruik van 
Ingekorven vleermuis (Habitatrichtlijnsoort Bijlage II) nabij de IJzerenweg in kaart te brengen. 



 
 
 

Eind augustus 2017 werd een Ingekorven vleermuis op route waargenomen naast een houtwal 
net ten noorden van Melkwezer (Willems 2017). Deze soort is onder meer gespecialiseerd in 
stalvliegen, die in de veestallen zelf worden gevangen. De plaatsing van automatische 
detectoren in bepaalde stallen kan aangeven of de soort daar foerageert. In drukbezochte 
stallen kan middels mistnetten dan een dier gevangen en gezenderd worden, wat dan 
waardevolle informatie oplevert over het terreingebruik en verblijfplaatsen van het dier. 

 
Van iedere detectorlocatie werden de coördinaten genoteerd (Tabel 5), en waar relevant foto’s van de 
locatie en omgeving gemaakt. De locaties werden gericht gekozen zodat de detectoren het registreren 
van passage en zomeractiviteit van alle mogelijk voorkomende vleermuizensoorten verhogen. Van 
iedere geregistreerde vleermuis werd automatisch een opname gemaakt. De detectoren werden 
geactiveerd van even voor zonsondergang tot kort na zonsopgang. De detectoren werden overdag 
geplaatst, zodat alle geplaatste detectoren ‘s avonds simultaan starten met registreren (‘start 
opnames’, Tabel 5). De detectoren stonden in het veld voor 1 week of langer, maar in de praktijk 
registreert de detector enkel maar tot de batterijen leeg zijn, zijnde gemiddeld drie à vier nachten 
(Tabel 5).  
 

Tabel 5: Overzicht locaties en plaatsingsperiodes detectoren 
Detectorlocatie Latitude Longitude Start 

opnames 
Einde 
opnames 

Adres 

det 1 50,817032 5,053939 16/07/2019 23/07/2019 Lindestraat 11, 
Melkwezer 

det 2a 50,822485 5,055542 23/08/2018 26/08/2018 Dorpstraat 61, 
Melkwezer 

det 2b  50,805447 4,968487 16/07/2019 23/07/2019  
det 2b  50,805447 4,968487 21/08/2019 4/09/2019  
det 3 50,810555 4,973336 16/07/2019 23/07/2019  
det 3 50,810555 4,973336 21/08/2019 4/09/2019  
det 4 50,817087 5,043840 23/08/2018 26/08/2018 Dorpstraat 2, 

Melkwezer  
det 5 50,814671 4,991842 16/07/2019 23/07/2019  
det 5 50,814671 4,991842 21/08/2019 4/09/2019  
det 7 50,823772 5,007145 16/07/2019 23/07/2019  
det 7 50,823772 5,007145 21/08/2019 4/09/2019  
det 8a 50,838123 5,036929 16/07/2019 23/07/2019  
det 8b 50,831900 5,022500 21/08/2019 4/09/2019  
det 9 50,844646 5,058786 16/07/2019 23/07/2019  
det 9 50,844646 5,058786 21/08/2019 4/09/2019  
det 10  50,815050 5,030521 16/07/2019 23/07/2019 Heerenweg 2, 

Wommersom 
 
Voor het analyseren van de opnames werd volgende werkwijze gevolgd: 

- Basisanalyse via automatische software Kaleidoscope (Wildlife Acoustics) 
- Voor specifieke opnames verdere manuele check via BatSound (Pettersson Elektronik) 
- Bepaling van specifieke manueel te checken opnames via volgend schema: 

o geen soort gedetecteerd, geen pulsen � geen manuele controle; 
o geen soort gedetecteerd, wel 1 of 2 herkende pulsen � steekproef om te bepalen of 

manuele controle relevant is. Zo ja, manuele controle. Zo nee, geen manuele 
controle; 



 
 
 

o Gewone dwergvleermuis gedetecteerd � geen controle, want automatische 
herkenning van die soort is behoorlijk goed; 

o andere soorten gedetecteerd � manuele controle. 

Geen verdere controle van Gewone dwergvleermuis-opnames impliceert dat voor die opnames enkel 
die soort wordt weergegeven, zonder eventuele bijkomende soorten. Bij manueel gecontroleerde 
opnames worden wel alle aangetroffen soorten genoteerd. In praktijk werd slechts zelden meer dan 
een soort per opname gevonden. 
 
2.5 Inventarisatie Levendbarende hagedis 
Adulte Levendbarende hagedissen zijn jaarlijks actief vanaf het begin van april. Tot midden april stijgt 
het activiteitsniveau (paring) waarna de soort tot ongeveer midden mei in volle aantallen 
waarneembaar is. Hierna daalt het activiteitsniveau weer. Gedurende deze periode zijn ze best 
waarneembaar in de voormiddag of in de late namiddag. Het aantal waarnemingen ligt het hoogst op 
dagen met een open wolkendek zodat de hagedissen gebruik maken van de opklaringen om op te 
warmen op zonbeschenen plaatsen. Ook na een periode van bewolkte dagen is de activiteit hoog op 
de eerste zonnige dag doordat alle aanwezige adulten dan gebruik gaan maken van de zonnewarmte. 
Aan de hand van een transect dat de IJzerenweg van Tienen tot Geetbets bevat, werd in het voorjaar 
van 2020 tweemaal gezocht naar de aanwezigheid van Levendbarende hagedissen.  
 
Bij het lopen van het transect wordt gefocust op zonbeschenen, structuurrijke stukjes zoals omgevallen 
dode bomen, zonbeschenen stammen en weidepalen, de gebetonneerde IJzerenweg zelf, schraal 
begroeide bodem, …  
 
Langsheen dit transect worden jaarlijks enkele Levendbarende hagedissen gezien en geregistreerd 
door de beheerteams van Natuurpunt en door toevallige passanten. 
 
 
  



 

 

3 Resultaten 
3.1 Broedvogels 
Tijdens de broedvogelseizoenen van 2019 en 2020 werden in totaal 5088 waarnemingen geregistreerd 
via Waarnemingen.be van 98 verschillende soorten binnen een afstand van 100m van de IJzerenweg 
(zie Bijlage 1). Daarvan werden 753 waarnemingen van 63 verschillende soorten tijdens de specifieke 
broedvogelinventarisatie die in 2019 plaatsvond genoteerd. De rest betreft losse waarnemingen van 
toevallige passanten of lokale vogelkijkers. Van de 98 soorten die in totaal werden waargenomen staan 
er 37 vermeld op de Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (Devos et al., 2016) 

 
De IJzerenweg wordt over een groot deel van haar lengte begeleid door gemengde houtkanten en 
verspreide struwelen met overstaanders. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er tijdens de 
inventarisatie een ruime variatie aan vogels werd aangetroffen die gebonden zijn aan struweel, in het 
bijzonder langs het traject tussen Tienen tot Budingen. Zo werden zangposten van onder meer 
Grasmus, Tuinfluiter, Bosrietzanger, Spotvogel en Heggenmus in de begeleidende houtkanten en 
struwelen waargenomen. Deze soorten vormen een belangrijke indicator voor de groene dooradering 
van het landschap. Ook van Fitis, die op de Rode Lijst staat opgenomen als ‘kwetsbaar’, konden in de 
struwelen langs de IJzerenweg verschillende zangposten worden vastgesteld en de bedreigde Grauwe 
klauwier maakt op doortrek geregeld gebruik van de struwelen langs de het traject als uitkijkposten 
om naar voedsel te speuren. 
 
De hoogstammige bomen langs de IJzerenweg en in het bijzonder de boskernen en -randen in de 
nabijgelegen natuurgebieden Doysbroek en Grote Getevallei vormen op hun beurt dan weer een 
geschikt habitat voor tal van holtebroeders of bos(rand)soorten (zie Bijlage 1 voor een overzicht). Zo 
werden op verschillende plaatsen langs de IJzerenweg territoria van Staartmees, Wielewaal en 
Boomkruiper vastgesteld, soorten die op de Rode Lijst als ‘kwetsbaar’ staan en Grote lijster, die als 
‘bijna in gevaar’ werd opgenomen.  
 
De afwisseling van hoogstammige bomen en bosfragmenten met open gebied in de vallei vormt 
eveneens een leefgebied voor een aantal roofvogels als Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk en 
Boomvalk en Steenuil die vermoedelijk in het project gebied tot broeden kwamen. Voor Steenuil vormt 
Laterbroeken, een open graslandencomplex met verspreide oude knotwilgen, een kerngebied met 
meerdere zangposten. Hier broedt ook Buizerd. 
 
Ook voor weidevogels en vogels gebonden aan riet, vormen Laterbroeken een belangrijk bolwerk. In 
het netwerk van sloten die de graslanden doorkruisen, konden zich doorheen de jaren her en der 
mooie rietkragen ontwikkelen die een habitat vormen voor soorten als Kleine karekiet, Rietgors (‘bijna 
in gevaar’) en Blauwborst (Huybrechts, 1999). De ruigtekruiden en struwelen die op de slootkanten 
groeien vormen op hun beurt een geschikt biotoop voor de Roodborsttapuit, die in dit deel van de 
vallei het zwaartepunt van zijn verspreiding kent. Ook voor de Wulp, die als ‘bedreigd’ op de Rode Lijst 
staat, vormt dit vochtige graslandencomplex een laatste bolwerk in de vallei. Voor vele andere lokale 
broedvogels als Roek, Kokmeeuw, Kievit en Blauwe reiger maar ook een aantal bedreigde trekvogels 
als Paapje, Tapuit en Graspieper vormt dit open weidelandschap een ideaal foerageergebied. In de erg 
natte zomer van 2016 streken ook meerdere soorten steltlopers als Kemphaan, Kleine plevier, 
Bontbekplevier, Witgat, Tureluur, Bosruiter, Zwarte ruiter en de zeldzame Krombekstrandloper neer 
tijdens hun najaarstrek om te foerageren in de ondergelopen weilanden in Laterbroeken en de Grote 
Getevallei. Meer nog pleisterde een Zwarte ooievaar gedurende enkele weken in de ondergelopen 
graslanden van de Grote Getevallei. Dit toont het enorme potentieel aan van dit gebied als 
weidevogelgebied. 
 



 
 
 

Een tweede belangrijke hotspot voor vogels gebonden aan rietvegetaties en tevens voor bedreigde en 
kwetsbare watervogels zoals o.a. Geoorde fuut, Kleine plevier, Zomertaling, Kluut, Blauwborst, Kleine 
karekiet, Bruine kiekendief en Rietgors bevindt zich langs de IJzerenweg ter hoogte van natuurgebied 
het Tiens Broek en de bezinkingsputten van de Suikerraffinaderij.  
Deze gebieden met hun voedselrijke plassen, rietkragen en struwelen worden al sinds de jaren ’70 
intensief geïnventariseerd en gemonitord waarbij de aanwezige (broed)vogels in kaart worden 
gebracht. Tussen 1978 en 1990 werden er niet minder dan 244 wilde vogelsoorten waargenomen, het 
grootste deel trekvogels (Geebelen, 2000). Anno 2020 staan de Bezinkingsputten en het Tiens Broek 
bekend als een waardevol en natuurrijk gebied waar niet alleen water- en rietvogels tot broeden 
komen, maar ook vele trekvogels neerstrijken en pleisteren om op te vetten vooral ze de verdere trek 
naar hun overwinteringsgebieden hervatten. Daarnaast vormen deze gebieden een belangrijke 
foerageerplaatsen voor tal van vogels als Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Slechtvalk,… 
 

 
Figuur 8: Overzicht van de belangrijke zones langs de IJzerenweg voor vogels gebonden aan struweel (blauw), riet 
en water (rood) en bos (geel) 
  



 

 

 
Bij de inventarisatie van de IJzerenweg werden 13 doelsoorten naar voren geschoven die typerend zijn 
voor de regio en die de nodige aandacht verdienen omwille van hun Rode Lijst-status, hun algemene 
voor- of achteruitgang of hun lokale voorkomen in de streek. Van de 13 doelsoorten staan er negen 
vermeld op de IUCN Lijst voor de broedvogels in Vlaanderen, vijf staan op de lijst met prioritaire 
soorten voor de provincie Vlaams-Brabant en twee zijn opgenomen in Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn. 
Iets minder dan de helft (n=6) van de soorten kent een negatieve korte termijntrend, waarvan vijf sterk 
achteruitgaan (Grote lijster, Rietgors, Ringmus, Wielewaal en Wulp). Voor vier soorten is de balans 
positief op korte termijn (Blauwborst, Geelgors, Grauwe klauwier en Roodborsttapuit) voor de drie 
overige soorten kon geen significante afname of toename vastgesteld worden (Braamsluiper, 
Spotvogel en Zomertortel), al dan niet door een gebrek aan voldoende data. 
 

Tabel 6: Overzicht van de dertien geselecteerde doelsoorten met hun status als prioritaire soort in Vlaams-
Brabant, Rode Lijst-soort, voorkomen op Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn en hun algemene korte termijntrend 

Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam 

Rode Lijst 
(Devos et al., 2016) 

PPS Vlaams-Brabant Bijlage 1 VRL KT-
trend** 

Blauwborst Luscinia svecica Momenteel niet bedreigd ja ja +13% 
Braamsluiper Sylvia curruca Momenteel niet bedreigd   NS 
Geelgors Emberiza citrinella  Bedreigd ja  +14% 
Grauwe klauwier Lanius collurio Bedreigd ja ja +200% 
Grote lijster Turdus viscivorus Bijna in gevaar   -59% 
Rietgors Emberiza schoeniclus Bijna in gevaar   -40% 
Ringmus Passer montanus Bedreigd ja  -18% 
Roodborsttapuit Saxicola torquata Momenteel niet bedreigd   +52% 
Scholekster Haematopus ostralegus Momenteel niet bedreigd   -2% 
Spotvogel Hippolais icterina Bijna in gevaar   NS 
Wielewaal Oriolus oriolus Bedreigd   -30% 
Wulp Numenius arquata Bedreigd   -19% 
Zomertortel Streptopelia turtur Ernstig bedreigd ja  NS 

**Korte termijn trend (2007-2018) (Vermeersch et al., 2020): NS=Niet significant 

 
Blauwborst is oorspronkelijk een soort van moerassige gebieden, halfopen landschappen met vochtige 
ruigtes en verlande rietvegetaties met struikopslag, maar komt steeds vaker tot broeden in 
koolzaadvelden en met (overjarig) Riet begroeide grachten tussen landbouwpercelen. De voorbij 
decennia nam de soort sterk toe in Vlaanderen, al was de bezetting niet overal gelijk. Zo waren in 2000-
2002 de Kustpolders, het Meetjesland, de Scheldevallei tot in het oostelijk deel van Zandig Vlaanderen 
en de Kempen goed bezet maar ontbrak de soort bijna volledig in de zandleemstreek en westelijk 
Zandig Vlaanderen. Het aantal broedparen in Vlaanderen werd destijds op 3.000-3.700 geschat 
(Vermeersch et al., 2004). Hoewel de stijgende trend, die zich begin jaren 2000 sterk aftekende, zich 
nog steeds lijkt door te zetten in landbouwgebied, laat de soort sinds 2014 opnieuw een afname zien 
die onder meer zichtbaar is in de kerngebieden in de Scheldevallei (Vermeersch et al., 2020). Anno 
2020 wordt het aantal broedparen in Vlaanderen op 3.200-4.700 geschat. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figuur 9: Trend van de Blauwborst (index) in 
Vlaanderen tijdens de periode 2007-2018 (bron: 
Vermeersch et al., 2020) 
 



 
 
 

Blauwborst is een schaarse broedvogel in het projectgebied. De soort kent één belangrijk kerngebied 
langs de IJzerenweg, namelijk de omgeving van de Bezinkingsputten en het Tiens Broek, waar in 2019 
naar schatting zeven territoria werden vastgesteld (Figuur 10). Aan de randen van de vijvers en de 
sloten in het reservaat konden zich doorheen de jaren brede rietkragen vormen met verspreid 
struweel en ruigte, wat een geschikt habitat vormt voor de Blauwborst. Datzelfde jaar werden ook wat 
meer naar het noordoosten langs de IJzerenweg twee territoria vastgesteld aan Laterbroeken in 
Oplinter (Figuur 12) en één ter hoogte van de Komgrond van de Grote Vliet in Linter ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 14). In Laterbroeken prefereerde  Blauwborst de afwateringssloten in het open gebied waar 
rietkragen, ruigte en struweel konden ontwikkelen, parallel aan de IJzerenweg. 
Het broedseizoen van 2020 bleek een goed jaar voor Blauwborst. Er werden maar liefst twaalf 
territoria geregistreerd in de omgeving van de Bezinkingsputten en het Tiens Broek (Figuur 11). 
Daarnaast werd er in 2020 minstens één territorium vastgesteld aan Laterbroeken (Figuur 13). 
 

  
Figuur 10: Overzicht van de territoria van Blauwborst 
langs de IJzerenweg t.h.v. natuurgebied Tiens Broek 
en de Tiense Bezinkingsputten van de 
Suikerraffinaderij tijdens het broedseizoen van 2019 
(Bron: Waarnemingen.be/Avimap) 

Figuur 11: Overzicht van de territoria van Blauwborst 
langs de IJzerenweg t.h.v. natuurgebied Tiens Broek 
en de Tiense Bezinkingsputten van de 
Suikerraffinaderij tijdens het broedseizoen van 2020 
(Bron: Waarnemingen.be/Avimap) 

 



 

 

  
Figuur 12: Overzicht van de territoria van Blauwborst 
langs de IJzerenweg t.h.v. Laterbroeken tijdens het 
broedseizoen van 2019 (Bron: 
Waarnemingen.be/Avimap) 

Figuur 13: Overzicht van de territoria van Blauwborst 
langs de IJzerenweg t.h.v. Laterbroeken tijdens het 
broedseizoen van 2020 (Bron: 
Waarnemingen.be/Avimap) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 14: Overzicht van de territoria van Blauwborst 
langs de IJzerenweg t.h.v. natuurgebied Doysbroek (Linter) tijdens het broedseizoen van 2019 (Bron: 
Waarnemingen.be/Avimap) 
 
Hoewel de algemene trend in het eerste decennium van het nieuwe millenium positief was, lijkt het 
aantal territoria van Blauwborst in de Getevallei sterk te variëren van jaar tot jaar. Een uitgebreide 
broedvogelkartering in de Getevallei tussen Groot Overbroek (Tienen) en de Molenstraat (Drieslinter) 
levert een goed overzicht van de evolutie van het aantal territoria in de periode van 1998 tot 2005 
(pers. med. R. Huybrechts; zie ook kaarten in Bijlage 3). De oorzaak van deze variatie is onbekend. 
 
Tabel 7: Overzicht van het aantal territoria van Blauwborst langs de IJzerenweg tussen Groot Overbroek (Tienen) 

en de Molenstraat (Linter) in de periode 1998-2005. Bron: archief Ronny Huybrechts. 
Locatie 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ganzendries 2 3 1 0 4 2 0 0 
Laterbroeken 1 2 3 2 3 7 2 1 
Komgrond Grote Vliet 1 4 0 0 0 1 0 1 
Komgrond Grote Getevallei 2 6 4 0 1 3 0 0 
Totaal 6 15 8 2 8 13 2 2 

 
Braamsluiper is een soort van open tot halfopen landschappen met houtkanten, hagen, veldbosjes, 
braakliggende terreinen met ruigtekruiden en lage struwelen bij voorkeur op overwegend droge 
terreinen. Ze komen ook geregeld voor in tuinen in de nabijheid van bewoning. 



 
 
 

Tijdens de vorige atlasperiode (2000-2002) was Braamsluiper een vrij talrijke broedvogel met een vrij 
versnipperde verspreiding. De soort was nagenoeg afwezig in het Waasland, het Meetjesland en grote 
delen van de intensieve landbouwgebieden in Zandig Vlaanderen. 
Het is onduidelijk hoe Braamsluiper precies evolueert in Vlaanderen. Tijdens de vorige atlasperiode 
was sprake van een toename in duinstruweel langs de kust terwijl in het binnenland vooral regionale 
afnames werden gerapporteerd. Jaarlijkse fluctuaties zijn een bekend fenomeen bij Braamsluiper, 
maar de weinige beschikbare gegevens wijzen in het binnenland niet op enig herstel, eerder 
integendeel. Het is wachten op het cijfermateriaal dat in het kader van de nieuwe vogelatlas zal 
verzameld worden om een beter idee te krijgen van de aantallen in Vlaanderen. De huidige 
populatieschatting van 8.000-13.000 broedparen in Vlaanderen is wellicht een (sterke) overschatting. 
 
Van Braamsluiper werden tijdens het broedseizoen van 2019 minstens drie territoria vastgesteld langs 
de IJzerenweg in Tienen: één in de gemengde struwelen ter hoogte van de Bezinkingsputten en twee 
in de houtkanten ter hoogte van Laterbroeken (Figuur 15 en Figuur 16). Verder langs het traject kon 
de soort niet worden vastgesteld. In 2020 werden twee territoria vastgesteld t.h.v. de 
Bezinkingsputten, maar die bevonden zich in tegenstelling tot 2019 in de bosschages tussen de 
noordwestelijk gelegen vijvers en in de struwelen die zich op de schouders van de afwateringsloten in 
de aangrenzende weilanden konden ontwikkelen (Figuur 17). In Laterbroeken werd één territorium 
vastgesteld in 2020 (Figuur 18). 
 



 

 

 
Figuur 15: Overzicht van de territoria van Braamsluiper 
langs de IJzerenweg t.h.v. de Bezinkingsputten in 
Tienen tijdens het broedseizoen van 2019 (Bron: 
Waarnemingen.be/Avimap) 
 

 
Figuur 16: Overzicht van de territoria van Braamsluiper 
langs de IJzerenweg t.h.v. Laterbroeken (Linter) 
tijdens het broedseizoen van 2019 (Bron: 
Waarnemingen.be/Avimap) 

 
Figuur 17: Overzicht van de territoria van Braamsluiper 
langs de IJzerenweg t.h.v. de Bezinkingsputten in 
Tienen tijdens het broedseizoen van 2020 (Bron: 
Waarnemingen.be/Avimap) 

 
Figuur 18: Overzicht van de territoria van Braamsluiper 
langs de IJzerenweg t.h.v. Laterbroeken tijdens het 
broedseizoen van 2020 (Bron: 
Waarnemingen.be/Avimap) 

 

 
Het voorkeurshabitat van Geelgors bestaat uit overgangssituaties in een droog tot vochtig structuurrijk 
kleinschalig landschap. Een inschatting maken van de populatiegrootte van Geelgors voor Vlaanderen 
is geen sinecure. De trends over Vlaanderen tonen lokaal grote verschillen. In vergelijking met de 
vorige atlasperiode (2000-2002) heeft de soort duidelijk nog meer terrein verloren in West-
Vlaanderen. In het Meetjesland in het noorden van Oost-Vlaanderen is de soort quasi volledig 
verdwenen en ook in het zuiden van die provincie lijkt het areaal nog in te krimpen (Vermeersch et al., 
2020). Ten oosten van Brussel en in de provincie Limburg lijkt de soort stand te houden en lokaal zelfs 
wat uit te breiden, al zijn ook daar lokaal grote verschillen te merken (Lewylle & Veraghtert, 2010). 
 
In het projectgebied komt de Geelgors nog verspreid voor. We vinden de soort er voornamelijk terug 
tussen Neerlinter en Budingen waar de soort zich ophoudt in kleinschalige landschappen met een 
mozaïek van graslanden, akkers en een netwerk van haag- en houtkanten, vaak in de buurt van 
percelen in natuurbeheer. Ook ten zuiden van Stad Zoutleeuw vinden we nog enkele territoria terug 
in het kleinschalige landschap grenzend aan de IJzerenweg.  



 
 
 

Zo werden over de ganse lengte van het transect in 2019 binnen een afstand van 100m van de 
IJzerenweg acht territoria van Geelgors vastgesteld en 2020 zes territoria. Opvallend is dat de soort 
vrij plaatsgetrouw lijkt te zijn wat betreft territoriumlocatie. Daarnaast vormen ook de natuurgebieden 
Klein Vinne en de omgeving van Meertsheuvel (Zoutleeuw) belangrijke bolwerken, evenals de 
Hazenberg in Melkwezer (Linter), waar mede dankzij beheerovereenkomsten van de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) met landbouwers de soort voldoende voedsel kan vinden gedurende de 
winterperiode.  
 

 
Figuur 19: Overzicht van de territoria van Geelgors binnen een afstand van 100m langs de IJzerenweg in het 
broedseizoen van 2019 en 2020 (bron: Waarnemingen.be/Avimap) 
 



 

 

 
Figuur 20: Overzicht van de historische waarnemingen van Geelgors binnen een afstand van 1km langs de 
IJzerenweg. Aangezien Waarnemingen.be pas werd opgestart in 2008, zijn de gegevens voorafgaand aan 2008 
niet volledig (bron: Waarnemingen.be). 

 
Rond 1972 telde Vlaanderen nog 350 broedparen Grauwe Klauwier. Nadien ging het erg snel bergaf 
met de soort die zich niet wist aan te passen aan de doorzettende intensivering in het landbouwgebied 
waardoor zowel leefgebied als voedsel (grote insecten zoals mestkevers) verdween. In 1998-1999 
werd de soort uitgestorven beschouwd in Vlaanderen (Vermeersch et al., 2004), maar de daarop 
volgende jaren begon de soort opnieuw aan een voorzichtige herkolonisatie, gestuwd door positieve 
ontwikkelingen in Wallonië, Duitsland en Nederland. Na een langzame toename, lijkt de populatiegroei 
recent te versnellen. In de periode 2013-2018 kon de Vlaamse populatie geschat worden op 38-65 
paren. Voorlopige cijfers uit 2019-2020 wijzen op een nog steeds doorzettende toename met bv. alleen 
al in de provincie Limburg ca. 70 broedparen. De kernregio voor de soort is de Voerstreek, maar ook 
de (randen van) heidegebieden in de Limburgse Kempen nemen de aantal opnieuw voorzichtig toe. 
Ook in Vlaams-Brabant heeft de soort intussen een vaste broedcluster ontwikkeld in de Demervallei. 
Daarnaast vestigde zich ook jaarlijks buiten deze broedclusters telkens een koppel op variërende 
locaties in de provincie (Nijs et al., 2019). Ook in de Antwerpse Kempen begint de soort zich stilaan 
opnieuw te vestigen. Een ander opvallend feit is de toename in het aantal pleisterende individuen op 
doortrek. De soort kon ongetwijfeld profiteren van het warme, droge weer tijdens het 
voortplantingsseizoen jaren wat bijdroeg tot een verhoogd broedsucces en bijgevolg de aangroei van 
de populatie.  
 
Grauwe klauwieren houden van een kleinschalig landschap met een mozaïek aan soortenrijke 
graslanden, ruigten en struweel en hebben nood aan een variatie aan ongewervelde prooien - in 
formaat én in soortenrijkdom - om hun jongen groot te brengen (Nijs et al., 2019). Zowel in het Tiens 
Broek als in de Grote Getevallei werd de voorbije jaren ingezet op habitatversterkende maatregelen 
zoals maaibeheer in het vroege voorjaar (eind april – begin mei), aanvullend op de extensieve 



 
 
 

begrazing met als doelstelling de aantrekkelijkheid als broedhabitat voor Grauwe klauwier te verhogen 
maar ook voldoende foerageergebied te voorzien. Daarnaast werd het open karakter van de vallei 
deels terug hersteld door hakhoutbeheer en het omvormen van populierenkamers. Verder werd het 
maai- en graasregime verder afgestemd op de noden van de Grauwe klauwier met als doel de 
prooibereikbaarheid en –beschikbaarheid te verhogen (Nijs et al., 2019). En met succes, want in 2020 
broedde voor het eerst een koppel Grauwe klauwier in de komgrond van de Grote Vliet (Linter) ten 
zuiden van de IJzerenweg (Figuur 21). Ze brachten drie jongen groot. Dit broedgeval stemt hoopvol dat 
het gevoerde beheer en het landschapsherstel de soort een duwtje in de rug geeft en mee mag leiden 
tot de terugkeer van de Grauwe klauwier in de Getevallei. 
 
Dat de vallei veel potentieel herbergt voor deze soort blijkt ook uit de jaarlijkse meldingen van 
pleisterende klauwieren in de omgeving van de Bezinkingsputten langs de IJzerenweg ter hoogte van 
Laterbroeken.  
 

 
Figuur 21: Locatie van het territorium van Grauwe klauwier langs de IJzerenweg in het broedseizoen van 2020 

 
 
  



 

 

 
Grote lijster is een soort van cultuurlandschappen met verspreide (hoge) bomen, (populieren)bosjes 
en parken maar wordt ook geregeld nabij bebouwing waargenomen. Hoewel de soort tijdens de vorige 
atlasperiode nog een algemene verschijning was die in 95% van de atlashokken in Vlaanderen 
voorkwam - een verspreiding die nauwelijks veranderd was t.o.v. de periode 1973-1977 – werd ook 
toen al melding gemaakt van lichte afnames van lokale populaties. Met een afname van 59% in de 
periode 2007-2018 lijkt de soort de laatste jaren in vrije val en heeft daarmee de twijfelachtige eer om 
tot de sterkste dalers onder de Algemene Broedvogels te behoren (Vermeersch et al., 2020). De 
sterkste afname wordt waargenomen in het landbouwgebied. Vermoedelijk moet ook hier de oorzaak 
van de neerwaartse trend gezocht worden bij de intensivering van de landbouw en de nog steeds 
doorzettende verstedelijking. Hierdoor verdwijnt zijn voedsel (gebruik van pesticiden, omzetten van 
graslanden in akkers en toegenomen bebouwing,…) en zijn nestgelegenheid (verdwijnen van lineaire 
elementen in het landschap). In het zuidelijk deel van Wallonië is de populatie stabiel, maar ook in 
Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk doet de soort het slecht (Vermeersch et al., 2020). 
De huidige populatiegrootte wordt geschat tussen 3.000 en 6.000 broedparen in Vlaanderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 22: Trend van de Grote 
lijster (index) in Vlaanderen 
tijdens de periode 2007-2018 
(bron: Vermeersch et al., 2020) 
 
 

Ook in het projectgebied langs de IJzerenweg deelt de Grote lijster in de klappen. Waar de soort 
vroeger in de omgeving van de Bezinkingsputten en langs de IJzerenweg tussen Tienen en Linter 
verspreid voorkwam (Figuur 23), werden anno 2019 slechts twee territoria vastgesteld ten zuiden van 
Zoutleeuw (Figuur 24). Aangezien deze territoria slechts 1 km uit elkaar liggen, zangposten binnen een 
territorium soms honderden meters uit elkaar kunnen liggen en twee waarnemingen drie weken uit 
elkaar liggen, bestaat de kans dat het hier uiteindelijk om hetzelfde mannetje gaat dat op twee 
verschillende locaties binnen zijn territorium zingend werd waargenomen. Daarentegen werd op 14 
en 27 april van datzelfde jaar een Grote lijster gemeld in de omgeving van Laterbroeken, wat er zou op 
kunnen wijzen dat uiteindelijk hier nog een territorium onopgemerkt bleef. In 2020 werd wel een 
territorium vastgesteld in Laterbroeken en in de omgeving van de Bezinkingsputten, maar bleef het 
verder langs het transect oorverdovend stil. 



 
 
 

 
Figuur 23: Overzicht van de historische waarnemingen van Grote lijster binnen een afstand van 1km langs de 
IJzerenweg (bron: Waarnemingen.be) 
 

 
Figuur 24: Overzicht van de territoria van Grote lijster langs de IJzerenweg in het broedseizoen van 2019 en 2020 
(bron: Waarnemingen.be/Avimap) 



 

 

 
Ook Rietgors gaat het niet voor de wind. Volgens Vermeersch et al.(2020) nam de populatie Rietgorzen 
in Vlaanderen met de helft af in de periode tussen 1975 en 2002 en kromp het areaal aanzienlijk. 
Tegelijkertijd beschrijven ze de verschuiving van het zwaartepunt van de verspreiding in westelijke 
richting naar de kustpolders waar ze vooral 
voorkomen in smalle rietkraagjes langs beken en 
andere waterlopen. De populatiegrootte nam 
tussen 2007 en 2018 met 40% af en wordt 
momenteel geschat op 1.500-2.300 broedpaar. 
Vooral in landbouwgebied lijkt de soort nog verder 
terrein te verliezen, nu ook in het westen 
(Vermeersch et al., 2020). 
 

 
Rietgors heeft een voorkeur voor moerassige gebieden met overjarig riet of andere opgaande 
vegetaties, vaak met opslag van struiken. Ook in landbouwgebied dat doorsneden wordt door sloten 
kan de soort algemeen voorkomen, maar in de meeste regio’s blijft de verspreiding beperkt tot nattere 
biotopen in beek- en riviervalleien of vochtige heidegebieden. 
 

 
Figuur 26: Zicht op het habitat van Rietgors in Laterbroeken in vogelperspectief. Foto: Falcoflight. 
 
Rietgors is een schaarse broedvogel in het projectgebied. Er bevinden zich nog twee bolwerken, 
namelijk in de omgeving van de Bezinkingsputten en in Laterbroeken. Ter hoogte van de 
Bezinkingsputten houden de Rietgorzen zich op in grotere rietvelden met overjarig riet die zich op de 
verlande vijvers konden ontwikkelen en in de rietkragen die zich vormden langs de 
afwateringsgrachten in het aangrenzende natuurgebied Tiens Broek. De territoria in Laterbroeken 
bevinden zich in en rondom een verruigd grasland dat omgeven wordt door sloten waarin zich vooral 
aan de noordzijde over nagenoeg de ganse lengte van het betreffende perceel een rietkraag kon 
ontwikkelen met daartussen verspreid struweel. In 2019 konden zes territoria worden vastgesteld, 

Figuur 25: Trend van de Rietgors (index) in Vlaanderen 
tijdens de periode 2007-2018 (bron: Vermeersch et al., 

2020) 



 

 

waarvan vier langs de IJzerenweg ter hoogte van de Bezinkingsputten en twee ter hoogte van 
Laterbroeken. In 2020 meldden waarnemers vier territoria, twee in de omgeving van de 
Bezinkingsputten en twee aan Laterbroeken. 
 

 
Figuur 27: Overzicht van de territoria van Rietgors langs de IJzerenweg in het broedseizoen van 2019 en 2020 
(bron: Waarnemingen.be/Avimap) 
 
Uit de uitgebreide vogelkartering van R. Huybrechts tussen 1998-2005 blijkt dat de omgeving van 
Laterbroeken ook in die periode een belangrijk bolwerk vormde voor Rietgors. In 2004 registreerde hij 
er zes territoria verspreid over Laterbroeken (zie Bijlage 3).  

 
Zoals vele soorten van het landbouwgebied, staat ook de Ringmuspopulatie onder druk. Ringmussen 
zijn echte cultuurvolgers met een voorkeur voor kleinschalig cultuurlandschap met voldoende 
nestgelegenheid. Ze zijn als holenbroeders dan ook vaak te vinden in de buurt van bebouwing. Al 
tijdens de vorige atlasperiode (2000-2002) werd 
een sterke afname van de populatie vastgesteld. 
Die afname werd hoofdzakelijk toegewezen aan 
het verdwijnen van nestgelegenheid, intensiever 
beheer in landbouw en privétuinen dat leidt tot 
een toenemend voedseltekort zowel in het 
broedseizoen (dierlijk voedsel) als in de winter 
(zaden) en bijgevolg een verminderde 
broedsucces en concurrentie met andere 
nestbroeders. Een recente populatieschatting 

Figuur 28: Trend van de Ringmus (index) in Vlaanderen 
tijdens de periode 2007-2018 (Vermeersch et al., 2020) 



 
 
 

laat opnieuw een afname van 18% zien in de periode tussen 2007 en 2018 (Vermeersch et al., 2020).  
Deze aanhoudend negatieve trend werd ook in Nederland en Wallonië vastgesteld. De aangehaalde 
redenen hiervoor zijn grotendeels nog dezelfde: voedseltekort. Uit Nederlands ringonderzoek blijkt 
bovendien dat de jaarlijkse overleving van zowel adulten (20-40%) als jongen (amper 5-15%) erg laag 
is. 
 
In het projectgebied werd Ringmus zowel in 2019 als 2020 maar op één locatie waargenomen, namelijk 
ter hoogte van de kruising van de IJzerenweg met de Ganzendries en de Koeweideweg in Tienen. In 
2019 werden tot vijf dieren samen gemeld in een tuin die grenst aan de IJzerenweg. In 2020 kon een 
groep van 20 dieren geobserveerd worden in een veld op de kruising van de Koeweideweg met de 
IJzerenweg, foeragerend op onrijpe zaden van wintertarwe (pers. obs. G. Nijs). Het betrof zowel jonge 
dieren die door hun ouders nog werden gevoed als adulte vogels. Van de vroegere groep nabij het 
voormalige station te Neerlinter blijft amper tot niets over (pers. obs. Wim Fourie, Kevin Lambeets). 
 

 
Figuur 29: Overzicht van de territoria van Ringmus langs de IJzerenweg in het broedseizoen van 2019 en 2020 
(bron: Waarnemingen.be/Avimap) 
 



 

 

 
De Vlaamse populatie Roodborsttapuit kende rond 1990 een dieptepunt. Er resteerden toen slechts 
ca. 900 broedparen. Sinds dat moment is de soort opnieuw aan een opmars bezig. Ten tijde van de 
vorige broedvogelatlas (2000-2002) was de 
populatie al minstens verdubbeld tot ca. 2400 
paren. In de periode van 2007 tot 2018 nam de 
populatie toe met 52% waardoor ze momenteel 
op 2.700-4.000 broedparen wordt geschat. Die 
toename speelt zich bovendien af in zowel 
heide- duin- als in landbouwgebied en is 
daarmee één van de weinige soorten die in ons 
landbouwareaal positieve cijfers laat noteren 
(Vermeersch et al., 2020). 
 
 
 
Roodborsttapuit is gebonden aan structuurrijke lage vegetaties en ruigten met uitkijkposten (struiken, 
paaltjes, etc). Hun voorkomen is indicatief voor de rijkdom aan lage structuurelementen in het 
landschap.  
 
In 2019 werden in totaal 11 territoria vastgesteld van Roodborsttapuit in de gebieden langs de 
IJzerenweg tussen Tienen en Drieslinter, waarvan 7 in Laterbroeken, 2 in de weide ter hoogte van de 
Bezinkingsputten, 1 in de komgrond van de Grote Vliet en 1 aan de Boswinning Grote Getevallei, net 
voorbij de splitsing van het fietspad. 
In 2020 meldden waarnemers in totaal 13 territoria langs het transect tussen Tienen en Drieslinter, 
waarvan 2 in de weiden ter hoogte van de Bezinkingsputten, 8 in Laterbroeken, 1 op de komgrond van 
de Grote Vliet en 2 aan de Boswinning Grote Getevallei (Figuur 31). 
 
Hieruit blijkt duidelijk dat Laterboeken een belangrijk kerngebied vormt voor Roodborsttapuit langs de 
IJzerenweg. De soort is er voornamelijk te vinden rond de afwateringsgrachten in de weilanden. Dat 
hoeft niet te verbazen aangezien zich daar ruigte kan ontwikkelen op de schouders van de sloten en 
de weidepalen parallel de sloten lopen als uitkijkposten fungeren (Figuur 32). 
 

Figuur 30: Trend van de Roodborsttapuit (index) 
in Vlaanderen tijdens de periode 2007-2018 

(Vermeersch et al., 2020) 



 
 
 

 
Figuur 31: Overzicht van de territoria van Roodborsttapuit langs de IJzerenweg in het broedseizoen van 2019 en 
2020 (bron: Waarnemingen.be/Avimap) 
 

 
Figuur 32: Detailoverzicht van de territoria van Roodborsttapuit in Laterbroeken in het broedseizoen van 2019 en 
2020 (bron: Waarnemingen.be/Avimap). De soort is er voornamelijk te vinden in de ruigtestroken die op de 
schouders van de afwateringsgrachten kunnen ontwikkelen.  



 

 

 
Van Scholekster konden geen territoria langs het afgebakende traject worden waargenomen. Tot  
midden jaren 2000 kwam de soort wel nog voor t.h.v. Tiens Broek en Laterbroeken. De soort broedt 
echter wel op het nabijgelegen industrieterrein Soldatenplein, vermoedelijk op een dak van een van 
de bedrijfsgebouwen van de firma Bosch. Het is onbekend of deze succesvol hebben gebroed, maar er 
werden geen jongen in de regio waargenomen.  

 
Spotvogel is een vogel die in allerlei hoge struwelen, terreinen met boomopslag en zeer jong bos of  
bosranden met struiken kan worden aangetroffen. De soort is al sinds de jaren ’80 in vrije val in 
Vlaanderen en werd bij de herziening van de Rode lijst dan ook onder de categorie ‘Bijna in gevaar’ 
geplaatst (Devos et al., 2016). Hoewel de afname na 2004 aanvankelijk leek door te zetten, ontbreekt 
het in Vlaanderen momenteel aan goede cijfers om dit te staven. De soort is namelijk te schaars 
geworden om nog opgepikt te worden in het Algemene Broedvogelmeetnet. De populatiegrootte in 
Vlaanderen wordt momenteel geschat op 3.000-7.000 broedpaar (Vermeersch et al., 2020). Ook elders 
in Europa vergaat het de soort overwegend slecht. De oorzaak hiervan is voorlopig nog onduidelijk. In 
het zuidelijk deel van z’n areaal is concurrentie met de naar het noorden opschuivende 
Orpheusspotvogel mogelijk deels een verklaring, maar in Vlaanderen speelt die concurrentie nog 
nauwelijks (Vermeersch et al., 2020). 
 
In het projectgebied lijkt Spotvogel nog in redelijke aantallen voor te komen, met name in het zuidelijk 
deel tussen Tienen en Drieslinter. Binnen een afstand van 100m van IJzerenweg stelden waarnemers 
in 2019 maar liefst 19 territoria vast. De verspreiding kende drie belangrijke zwaartepunten, nl. de 
struwelen rond de Bezinkingsputten (n=4), de struwelen langs de IJzerenweg ter hoogte van 
Laterbroeken (n=5) en de komgrond van de Grote Vliet in de Grote Getevallei (n=6). Ook in 2020 
vormden deze drie zones kerngebieden voor Spotvogel met respectievelijk 5, 5 en 6 vastgestelde 
territoria. In totaal werden dat jaar eveneens 19 territoria waargenomen (Figuur 33).  
 

 
Figuur 33: Overzicht van de territoria van Spotvogel binnen een afstand van 100 m langs de IJzerenweg in het 

broedseizoen van 2019 en 2020 (bron: Waarnemingen.be/Avimap) 



 
 
 

Daarnaast vormden ook de nabijgelegen natuurgebieden Doysbroek en Grote Getevallei de voorbije 
jaren belangrijke bolwerken voor Spotvogel in de regio (Figuur 34). Het is duidelijk dat de soort er 
profiteert van de omvormingswerken, waarbij aanplanten van Cultuurpopulier en zogenaamde 
populierenkamers werden verwijderd en vervolgens spontane verbossing plaatsvindt of sporadisch 
struweelvormende soorten worden aangeplant. Dergelijk jong bos in combinatie met een netwerk aan 
hogere struwelen vormt geschikt broedgebied voor Spotvogel. Wanneer de bosopslag na enkele jaren 
hoger opgaat, zal de geschiktheid van het leefgebied opnieuw afnemen. Een aangehouden en 
gefaseerd hakhoutbeheer is dan ook aangeraden. 
 

 
Figuur 34: Overzicht van de historische waarnemingen van Spotvogel binnen een afstand van 1km langs de 
IJzerenweg (bron: Waarnemingen.be)  



 

 

 
Ook de Wielewaal gaat het niet voor de wind. Terwijl de soort in het midden van de 19e eeuw nog een 
algemene broedvogel was die zelfs geregeld in tuinen voorkwam, ging de populatie sindsdien 
stelselmatig achteruit. In de jaren ’60 werd het aantal broedpaar in België nog op 5.000 geschat, 
waarvan de grote meerderheid zich in Vlaanderen bevond. Een tiental jaar later was het 
broedvogelbestand in België reeds afgenomen tot naar schatting 2.300 broedpaar, een halvering op 
een decennium.  
Daarna nam de soort alleen maar verder af en kromp het verspreidingsareaal. Terwijl Vermeersch et 
al. (2004) tijdens de vorige atlasperiode (2000-2002) de populatiegrootte nog op 1.100-1.400 
broedparen schatten, nam de populatie op basis van de gegevens van het Algemene 
Broedvogelmeetnet tussen 2007 en 2018 verder af tot naar schatting 850-1.450 broedparen (-30%). 
Gezien de forse afname in heel NW-Europa is de huidige schatting wellicht nog aan de hoge kant en 
broeden er nu jaarlijks wellicht heel wat minder dan 1.000 paren in Vlaanderen (Vermeersch et al., 
2020).  
 
De verspreiding van de soort is erg grillig en sterk gefragmenteerd in Vlaanderen. De 
populieraanplanten en grote riviervalleien in Oost-Brabant vormden ten tijde van de atlasperiode 
(2000-2002) nog belangrijke kerngebieden voor de soort. Ook nu lijkt de Getevallei nog een belangrijk 
kerngebied voor de Wielewaal. In het projectgebied werden binnen een afstand van 1 km langs de 
IJzerenweg in 2019 niet minder dan 20 territoria vastgesteld en in 2020 14 territoria. Het grote 
merendeel daarvan bevond zich in de omgeving van natuurgebieden Doysbroek en Grote Getevallei 
(deelgebieden Getebos, Boswinning), waar de soort voornamelijk gebonden is aan aanplanten van 
Cultuurpopulier.  
 

 
Figuur 35: Overzicht van de territoria van Wielewaal binnen een afstand van 1 km langs de IJzerenweg in het 
broedseizoen van 2019 en 2020 (bron: Waarnemingen.be/Avimap) 
  



 

 

 
De Wulp heeft het in grote delen van Europa moeilijk om zich te handhaven. Tussen 1980 en 2016 ging 
de soort met 36% achteruit in Europa. Ronduit dramatisch is de situatie in Ierland waar de soort de 
laatste 30 jaar een afname kende van minstens 96%. In 2015-2017 werden er daar nog amper een 140-
tal paar geteld (O’Donoghue et al. 2019). In Groot-Brittannië nam de populatie met bijna 50% af sinds 
1995 (Harris et al. 2019). Ook in Nederland deelt de Wulp in de klappen. In de atlasperiode 2013-2015 
kwamen naar schatting nog 3.900-4.800 paren tot broeden, een afname van 40% ten opzichte van 
1990. Net als in Vlaanderen is de soort er vrijwel verdwenen in de heidegebieden. Begin 20e eeuw vond 
er een verschuiving van heideterreinen en natuurgebieden naar de akkers en raaigraslanden in het 
landbouwgebied plaats. Een verschuiving die in eerste instantie succesvol leek, maar ook daar zijn de 
aantallen nu snel aan het afnemen, door intensivering van het landgebruik, het scheuren van 
graslanden, predatie en vroegtijdig maaien. Deze factoren hebben ook in de Vlaamse broedgebieden 
een negatieve impact en zorgen ervoor dat het broedsucces te laag is om de populatie in stand te 
houden.  
 
Tijdens de vorige atlasperiode werd de Vlaamse wulpenpopulatie geschat op 500-600 paar. Sindsdien 
wordt het broedbestand niet meer op Vlaamse schaal opgevolgd. Op basis van regelmatige 
inventarisaties op lokaal en/of regionaal niveau bleek echter dat het aantal broedparen in Vlaanderen 
inmiddels meer dan gehalveerd is. Voor de periode 2017-2018 komen Vermeersch et al. (2020) aan 
een schatting van 170-230 paar. Vooral in de Kempen zijn de aantallen in korte tijd drastisch 
afgenomen (Vermeersch et al., 2020). 
 
In de Getevallei is Wulp nog een vrij recente broedvogel, mogelijk ook hier ten gevolge van een 
verschuiving van het broedareaal van de heidegebieden naar het landbouwlandschap. De soort kwam 
voor het eerst tot broeden in de Getevallei in de jaren ’90. Tussen 1998 en 2005 broedden er ieder jaar 
naar schatting 2 à 3 koppels in Laterbroeken op de grens van Linter en Tienen (pers. med. R. 
Huybrechts, zie Bijlage 2). Wulp is een erg lastige soort om te karteren aangezien de dieren zich vaak 
stiekem gedragen tijdens de broedperiode en zich kunnen verplaatsen over grotere afstanden, bv. om 
te foerageren of wanneer een eerste nestpoging mislukt is. In 2020 werden in het kader van het 
Duurzaam Biodiversiteitsproject Wulp 5 à 6 broedparen vastgesteld in Laterbroeken en 1 tot 2 in 
Budingen (Zoutleeuw). Wulpen verkiezen grote, vrij vochtige, open gebieden met een variatie aan 
graslanden met hoge en lage vegetatie, natte en droge zones en weinige hoge bomen. Het hoeft dan 
ook niet te verbazen dat Laterbroeken hét kerngebied bij uitstek vormt voor de Wulp binnen het 
projectgebied. Het afsluiten van verschillende weidevogelbeheerovereenkomsten met landbouwers in 
dit gebied moet verzekeren dat wulpennesten niet worden uitgemaaid of vertrappeld en jongen 
voldoende beschutting en voedsel vinden. 
 



 

 

 
Figuur 36: Overzicht van de territoria van Wulp langs de IJzerenweg in het broedseizoen van 2020 (bron: 
Waarnemingen.be) 
 

 
Zomertortel zit van alle onderzochte doelsoorten in de slechtste papieren. In 2000-2002 werd de 
Vlaamse populatie nog geraamd op 3.500-4.500 paar en kwam de soort nog voor in bijna 80% van alle 
atlashokken. Ondertussen vielen grote gaten in het verspreidingsgebied. Maar ook in de resterende 
kerngebieden is een sterke afname onmiskenbaar. Op basis van alle beschikbare losse waarnemingen 
en regionale inventarisatiegegevens van de laatste jaren komt het totaal voor Vlaanderen anno 2020 
niet hoger uit dan 150-200 paar (met een absoluut maximum van 500 paar)(Vermeersch et al., 2020). 
Dit impliceert een afname van minstens 80 tot 90% tijdens de laatste 20 jaar. Het hoeft dan ook niet 
te verwonderen dat de soort op de Rode Lijst in de categorie ‘Ernstig bedreigd’ is opgenomen (Devos 
et al., 2016).  
Ook in de rest van Europa gaat de soort (sterk) achteruit (Fisher et al. 2018). Sinds de jaren ’80 is de 
Europese populatie met 80% afgenomen (EBCC, 2020). De oorzaken voor deze achteruitgang zijn divers 
en situeren zich zowel in de broedgebieden (afname voedselaanbod en nestgelegenheid) als tijdens 
de trek (jacht) en overwintering (habitatverlies door houtkap en overbegrazing).  
 
Onderzoek naar het habitatgebruik van vier Zomertortels in Zeeland (NL) wees uit dat de soort er een 
voorkeur heeft voor kleinschalige landschappen, gedomineerd door extensief beheerde graslanden en 
een aanzienlijk deel kleine landschapselementen (oudere doorgegroeide hagen, bosschages, hogere 
bomen en poelen). Ze foerageerden bij voorkeur in korte, open (pionier-)vegetaties langs velden, 
weg(bermen) en gras stroken met een hoge beschikbaarheid aan laag groeiende onkruiden en in de 
directe omgeving van opgaande begroeiing (bosschages, houtkanten en hoogstammige bomen). 
Daarnaast maakten ze tijdens bepaalde delen van het broedseizoen ook gebruik van foerageerlocaties 
met een hoge zaadbeschikbaarheid als voerkuilen, mesthopen of stoppelvelden. Dit suggereert een 



 
 
 

hogere afhankelijkheid van beschikbaarheid van zaad door menselijke invloed vroeg in het 
broedseizoen, en gewassen en stoppels later in het broedseizoen (Vreugdenhil, 2020).  
 
Ook in de Getevallei verdwenen de voorbije decennia veel kleine landschapselementen en veranderde 
het landgebruik. Hoewel de regio nog lang een sterkhouder bleef in Vlaams-Brabant, gaat de soort de 
laatste jaren ook hier met rasse schreden achteruit (Figuur 38). In 2019 kwamen nog 3 à 4 paar 
Zomertortels tot broeden in de vallei aan de Bezinkingsputten in Tienen, die duidelijk het laatste 
bolwerk vormen in de vallei. Daarnaast was er nog één waarneming in natuurgebied Doysbroek dat 
jaar. 2020 bleek op verschillende locaties een beter jaar voor Zomertortel dan de voorbije jaren. In het 
projectgebied werden 5 territoria vastgesteld ter hoogte van de Bezinkingsputten en twee in 
natuurgebiedencomplex Doysbroek – Grote Getevallei. 
 
In de jaren ‘90 verzamelden regelmatig grote groepen Zomertortels aan de Bezinkingsputten net voor 
de trektijd (med. P. Collaerts). In 2005 is er nog een groep van 20 dieren vastgesteld (bron: 
Waarnemingen.be). 
 

 
Figuur 37: Overzicht van de territoria van Zomertortel langs de IJzerenweg in het broedseizoen van 2020 (bron: 
Waarnemingen.be) 
 
 



 

 

 
 
Figuur 38: Overzicht van de historische waarnemingen van Zomertortel in Vlaams-Brabant. De projectregio vormt 
tegenwoordig een van de laatste kerngebieden voor de soort. (bron: Waarnemingen.be) 

 
Langs de gehele lengte van de IJzerenweg komen verscheidene vogelsoorten voor, al vallen er voor de 
verschillende ecologische groepen duidelijke zwaartepunten op in voorkomen tijdens het 
broedseizoen. Zo vormen de omgeving van de Bezinkingsputten Tienen / Tiens Broek en Laterbroeken 
een belangrijke hotspot voor riet- en watergebonden vogels terwijl het natuurgebiedencomplex 
Doysbroek / Viskot / Grote Getevallei een kerngebied vormt voor vogels die gebonden zijn aan 
wastines, struwelen en bos. Voor struweelvogels zijn de houtkanten en boccages die de IJzerenweg 
langs beide zijden afboorden tussen Tienen en Drieslinter van groot belang evenals de struwelen en 
haagkanten langs Spoorlijn 23 ten zuiden van Zoutleeuw. Laterbroeken vormt daarenboven het enige 
kerngebied voor weidevogels in dit deel van de Getevallei.  
Niet minder dan 9 van de 13 onderzochte soorten staan vermeld op de Rode Lijst van de broedvogels 
in Vlaanderen. Voor Wulp, Zomertortel en Wielewaal vormt het projectgebied bovendien een van de 
laatste sterkhouders in Vlaams-Brabant. Ook de dramatische achteruitgang van Rietgors, Ringmus, 
Grote lijster en lokaal Geelgors vraagt om aangepaste maatregelen die deze soorten opnieuw de kans 
geven om te floreren in het projectgebied. Opvallend is ook het eerste geslaagde broedgeval van 
Grauwe klauwier tijdens deze inventarisatieperiode, een duidelijke aanwijzing dat gericht 
natuurherstel, afgestemd naar de noden van doelsoorten zowel in de natte vroeger overstroomde 
komgronden tot de drogere valleiflanken, vruchten afwerpt. 

 



 

 

3.2 Planten en paddenstoelen 

 
In 2019 werden in totaal 261 plantensoorten genoteerd in de bermen van de IJzerenweg. Als we de 
waarnemingen vanaf 2016 erbij nemen, komen we aan een totaal van 313 plantensoorten. In Bijlage 
3 wordt een overzicht gegeven van de plantensoorten die waargenomen werden sinds 2016. Hiervan 
zijn 36 soorten niet inheems, waarvan er 13 op de lijst staan van invasieve exoten 
(http://ias.biodiversity.be) (Bijlage 5).  
Er werden vijf Rode Lijstsoorten (Van Landuyt et al., 2006) waargenomen in de bermen van de 
IJzerenweg en daarnaast nog acht zeldzame soorten die niet op de Rode Lijst staan. De kaarten met de 
Rode Lijstsoorten en zeldzame soorten vind je in Bijlage 6. Er werden 21 indicatorsoorten geselecteerd 
die op kaart worden weergegeven in Bijlage 7  
 

 
Figuur 39 Kruisbladwalstro is een indicatorsoort van matig voedselrijke zomen, op kalkhoudende, vochtige 

bodems. De soort is goed vertegenwoordigd in de bermen van de IJzerenweg, waar ze standhoudt in de bermen.   
 
  



 

 

 
In totaal werden 411 bermeenheden afgebakend. In Tabel 8 worden de verschillende categorieën 
weergegeven en het aantal keer dat deze categorie werd gebruikt. De kaarten met de bermeenheden 
worden weergegeven in Bijlage 4. Uit deze tabel kan je afleiden dat er zeer weinig bloemrijke bermen 
gekarteerd werden en zeer veel stukken gazon, bloemarme graslanden (G2), struweel (S) en ruigte 
(R2).  
 
Tabel 8 Overzicht van de verschillende gebruikte bermtypes en combinaties van bermtypes en het aantal keer dat 

deze werden gebruikt in de bermen van de IJzerenweg.  
Bermtypes Aantal keer gekarteerd Bermtypes Aantal gekarteerd 
E 2 Haagbeukhaag 3 
G0 1 Holle weg + H4 + E+6430_bz 1 
G2 72 Holle weg E 1 
G2+H1 1 poel 1 
G2+H4 1 R+S 2 
G2+R1+G4 1 R1 14 
G2+R2 11 R1+E 1 
G2+R2+6430_bz 1 R1+H3 1 
G2+R2+H1 1 R1+R2+H1 1 
G2+R2+S 2 R1+S 2 
G2+S 6 R1+S4 1 
G2+S3+S5+6430_bz 1 R2 33 
G2+S4+S 1 R2+ 6430_bz 1 
G2 + 6430_bz 4 R2+G4 1 
G3 27 R2+H1 3 
G3+6430_bz 1 R2+H1+6430_bz 1 
G3+G4+G5+H3 1 R2+H4 8 
G3+G4a 1 R2+S 28 
G3+R1+H1 1 R2+S3 1 
G3+R1+S3 1 R2+S3+S4 1 
G3+R2 3 R2+S4 4 
G3+S+6430_bz 2 R2+S4+E 1 
G4a 2 R2+S+6430_bz 2 
G4a+G4c 2 R3 2 
G4a+H1 1 R3+G3 1 
G4c 1 R3+S 1 
G4c+R2+S4+6430_bz 1 R3+6430_bz 1 
gazon 26 R4 5 
gazon+buxus 1 R4+H1 1 
gazon+H4 7 R4+S+6430_bz 1 
gazon+krulwilg 1 S 49 
gazon+ligusterhaag 1 S+R 1 
gazon+R1 1 S+R2 1 
gazon+S3 1 S+R3 1 
H1 6 S3 7 
H1+R3 2 S3+S4 2 
H1+S3 2 S4 4 
H1+S4+R2 1 S4+R2 1 
H4 15 S4+S 1 
H4+G2 1 S4+S5 1 
H4+H1 1 S5 1 
H4+R2 2   

 
 
 
  



 

 

 
 
Met Obsmapp werden de exacte groeiplaatsen van invasieve exoten, Rode Lijstsoorten, zeldzame 
soorten en indicatorsoorten in kaart gebracht. We nemen in dit rapport alle waarnemingen van 2016 
tot 2020 uit waarnemingen.be in beschouwing. De waarnemingen werden op kaart gezet in Bijlage 4, 
5 en 6. In de teksten waarin de groeiplaatsen van de soorten worden besproken beschrijven we waar 
ongeveer op het traject de soorten werden gevonden en we hanteren daarbij de namen van de 
deeltrajecten die werden benoemd door het Regionaal Landschap Zuid Hageland. In Figuur 40 wordt 
een overzicht gegeven van de deeltrajecten van de IJzerenweg.  
 

 
Figuur 40: Overzicht van de deeltrajecten van de IJzerenweg zoals gebruikt voor de vegetatieopnames 
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In Bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de groeiplaatsen van de 13 waargenomen invasieve 
exoten op de IJzerenweg. Hieronder bespreken we kort de soorten, of ze een reëel probleem vormen 
op de IJzerenweg en hoe ze kunnen bestreden worden. Tabel 9 geeft een overzicht van het aantal 
groeiplaatsen per soort in de bermen van de IJzerenweg. De bermen die langs de Bezinkingsputten 
kennen een hoog aantal invasieve exoten, maar ook verder langs het tracé zijn verschillend 
groeiplekken met invasieve exoten terug te vinden.   
  



 
 
 

Tabel 9 Overzicht van het aantal groeiplaatsen per invasieve soort in de bermen van de IJzerenweg 
Nederlandse naam Aantal groeiplaatsen 
Amerikaans 
krentenboompje 

1 

Amerikaanse eik 2 
Amerikaanse vogelkers 1 
Azijnboom 2 
Bezemkruiskruid 4 
Douglasspirea 1 
Japanse duizendknoop 20 
Reuzenbalsemien 1 
Reuzenberenklauw 4 
Rimpelroos 3 
Robinia 24 
Vlakke dwergmispel 2 
Vlinderstruik 3 

 

3.2.1.2.1.1 Japanse duizendknoop	�Fallopia japonica� 
Japanse duizendknoop kan voor heel wat schade zorgen. Zelfs huizen en asfalt zijn niet veilig voor deze 
plant, en de soort kan op zeer korte tijd complete ecosystemen overwoekeren. 
 
Bijen en andere insecten hebben geen belangstelling voor de nectar. Als deze uitheemse plant 
dominant wordt, dan ontstaat er een zeer soortenarm systeem, een groene woestijn. Naast 
ecologische schade kan deze plant ook schade aan infrastructuur aanrichten: de stevige wortelstokken 
kunnen funderingen en afvoerbuizen beschadigen. 
 
Helaas is er nog geen enkele maatregel waarmee Japanse duizendknoop volledig is weg te krijgen. Met 
een frequent maaibeheer hou je de soort binnen de perken, maar verdwijnen doet ze niet. Er werden 
20 groeiplaatsen van Japanse duizendknoop waargenomen, verspreid over het hele traject: in de 
bermen van de bezinkingsputten en in de bermen ter hoogte van Neerlinter en Drieslinter. Tenslotte 
werd nog een groeiplaats vastgesteld ter hoogte van natuurgebied Viskot, ten zuiden van de Grote 
Gete.   
 

 



 
 
 

Beheer:  Japanse duizendknoop behoort tot de meest problematische invasieve soorten in wegbermen 
en betekent een belangrijke meerkost voor het beheer (hogere afvoerkosten, beschadiging van de 
maaiapparatuur, verspreiding naar aanpalende percelen). Ze wordt voornamelijk verspreid via het 
reguliere bermbeheer met de klepelmaaier. Om ervoor te zorgen dat een gevestigde populatie zich 
niet verder kan verspreiden door toedoen van het maaibeheer, kan een afwijking op het bermbesluit 
worden aangevraagd waarbij de maaidatums plaatselijk worden opgeheven voor de geïnfecteerde 
zones. Dit kan gebeuren als clausule in een bermbeheerplan waarbij maatregelen voor uitroeiing of 
beheersing van Japanse duizendknoop op de verschillende locaties worden gemotiveerd. De soort is 
enkel binnen de perken te houden door lokaal, intensief te maaien en alle afgemaaide plantendelen 
zorgvuldig af te voeren naar een composteringbedrijf dat is aangesloten bij VLACO of dat als 
gelijkwaardig wordt erkend.  
 
Visie AWV: Daar maaien en afvoer van Japanse duizendknoop een grote meerkost geven voor de 
bermbeheerders, kiest AWV momenteel voor nulbeheer. Zo wordt het ontstaan van nieuwe populaties 
voorkomen. Het klassieke beheer (maaien) leidt tot bijkomende verspreiding (o.w.v. onvoldoende 
reinigen van machines en fragmenteren van plantmateriaal). Enkel wanneer de veiligheid van de 
weggebruiker in het gedrang komt, dient overgegaan te worden tot het plaatselijke maaien. 

3.2.1.2.1.2 Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) 
 

Reuzenberenklauw zorgt door zijn grote blad-
oppervlakte en snelle verspreiding voor onder-
drukking van de inheemse flora. Reuzenberen-
klauw wordt bij de 100 ergste Europese invasieve 
exoten gerekend. De plant houdt van verstoorde, 
voedselrijke bodem en vormt wellicht daarom 
nog niet zo’n groot probleem langs de 
IJzerenweg. Er werden slechts vier groeiplaatsen 
waargenomen: Eén plant groeit ter hoogte van 
Neerlinter, de overige drie planten vormen in 
feite 1 groeiplaats ter hoogte van Budingen.  
De soort kan bij uitbreiding langs het fietspad een 
fysieke bedreiging voor passanten vormen.  
We pleiten ervoor om deze beperkte 

groeiplaatsen zo snel mogelijk gericht aan te pakken, voordat de soort zich verder kan verspreiden. 
Er bestaan technisch en financieel haalbare uitroeiingsmethoden. Er kan best naar gestreefd worden 
om de volledige groeiplaats fysisch uit te roeien.  

 
Beheer: Omdat het aantal gevonden exemplaren zo beperkt is, is het mogelijk om deze soort intensief 
aan te pakken:  

� Steek in het vroege voorjaar de penwortel op 15 cm diepte uit.  
� Herhaal zodra er nieuwe bladeren verschijnen (+/- drie weken later).  
� Zorg dat de plant niet in zaad of bloei komt. 
� De uitroeiingsmethode moet minstens 7 jaar volgehouden worden, dit is de maximale duur 

van levensvatbaarheid van de resterende zaden, tot de soort volledig verdwenen is.  
� Alle plantenresten dienen meteen verzameld en voor verwerking afgevoerd te worden naar 

een erkende composteerinstallatie. Tijdelijke stockage op de voorziene stockageplaatsen (cfr. 
afvalkaarten) is niet toegelaten. 

� Bij het maaien en uitsteken van de plant moeten de nodige voorzorgen genomen worden 
zodat arbeiders niet in contact komen met het plantensap. Het dragen van waterdichte 
beschermende kledij, stevige handschoenen en een beschermende bril is noodzakelijk. 



 
 
 

3.2.1.2.1.3 Vlakke dwergmispel (Cotoneaster horizontalis) 
 

Deze struik wordt heel vaak aangeplant als bodem-
bedekker in parken en tuinen en is beter bekend onder 
de door tuiniers gebruikte naam Dwergcotoneaster. 
De plant blijft lager dan 1 m, maar verspreidt zich snel 
vegetatief over de bodem, door stengelfragmenten 
die horizontaal uitlopen. De bessen kunnen door 
vogels verspreid worden. De plant vormt vooral een 
probleem op warme plaatsen (zuidhellingen) in duinen 
en kalkgraslanden.  

 
Langs de IJzerenweg komt de Vlakke dwergmispel enkel op twee beperkte groeiplaatsen voor in de 
bermen langs de Bezinkingsputten. De soort vormt hier momenteel geen bedreiging voor de 
biodiversiteit van de bermen of aanliggend natuurgebied. Het verwijderen van de soort gebeurt hier 
best vanuit een voorzorgsprincipe. Nu de groeiplaatsen nog beheersbaar zijn, is de kans op succes des 
te groter. 
 
Beheer: Cotoneasters vormen een zeer diep wortelgestel waardoor bestrijding niet eenvoudig is. 
Opgraven of (mechanisch) uittrekken vormen effectieve bestrijdingsmethodes maar zorgen wel voor 
veel bodembeschadiging. In droge graslanden zoals kalkgrasland is bodembeschadiging meestal niet 
gewenst en kan men de struiken onder controle houden door deze om de twee tot drie jaar 
bovengronds volledig terug te snoeien. Dit zorgt eveneens voor het sterk beperken van de bloei. Men 
kan hiervoor eveneens een maaibeheer toepassen (minstens 1 maal per jaar maaien). Dit zorgt echter 
niet voor het verwijderen van de planten.  

3.2.1.2.1.4 Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) 
Reuzenbalsemien is een plant van natte ruigten die voornamelijk aangetroffen wordt langs 
waterlopen. In de bermen van de IJzerenweg werd de soort slechts op één plaats waargenomen, in de 
bermen langs de Bezinkingsputten. Momenteel vormt deze soort hier dus geen echt probleem. Indien 
de soort verder zou uitbreiden naar de mooie rietbermen langs Laterbroeken, is het wel aangeraden 
om actie te ondernemen.   
 
Beheer: De inspanningen nodig voor de bestrijding van Reuzenbalsemien zijn hoog, maar 
daartegenover staat dat de bestrijding hier kortdurend en effectief kan zijn. Reuzenbalsemien heeft 
een korte periode waarin de zaden levensvatbaar blijven (1 jaar), maar produceert wel een zeer hoog 
aantal zaden. Eén maaibeurt kan volstaan, aangevuld met een grondige controle voor eventuele 
noodbloei of gemiste planten. De planten moeten laag bij de grond gemaaid of uitgetrokken worden 
en het maaisel moet verwijderd worden zodat ze niet kunnen regenereren. Belangrijke 
randvoorwaarde voor succes is dat de te bestrijden populatie min of meer ruimtelijk gescheiden moet 
zijn van andere populaties. Indien dit niet het geval is, moet men zich de vraag stellen of het wel zinvol 
is om te bestrijden; de planten zullen zeer snel herkoloniseren. Nog meer dan bij andere soorten 
vereist een efficiënte bestrijding bij deze soort een planmatige, gebiedsdekkende aanpak. Indien dit 
niet meteen mogelijk is kan gekozen worden voor een mitigatie-beheer, door jaarlijks maaien. 

3.2.1.2.1.5 Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 
Amerikaanse vogelkers verspreidt zich gemakkelijk en snel in ijle bossen, vooral op zandbodems, een 
biotoop dat hier dus niet aanwezig is. De soort werd hier dan ook slechts op 1 locatie waargenomen, 
ter hoogte van Drieslinter. Het gevaar dat Amerikaanse vogelkers hier voor problemen zal zorgen is 
klein, aangezien de soort hier in een struweel groeit en er geen zandige pionierbodems in de omgeving 
te vinden zijn. Verwijderen van deze soort verdient dus geen prioriteit, al is het natuurlijk het best om 
deze hier te vervangen door de Gewone vogelkers die hier ook in de struwelen werd aangeplant.  



 
 
 

 
Beheer: Op zwaardere bodems vormt Amerikaanse vogelkers minder een probleem. Niettegenstaande 
werden lokale haarden in het natuurgebied Grote Getevallei reeds actief bestreden (pers. comm. Kevin 
Lambeets). Hier werden de zaadbomen op kniehoogte manueel afgezet, vaak onder een scherm van 
Boswilg, meidoorn en bramen. Via een goede opvolging en dus nazorg wordt de soort ook effectief 
verder bestreden. Een andere beproefde methodiek is het schillen van de bast m.b.v. een trekmes het 
eerste jaar net bij aanvang van de sapstroom, en de boom in het tweede jaar vellen. Ook dan is nazorg 
essentieel en verhoogt de kans op succes aanzienlijk. 
Een klassieke bestrijding bestaat er uit allereerst de zaadbomen te verwijderen zodat verdere uitzaai 
wordt verminderd. Vervolgens komen de kleinere planten en zaailingen aan de beurt. De belangrijkste 
uitdaging bij het beheer vormt de gemakkelijke hergroei vanuit stobben en massale herkieming vanuit 
de zaadbank. Op relatief losse bodems (zandgrond) kunnen planten machinaal worden uitgetrokken 
waardoor de stam en een deel van de wortels geheel worden verwijderd. Hergroei is daardoor miniem 
maar de bodem wordt wel sterk beschadigd. 
 
Tot voor enkele jaren was chemische bestrijding de meest toegepaste methode voor de bestrijding 
van Amerikaanse vogelkers in grotere dichtheden waarbij de afgezaagde stoppen ingesmeerd werden 
met een glyfosaatoplossing. Het takhout werd verwijderd, anders werd de kruidlaag volledig verstikt 
en zijn de zaagwondes ook niet goed bereikbaar voor het insmeren. Glyfosaat werd echter uit de 
handel genomen en is bovendien ecologisch niet verantwoord. Deze bestrijdingsmethode is bijgevolg 
af te raden.  
Afzagen gebeurt best niet te laag bij de grond, zodat nadien stobben gemakkelijker terug te vinden 
zijn. In de jaren volgend op de bestrijdingsmaatregelen gebeurt best eerst een controle van de 
volledigheid van de bestrijding van de zaadbomen, waarna het verwijderen van kleine exemplaren 
aangevat wordt. Op die manier wordt verhinderd dat de eventuele achterblijvers tot zaadzetting 
kunnen komen. Na verwijderen van zaadbomen en bestrijding van jonge bomen is er minstens drie 
jaar een nauwe opvolging nodig om rekrutering vanuit de zaadbank bij te houden en eventuele 
achterblijvers te bestrijden. Door de constante aanvoer van nieuwe zaden (via vogels) dient men 
achteraf meestal jaarlijks hergroei bij te houden. Binnen het bermbeheer is dergelijke intensieve 
aanpak echter niet haalbaar.  

3.2.1.2.1.6 Rimpelroos (Rosa rugosa) 
Ondanks dat Rimpelroos of Japanse bottelroos 
op de lijst staat van invasieve exoten, wordt de 
soort nog steeds aangeplant in bepaalde 
bermen!  
Rimpelroos werd op drie plaatsen waargenomen 
langs de IJzerenweg, allen gelegen in de bermen 
van de Bezinkingsputten. Aangezien de soort 
reeds verwilderd in natuurgebieden 
stroomafwaarts (Grote Getevallei) werd 
aangetroffen en daar succesvol werd bestreden 
onder de struik- en kroonlaag van de bosrand 
(pers. med. Kevin Lambeets), is het vanuit het 

voorzorgsprincipe aangeraden Rimpelroos actief te bestrijden. Temeer op open, zandige bodems zoals 
langs de spoorwegzate ter hoogte van de Bezinkingsputten van Tienen, kan de soort snel woekeren en 
zo andere soorten verdringen. 
 
Beheer: De meest efficiënte methode om Rimpelroos te verwijderen is de plant fysiek volledig 
verwijderen. Hierbij dient erop gelet te worden dat alle wortels en wortelstokken zijn verwijderd en 
dient er voldoende aandacht te zijn voor de nazorg (met eventuele herhaling indien nodig). Voor kleine 
oppervlakten geniet handmatige aanpak de voorkeur, voor grote oppervlakten is deze methode duur 



 
 
 

en arbeidsintensief. De soort wordt nog steeds regelmatig aangeplant in tuinen en openbaar 
plantsoen. Het is dus weinig zinvol om de soort te bestrijden als hij in datzelfde gebied opnieuw nog 
steeds wordt aangeplant.  

3.2.1.2.1.7 Douglasspirea (Spiraea douglasii) 
 

Douglasspirea is een soort die zich via wortelstokken 
snel kan verspreiden en enorme oppervlaktes kan 
bedekken. Het is een soort die vaak aangeplant wordt 
in tuinen als bodembedekker. Deze pioniersoort 
gedijt het best op zonnige plaatsen en natte, lemige 
tot zandige bodems.  
De soort werd slechts op één groeiplaats waar-
genomen, in de bermen van de Bezinkings-putten. 
Aangezien deze soort de neiging heeft om te 
woekeren in natte graslanden en hooilanden vormt 
ze wel een gevaar voor de aanpalende gebieden en 

wordt de soort hier best verwijderd.  
 
De soort kent een snelle uitbreiding via wortelstokken en kan daardoor een dichte vegetatie vormen 
die inheemse soorten verdringt. Douglasspirea kan fertiele zaden produceren onder de Belgische 
klimaatcondities. Deze soort produceert eveneens chemische stoffen waarmee ze de inheemse 
plantengroei kan tegenhouden.  
 
Beheer: Bij maaien zijn verschillende herhalingen gedurende meerdere jaren noodzakelijk voor men 
een aanzienlijke afname van het aantal exemplaren vaststelt. Minstens twee maaibeurten per jaar (de 
eerste in mei-juni, de tweede in augustus-september). Bij oudere populaties met dikkere takken, moet 
de eerste maaibeurt gebeuren met een hakhoutmaaier met een cirkelvormig mes. De plantenresten 
worden opeengehoopt en daarna verbrand of men laat ze ter plekke drogen. Controle van de 
plantenresten is aangewezen. Verhoging van de grondwatertafel (tot aan de grondoppervlakte) zorgt 
ervoor dat de planten veel minder hoog opschieten en kan verdere verspreiding van de soort 
tegengaan door haar concurrentiekracht te breken. In alle gevallen zijn nacontrole en herbehandeling 
noodzakelijk daar hergroei gemakkelijk kan optreden vanuit achtergebleven restanten van 
wortelstokken of takken. Men dient ervoor te zorgen geen fragmenten van takken of wortelstokken te 
verspreiden bij het beheren, en deze ook niet bij het groenafval te gooien, aangezien het risico op 
verspreiding hiermee sterk verhoogt. Wordt maaibeheer gebruikt om de planten te beheersen, dan 
dient extra aandacht te worden besteed aan het voorkomen van verdere verspreiding. Een 
standaardbeheer met de klepelmaaier kan de verdere verspreiding van de soorten in de hand werken.  

3.2.1.2.1.8 Gewone robinia (Robinia pseudoacacia) 
Robinia is een pioniersoort. Op plaatsen waar de soort werd aangeplant en voldoende licht en ruimte 
krijgt, kan de boom sterk uitgroeien en schadelijke gevolgen hebben op allerlei vlakken: 

� Robinia is een vlinderbloemige die voor aanrijking en verruiging van de bodem zorgt. Op 
voedselarme droge bodems zorgt deze boom op die manier voor een achteruitgang van de 
waardevolle inheemse plantengroei.  

� In de bermen vormt de snelgroeiende wortelopslag een probleem voor verkeersveiligheid 
door zichtbelemmering en overgroeiing van vangrails.  

� Beschadigingen aan verhardingen door wortelopdruk komen eveneens regelmatig voor.  
Langs de IJzerenweg zijn er 24 plaatsen waar Robinia groeit: in de bermen van de bezinkingsputten, 
ter hoogte van Neerlinter, Budingen en Geetbets.  



 
 
 

Robinia wordt best enkel bestreden op plaatsen waar het een bedreiging vormt voor de lokale 
biodiversiteit (droge graslanden, lichtrijke bossen) en waar verkeersveiligheid of infrastructuur in het 
gedrang komen (bv. bermen).  
 
Bestrijding van Robinia wordt best specifiek per locatie bekeken of het nodig is om tot bestrijding over 
te gaan.  
 
Beheer: Hoofdstammen kunnen worden gekapt of mechanisch worden uitgetrokken. Dit laatste heeft 
echter bodembeschadiging tot gevolg. Ook hier werd chemische bestrijding met glyfosaat in het 
verleden vaak toegepast om te voorkomen dat de stobben opnieuw uitlopen maar is evenmin aan te 
raden omwille van ecologische redenen. Bovendien is de methode weinig efficiënt. Na verwijdering 
van de hoofdstam reageert de boom meestal met een massale vorming van worteluitlopers, zelfs na 
chemische behandeling. Robinia heeft een wijd, oppervlakkig wortelgestel waardoor chemische 
behandeling van de hoofdstam meestal onvoldoende is om alle wortels af te doden. Opschot kan de 
volgende jaren worden weggemaaid om de wortels uit te putten, dit is echter een zeer traag proces. 
Een goede opvolging is essentieel om te voorkomen dat het opschot sterk zal opgroeien en het 
probleem groter wordt. Bestrijding van deze soort is zeker niet overal noodzakelijk. Indien de soort 
plaatselijk weinig nadelige gevolgen heeft, wordt geadviseerd om deze te laten staan. Robinia is een 
lichtminnende pioniersoort die spontaan zal verdrongen worden door climax soorten als Zomereik en 
Beuk. Omhakken heeft het nadelige gevolg van wortelopschot waardoor de impact vaak groter is 
(dichte lage groei) dan wanneer de boom blijft staan. Hiermee dient zeker rekening te worden 
gehouden indien men besluit om tot bestrijding over te gaan. Een goede opvolging en nabehandeling 
van het opschot gedurende enkele opeenvolgende jaren is noodzakelijk om de plant effectief te 
verwijderen. Robinia vormt doorns aan weerszijden van de bladvoet, voorzichtigheid is aangewezen 
bij uitvoer van het beheer. 
Robinia wordt idealiter bestreden op middellange termijn en d.m.v. volgehouden beheer. Het schillen 
van de bast in het eerste jaar van bestrijding bv. met een trekmes, put de boom een eerste keer uit. 
Het tweede jaar kan de boom dan een opnieuw geschild worden of geveld. Nazorg is noodzakelijk om 
de soort effectief en duurzaam te bestrijden. Hem bedwingen onder een (dicht) scherm van 
snelgroeiende struiken wordt aanbevolen. 
 

3.2.1.2.1.9 Amerikaanse eik (Quercus rubra) 
 

 Amerikaanse eik wordt sinds de 19e eeuw massaal 
aangeplant in België en is hier al zo lang aanwezig dat 
de soort de status “ingeburgerd” krijgt en er 
monumentale exemplaren aanwezig zijn in ons land. 
Deze laatste kunnen waardevol zijn voor vleermuizen. 
Toch is Amerikaanse eik een invasieve exoot die vaak 
door natuurbeheerders wordt bestreden. Eénmaal 
aangeplant is de regeneratiesnelheid van Amerikaanse 
eik zeer hoog en de jonge bomen kunnen een dichte 
onderlaag vormen die de bodemvegetatie en andere 
boomsoorten kan uitsluiten.  

 
Amerikaanse eik wordt gekenmerkt door een soortenarme bijhorende gemeenschap, in tegenstelling 
tot inheemse eiken. Het strooisel wordt moeilijk afgebroken en bevordert de verzuring van de bodem. 
Naast spontane opslag langsheen de spoorwegzate te Neerlinter, werden langs het onderzochte 
traject van de IJzerenweg slechts twee Amerikaanse eiken genoteerd ter hoogte van Neerlinter. De 
natuurwaarde van de bomen langs dit deel van de spoorwegzate is zeer beperkt. Gezien het invasief 



 
 
 

karakter van de soort en de bosuitbreiding en –omvormingswerken in het nabijgelegen natuurgebied 
Grote Getevallei, worden ze dan ook beter weggehaald uit voorzorg.  

3.2.1.2.1.10 Amerikaans krentenboompje (Amelanchir lamarckii)  
 

Het Amerikaans krentenboompje of krent is een plant uit de 
rozenfamilie. De soort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, 
maar komt daar nu niet meer voor en wordt sinds de 19e eeuw in 
België en Nederland aangeplant. Een synoniem is dan ook Drents 
krentenboompje. Deze soort komt verwilderd voor op zandige 
gronden. Het is een struik van ongeveer 12m hoog. De soort kan 
dominant verjongen en wordt gemakkelijk door vogels verspreid. 
Vooral op heideterreinen kan de soort in concurrentie gaan met 
inheemse planten.  
Toch blijft de lokale impact van de soort beperkt doordat ze zelden 
of nooit dichte bestanden vormt en zeer goed verterende bladeren 
heeft. De soort wordt zelfs door meerdere bronnen als een 
verrijking van onze natuur beschouwd, als voedselbron voor vogels 
en omwille van de sierwaarde. 
 

Amerikaans krentenboompje werd een keer genoteerd over het hele traject van de IJzerenweg. Uit 
voorzorg en gezien het potentieel invasief karakter wordt de soort idealiter verwijderd. Eerder 
verwijderde beheerteam Grote Getevallei succesvol een groeiplaats van Amerikaans krentenboompje 
tussen ‘s Hertogengracht en Grote Gete door de struiken laag tegen de grond af te zetten in een dense 
houtkant (pers. med. Kevin Lambeets). 

3.2.1.2.1.11 Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) 
 
Bezemkruiskruid is een Zuid-Afrikaanse soort die in 
de 19e eeuw via import van wol in Europa 
terechtkwam. Pas sinds de jaren ‘70 van de 20e 
eeuw is Bezemkruiskruid aan een duidelijke opmars 
bezig. De soort is in West-Europa algemeen 
aanwezig op ruderale terreinen zoals bouwgronden, 
langs spoorwegen, in wegbermen en langs sloot-
kanten met een voorkeur voor wat vochtige grond. 
De plant heeft volle zon nodig. De grond mag 
zandgrond zijn, maar dan niet te voedselarm. 
 

Zowel in België als Nederland wordt de soort gezien als een invasieve exoot. Vanwege de sterk 
toenemende verspreiding wordt de soort in een aantal natuurgebieden als een bedreiging gezien voor 
zeldzame oorspronkelijke soorten. Zo wordt de plant in de Vlaamse duinen op een aantal plaatsen 
actief bestreden. Langs de IJzerenweg werd de soort vier keer genoteerd in de bermen langs de 
Bezinkingsputten. Een beheer gericht op het verwijderen van Bezemkruidkruid verdient geen prioriteit 
langs de IJzerenweg. 

3.2.1.2.1.12 Vlinderstruik (Buddleja davidii) 
De van oorsprong Aziatische vlinderstruik wordt vaak aangeplant in tuinen en parken. Eén volwassen 
plant kan miljoenen zaden (die zich ver verspreiden via water) produceren en kan regenereren via 
stengel- en wortelfragmenten. Deze pioniersoort is tolerant voor droogte en is zeer invasief op 
braakliggende terreinen in steden en rotsachtige milieus. De soort vormt een bedreiging voor kalkrijke 
graslanden. Vlinderstruik werd slechts op drie groeiplaatsen waargenomen langs de IJzerenweg langs 
de bermen van de Bezinkingsputten.  



 
 
 

 
Beheer: Vlinderstruik dient enkel bestreden te worden op plaatsen waar schade kan voorkomen aan 
gebouwen of infrastructuur en op spoorwegen. Wat hier niet het geval is. Jonge planten kunnen 
makkelijk worden uitgetrokken, grotere planten kunnen worden uitgegraven met het zorgvuldig 
verwijderen van alle plantdelen. De planten lopen snel terug uit na snoei of terugzetten.  

3.2.1.2.1.13 Azijnboom of Fluweelboom (Rhus typhina) 
 

Azijnboom of Fluweelboom wordt veel in tuinen en parken 
aangeplant. De soort vermenigvuldigt zich vegetatief door 
worteluitlopers en hergroei van de scheuten. 
Worteluitlopers kunnen een dicht netwerk vormen tot 
10m rond de ouderplant. In België wordt reproductie van 
zaden zelden waargenomen en staat deze Noord-
Amerikaanse soort op de Bewakingslijst. In Zwitserland 
veroorzaakt de soort al problemen en staat ze op de 
Zwarte lijst. Het witte sap dat uit de plant komt, kan 
dermatitis en ontsteking aan de ogen veroorzaken. In de 
omgeving van Natura 2000-gebieden wordt deze soort 
best verwijderd. Op waarnemingen.be zit de soort in het 
“Waarschuwingssysteem invasieve exoten” als 
“Opkomende soort” en werd er een herkenningsfiche 
opgemaakt: 
 https://waarnemingen.be/exo/be/nl/7313.pdf 
 
 

Van Fluweelboom werden twee jonge exemplaren waargenomen in de bermen van de IJzerenweg, ter 
hoogte van Neerlinter. Dit zijn de resterende uitlopers van een voormalige aanplant, die enkele jaren 
terug i.s.m. RLZH met succes werd afgegraven. De soort wordt hier best nauw opgevolgd en actief 
verwijderd. Onder een scherm van snelgroeiende inheemse struiken zoals meidoorn, Sleedoorn en 
Gewone vlier verloopt de bestrijding efficiënter. Actief aanplanten van dergelijke doornstruwelen waar 
Fluweelboom werd bestreden kan de kans op succes verhogen. 
 
Beheer: Fluweelboom moet volledig uitgegraven worden. Nazorg is nodig om de uitlopers te 
verwijderen. Bij grondverzet goed opletten dat er geen uitlopers van deze soort worden verspreid.  
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Er werden slechts vier Rode Lijstsoorten waargenomen in de bermen van de IJzerenweg.  
In Bijlage 6 wordt een overzicht gegeven van de vindplaatsen van alle Rode Lijstsoorten. Tabel 10 geeft 
een overzicht van het aantal groeiplaatsen van de vier Rode Lijstsoorten.  
 

Tabel 10 Overzicht van de 4 Rode Lijstsoorten en het aantal groeiplaatsen langs de IJzerenweg 
Nederlandse naam Aantal groeiplaatsen/aantal planten 
Beemdkroon 2/15 
Gewone agrimonie 3/11 
Knolboterbloem 1/1 
Rode ogentroost 1/1 
Voorjaarszegge 1/veel 



 
 
 

3.2.1.2.2.1 Beemdkroon (Knautia arvensis) 
Beemdkroon staat op de Rode Lijst als ‘Achteruitgaand’. Het is een soort 
van voedselarme tot matig voedselrijke graslanden op bij voorkeur 
kalkrijke bodems. Relictpopulaties van de soort zijn nu vooral nog te 
vinden in bermen.  
 
In dichte of herstellende vegetaties is een vroege maaibeurt begin mei 
aangeraden (Vanormelingen et al., 2019). Dit wordt zo sinds 2017-2018 
toegepast in de bermen van de IJzerenweg t.h.v. Viskot (Drieslinter), én 
hier werd twee jaar na mekaar bijgeplaatst met zaad afkomstig van een 
nabijgelegen populatie (Rodestraat, Wommersom). De najaarsmaaibeurt 
vindt plaats vanaf oktober. Het maaibeheer hier gebeurt deels door 
ZeisTeam – beheerteam Grote Getevallei (steilere taluds en onder de 
prikkeldraad), en wordt verder afgestemd met RLZH en gemeente Linter. 

In voedselrijke situaties met vaak dense, grazige vegetaties is het dus belangrijk vroeg te maaien, 
vooraleer de planten hun stengelgroei aanvatten. De bladrozetten worden vrijgesteld en capteren zo 
meer zonlicht. Voor de najaarsmaaibeurt is het belangrijk dat er pas gemaaid nadat Beemdkroon in 
zaad staat, zodat de plant zijn zaden kan verspreiden. De plant bloeit van juni tot september. Op eerder 
voedselarme, schralere locaties, wordt een eerste maaibeurt na 15 juni – begin juli aangeraden. 
Beemdkroon kan stand houden in iets ruigere graslanden, maar voor kieming en dus verjonging van 
de populatie zijn open plekken nodig in de vegetatie. Het grasland mag niet te ruig zijn en grassen zoals 
Glanshaver mogen niet domineren.   
Beemdkroon is een indicatorsoort voor een goede toestand van soortenrijke glanshaverhooilanden 
(6510_hu) en kalkrijke kamgraslanden (6510_huk), maar hoort ook thuis in zomende ruigtes (6430_bz) 
samen met Kruisbladwalstro, Gewone agrimonie en Hokjespeul, wat een bijzondere maar 
kenmerkende vegetatie oplevert langsheen de voormalige spoorwegzate. 
Er zijn twee groeiplaatsen van Beemdkroon langs de Spoorwegzate. Op de eerste groeiplaats, in de 
bermen ten noorden van het Viskot, werden max. 10 planten geteld in 2019. Het stuk berm met de 
meeste planten is slechts 0,5m breed en situeert zich direct tussen de zate en de prikkeldraad van het 
aanliggende hooiland in natuurbeheer. Verder is er nog een smalle berm met een tweede groeiplaats 
met vijf planten, ter hoogte van Booienhoven. Een vroegere groeiplaats, net ten oosten van het rond 
punt te Zoutleeuw, verdween onder een illegale moestuin aangelegd op het openbaar domein van de 
spoorwegzate in 2015 (pers. med. Kevin Lambeets). 
 



 
 
 

3.2.1.2.2.2 Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) 
Gewone agrimonie staat op de Rode Lijst als 
‘Achteruitgaand’. De soort een goede indicator voor 
soortenrijke vegetaties, maar het is ook een soort die bij 
verruiging en vergrassing lang stand houdt. De soort heeft 
een voorkeur voor matig arme tot matig voedselrijke, 
eerder droge, kalkhoudende bodems. Ze groeit bij voorkeur 
op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen, onder meer ook 
in de rand van bossen of houtkanten.  
Gewone agrimonie is een soort die vrij laat in bloei en zaad 
komt. In gemaaide graslanden is een vroege eerste 
maaibeurt (half mei tot eind mei) en een late tweede 
maaibeurt (september) nodig om de soort in zaad te laten 
komen. In schrale graslanden kan één late maaibeurt 
volstaan. 
In boszomen en ruigtes kan het beheer bestaan uit een late 
maaibeurt, die indien de bosrand niet te ruig is niet elke jaar 
wordt uitgevoerd. 
 

Gewone agrimonie is een indicatorsoort voor een goede toestand van kalkrijk kamgrasland (rbbkam) 
en voedselrijke boszomen (6430_bz). In de bermen van de IJzerenweg zijn drie groeiplaatsen van deze 
soort. De eerste groeiplaats met zes planten bevindt zich in de bermen ter hoogte van Neerlinter 
(struweelranden en ruigtes). Een tweede groeiplaats met tientallen planten bevindt zich in de bermen 
ten Noorden van het Viskot, waar ook de Beemdkroon groeit, en net ten zuiden van het Viskot in een 
aarden wegel die leidt naar de Tombeek (pers. med. Kevin Lambeets). Een derde groeiplaats, met 
slechts één plant, bevindt zich in een grazige berm ter hoogte van Zoutleeuw. 

3.2.1.2.2.3 Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus)  
Knolboterbloem staat op de Rode Lijst als ‘Bijna bedreigd’. De soort voelt zich thuis op droge, 
voornamelijk - maar niet uitsluitend - kalkrijke graslanden op vochtige tot droge, voedselarme tot 
matig voedselrijke bodems. De voedselrijkdom van het substraat kan nogal variëren, maar bemesting 
verdraagt knolboterbloem slecht. Hoewel ook deze soort, zoals de meeste boterbloemen, een 
zaadvoorraad in de bodem heeft, is ze toch vooral kenmerkend voor ongescheurde, oude graslanden 
op plaatsen waar gedurende tientallen jaren geen verandering van beheer is opgetreden. 
Knolboterbloem is een indicatorsoort voor een goede toestand van soortenrijke glanshaverhooilanden 
(6510_hu) en kalkrijke kamgraslanden (rbbkam). Er werd slechts één groeiplaats van Knolboterbloem 
in de bermen van de IJzerenweg waargenomen, in de berm langs het fietspad dat tussen de hooilanden 
van het Viskot is gelegen, langs het fietspad dat naar Zoutleeuw loopt.  

3.2.1.2.2.4 Rode ogentroost (Odontites vernus)  
Rode ogentroost staat op de Rode Lijst als ‘Achteruitgaand’. De soort is een eenjarige halfparasiet op 
de wortels van grassen. De ondersoort serotinus is de meest voorkomende en is ook degene die in de 
berm werd waargenomen. Deze groeit vooral in pioniersvegetaties op vochtige, matig voedselrijke 
bodem. Rode ogentroost is een indicator voor een goede toestand van Zilverschoongrasland (Rbbzil).  
Rode ogentroost werd slechts op één groeiplaats waargenomen, in de bermen langs de 
Bezinkingsputten.  

3.2.1.2.2.5 Voorjaarszegge (Carex caryophyllea) 
Voorjaarszegge staat als ‘Zeldzaam’ op de Rode Lijst. De soort groeit op min of meer droge, doorgaans 
kalrijke bodems. De plant groeit bij voorkeur op zonnige, voedselarme, (zeer) stikstofarme grond. Het 
kan gaan om graslanden of weinig bemeste weilanden op hellingen, bosranden of taluds. In 
Vlaanderen is de plant vooral nog te vinden op leem-, löss- en krijtgronden. Langs de IJzerenweg werd 
de soort in 2014 nog waargenomen ca. 500m ten oosten van het rond punt te Zoutleeuw, op een 



 
 
 

schrale, zuidgerichte talud onder een niet-onderhouden houtkant. Ook net ten westen van het rond 
punt situeert zich een grotere groeiplaats op de zuidgerichte taluds van de voormalige Spaanse citadel 
van Zoutleeuw (pers. med. Robin Guelinckx, Kevin Lambeets). Deze zegge bloeit al in april en wordt 
eind mei en in juni vaak over het hoofd gezien.  
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Op de pionierbodems langs de Bezinkingsputten van Tienen worden allerlei zeldzame soorten 
waargenomen. Deze bermen bestaan dan ook uit opgespoten kalkrijk zand, een biotoop dat zeldzaam 
is in het binnenland en gelijkenissen vertoont met duinpannes aan de kust. Vandaar dat hier zeldzame 
kustsoorten werden waargenomen. Tabel 11 geeft een overzicht van het aantal groeiplaatsen van de 
acht zeldzame soorten die werden waargenomen langs de IJzerenweg.  
 
Tabel 11 Overzicht van de acht zeldzame soorten die werden waargenomen langs de IJzerenweg met het aantal 

groeiplaatsen 
Nederlandse naam Aantal 

groeiplaatsen 
Kraagroos 2 
Kruidvlier 8 
Veldhondstong 1 
Fraai duizendguldenkruid 1 
Stalkaars 2 
Akkerklokje 1 
Kattendoorn 1 
Aardaker 1 

3.2.1.2.3.1 Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) 
Fraai duizendguldenkruid is een pionier van open plekken op zandige kalkrijke bodem. De soort staat 
optimaal in open vegetaties, op overgangszones en op plaatsen die uitzonderlijk onder water komen 
maar het grootste deel van het jaar droog staan. In het binnenland is de soort vooral te vinden op met 
kalkrijk zand opgespoten terreinen. In de Getevallei duikt deze soort sporadisch op bij grondwerken, 
vooral op (vroeger overstroomde) valleiflanken bv. tijdens opschonen van poelen. Fraai 
duizendguldenkruid werd slechts op één groeiplaats waargenomen, in de bermen langs de 
Bezinkingsputten. Daar was anno 2013 een grote groeiplaats, maar de soort is er in 2016 voor het 
laatst gemeld. 	

3.2.1.2.3.2 Veldhondstong (Cynoglossum officinale) 
Veldhondstong is een soort van pioniersmilieus en struwelen op droge, matig voedselarme, basische 
zandbodems. In de Duinen groeit ze in een breed gamma van vegetatietypes en milieus zoals mosduin, 
verstoorde wegbermen, bebouwde zones, zeereepduinen, evenals in open struweel en duinbos. Alleen 
gesloten grasland lijkt ze te mijden. Veldhondstong werd slechts op één groeiplaats waargenomen, in 
de bermen langs de Bezinkingsputten.  

3.2.1.2.3.3 Kraagroos (Rosa agrestris) 
Kraagroos is bij ons een zeldzame struweelsoort van zonnige, zuidgerichte hellingen, vaak op 
mineralen- en kalkrijke bodems. Het is een duidelijk thermofiele soort. In Zoutleeuw werden t.h.v. 
deelgebied Thesebroek van natuurgebied Grote Getevallei enkele Kraagrozen langs een kalkrijk talud 
van de IJzerenweg aangeplant in kader van het Urgentieplan PPS-Vlaams-Brabant (Vanormelingen et 
al., 2019) en wordt hier opgevolgd. Het bronmateriaal is afkomstig van de 'voetweg Rodestraat, 
Wommersom'. Verderop langs de IJzerenweg in Zoutleeuw werd op 3 juni 2020 een grote, bloeiende 
struik gevonden, op de talud van een gracht buiten categorie (pers. med. Kevin Lambeets). De 
groeiplaatsen van Kraagroos hebben baat bij een gefaseerd hakhoutbeheer, waarbij voldoende 
zonlicht de planten kan bereiken. 

3.2.1.2.3.4 Kruidvlier (Sambucus ebulus)  
Kruidvlier is een hoge kruidachtige plant, die meestal dichte begroeiingen vormt, waaronder weinig of 
geen andere plantensoorten kunnen gedijen. De soort houdt van vochtige, matig voedselrijke en 
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kalkrijke bodems. Vlaanderen ligt op de noordrand van het verspreidingsgebied van Kruidvlier. De 
soort is er zeldzaam en komt voornamelijk voor op leemgronden, waardoor de soort zich prima thuis 
voelt langs de IJzerenweg. Kruidvlier is een sleutelsoort van het habitattype “Nitrofiele boszomen met 
minder algemene bossoorten (6430_bz)”. 
De soort wordt talrijk waargenomen in de bermen ter hoogte van Zoutleeuw, nabij het natuurgebied 
Bolwerk – Leeuwse Getevallei, over een lengte van een hondertal meter, vaak samen met Groot 
hoefblad en een enkele locatie met Rode kamperfoelie. 

3.2.1.2.3.5 Stalkaars (Verbascum densiflorum) 
Het milieu van Stalkaars lijkt heel sterk op dat van Koningskaars: verstoorde, kalkrijke terreinen, bij 
voorkeur op zand. Stalkaars heeft echter een voorkeur voor iets ruigere begroeiingen dan 
Koningskaars. 
In Vlaanderen bereikt Stalkaars het noorden van haar areaal. Met haar duidelijke voorkeur voor door 
de mens beïnvloede standplaatsen kent de soort een onmiskenbare vooruitgang. Toch is de soort nog 
steeds zeldzaam in Vlaanderen. Stalkaars werd twee keer waargenomen, in de bermen langs de 
Bezinkingsputten.  

3.2.1.2.3.6 Akkerklokje (Campanula rapunculoides) 
Akkerklokje is in Vlaanderen enkel inheems langs de Grensmaas en in het oosten van de Leemstreek. 
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het eerder een zoomplant dan een akkerplant.  
Langsheen de IJzerenweg werd Akkerklokje eerder vastgesteld op een hoge talud met iepen nabij het 
natuurgebied Bolwerk–Leeuwse Getevallei te Zoutleeuw. Op 3 juni 2020 werd nabij dit relict een 
uitgebreide groeiplaats met >100 exx. gedocumenteerd in de berm van de spoorwegzate zelf (pers. 
med. Jules Robijns, Kevin Lambeets). 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de bermen en de hoogopgaande houtige vegetaties die 
vandaag ‘de Spaanse citadel van Zoutleeuw’ omgrenzen dient rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheid van deze voor de Getevallei unieke standplaats. 
 

 
Figuur 41: Groeiplaats van Akkerklokje in de holle weg langs het Bolwerk (foto:Kevin Lambeets) 
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3.2.1.2.3.7 Kattendoorn 
Kattendoorn is een soort van vochtige tot droge, voedselarme graslanden op kalkrijke bodem. Door 
zijn doorns wordt de soort gemeden door grazers, waardoor hij graag in weilanden groeit, maar je kan 
hem ook vinden in hooilanden. 
Het is  een kensoort van soortenrijk kalkrijk kamgrasland en soortenrijke glanshaverhooilanden. 
De soort werd in september 2020 aangeplant op de talud tussen de berm van de IJzerenweg en de 
hooilanden van het Viskot te Drieslinter. De herkomst van de zaden die ex-situ werden opgekweekt 
betreft een groeiplaats in de berm van Steenweg te Zoutleeuw, in vogelvlucht op 1km van het Viskot 
(pers. med. Kevin Lambeets). 

3.2.1.2.3.8 Aardaker 
Aardaker is een soort die vaak in bermen groeit, langs de buitenranden van akkers, op braakliggende 
terreinen en in bosranden. De soort is zeldzaam in Vlaanderen en komt geïsoleerd voor in de kalrijke 
districten (Leemstreek en de polders). Nabij de Bezinkingsputten te Tienen groeit de soort in een 
nitrofiele verruigende bermen, vaak samen met Wilde marjolein. Een aangepast maaibeheer, met in 
de beginfase een verschralend maaibeheer midden mei wat later kan verlaat worden, is aangeraden 
om deze vroeger talrijke soort langs spoorwegzates kansen op uitbreiding te geven. Gezien de late 
bloei, wordt de najaarsmaaibeurt best pas vanaf begin oktober uitgevoerd. 
 

��������� ����������������	

Er werden 21 indicatorsoorten geselecteerd die de waarde aangeven van de verschillende biotopen in 
de bermen van de IJzerenweg (zie ook Bijlage 7). In Tabel 12 worden de indicatorsoorten opgelijst met 
het aantal groeiplaatsen waarin deze soorten werden opgetekend.  
 

Tabel 12 Overzicht van het aantal groeiplaatsen van de 21 geselecteerde indicatorsoorten in de bermen van de 
IJzerenweg. 

Nederlandse naam Aantal groeiplaatsen 
Bosanemoon 3 

Stijf havikskruid 3 

Brem 4 

Daslook 2 

Echte koekoeksbloem 3 

Echte valeriaan 8 

Gele ganzenbloem 1 

Gele lis 1 

Gevlekte aronskelk 1 

Gewone vogelmelk 2 

Groot hoefblad 6 

Grote bevernel 3 

Hokjespeul 5 

Knoopkruid 22 

Kruisbladwalstro 38 

Moerasspirea 3 

Pinksterbloem 2 

Rapunzelklokje 12 

Riet 48 

Schermhavikskruid 2 

Wilde marjolein 33 
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3.2.1.2.4.1 Bosanemoon (Anemone nemorosa) 
Bosanemoon is een oud-bosplant die ook in de bosrand en in historische houtkanten groeit. De soort 
verspreidt zich vooral vegetatief en overbrugt dus moeilijk lange afstanden. Vandaar dat ze 
tegenwoordig enkel nog in oude boskernen te vinden is en moeilijk nieuwe bossen koloniseert, door 
de versnippering van onze bosgebieden. Daarnaast is Bosanemoon ook een graslandsoort die vooral 
kenmerkend is voor historisch permanente graslanden met een zeer laag fosfaatgehalte. Langs de 
IJzerenweg groeit de soort hier eerder vanuit deze context, daar de vallei historisch bestond uit 
permanente graslanden en oude houtkanten als perceelsbegrenzing. Bosanemoon werd op drie 
plaatsen in de berm waargenomen: één groeiplaats ten noorden van het Viskot en twee groeiplaatsen 
ter hoogte van Budingen. 	

3.2.1.2.4.2 Stijf havikskruid (Hieracium laevigatum) 
Stijf havikskruid groeit in grazige vegetaties in de halfschaduw, langs bosranden en langs brede 
bospaden. Ze groeit bij voorkeur op zandige of uitgeloogde leembodems, in voedselarme tot matig 
voedselarme omstandigheden. In Vlaanderen is de soort niet bedreigd, maar in de leemstreek waar ze 
vaak in holle wegen voorkomt, is ze vrij zeldzaam. Het zwaartepunt in Vlaanderen situeert zich in de 
Kempen en de Maasvallei. 
Er werden langs de IJzerenweg twee groeiplaatsen van Stijf havikskruid vastgesteld. Enerzijds een 
groeiplaats t.h.v. het voormalig stationsgebouw te Oplinter, anderzijds langs een houtkant direct 
aanpalend de IJzerenweg te Drieslinter, niet ver van de Geensmolen. Stijf havikskruid heeft duidelijk 
baat bij een gefaseerd en in tijd en ruimte gespreid hakhoutbeheer. Het is een laatbloeiende soort, 
dus waar de plant in de bermen zelf voorkomt, wordt idealiter pas gemaaid vanaf midden oktober. 

3.2.1.2.4.3 Brem (Cytisus scoparius) 
Brem is een lichtminnende struik van lichte, eerder droge, zure en vrij voedselarme, zandige tot lemige 
bodems. Waar Brem tot ontwikkeling komt, is de bodem altijd zuur of ontkalkt. De struik gedijt in een 
brede waaier van standplaatsen: open plekken in het bos, kapvlakten, brede boswegen en lichte 
bosranden. De soort is een indicator voor een goede toestand van Brem- en Gaspeldoornstruweel.  
Brem werd op vier plaatsen waargenomen langs de IJzerenweg. Eén groeiplaatsen bevinden zich 
vlakbij het Viskot, ten zuiden van de Grote Gete, een tweede groeiplaats bevindt zich een beetje 
verderop richting Zoutleeuw, ter hoogte van Klein Bosch veld en een derde groeiplaats bevindt zich ter 
hoogte van Thesebroek.  

3.2.1.2.4.4  Daslook (Allium ursinum) 
Daslook is een oud-bosplant die voorkomt in wat schaduwrijkere loofbossen in de Leemstreek. De 
soort groeit er op voedselrijke, vochtige tot natte gronden met goed verterend strooisel. De 
standplaatsen zijn gewoonlijk neutraal tot licht kalkrijk, een enkele keer ook licht zuur. De plant 
verdraagt uitdroging slecht, maar ze houdt evenmin van overstromingen. Kaalslagen en open situaties 
van beperkte duur worden nog net verdragen zonder dat de populatiedichtheid blijvende schade 
oploopt. Buiten het bos komt de plant slechts zelden voor, het meest nog in bredere houtkanten. Het 
is dus een slechte kolonisator van nieuw bos, tenzij het bij oud bos aansluit. De soort komt ook voor 
als stinzenplant in parken.  
Eén groeiplaats bevindt zich in de berm waar het fietspad tussen de hooilanden van het Viskot richting 
Zoutleeuw begeeft. Deze populatie is wellicht meegekomen met de klepelmaaier van de gemeente of 
via groenstort uit tuinen hier terecht gekomen. Er zijn geen waarnemingen voor 2015, de soort 
koloniseerde deze plek vrij recent. 
De tweede groeiplaats bevindt zich ter hoogte van Geetbets, in de berm langs het Monikkenhof van 
Vlierbeek. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de soort hier als stinzenplant vanuit het kasteeldomein is 
terecht gekomen.  

3.2.1.2.4.5 Echte koekoeksbloem (Silene floscuculi) 
Echte koekoeksbloem is een soort van natte graslanden op matig voedselrijke bodems. Ze staat bij 
voorkeur in hooilanden. Het is een indicatorsoort van een goede toestand van Grote-
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vossenstaartgraslanden en dotterbloemgraslanden. Echte Koekoeksbloem werd op drie plaatsen 
waargenomen in de bermen langs de IJzerenweg, allen gelegen in de bermen langs Tiens Broek en 
langs een houtkant ter hoogte van natuurgebied het Viskot.  

3.2.1.2.4.6 Echte valeriaan (Valeriana officinalis) 
Echte valeriaan is een soort van natte strooiselruigten, die graag groeit op slibrijke oeverwallen langs 
sloten, beken en andere watergangen, in natte, verruigde graslanden, in moerasbos en op kapvlakten. 
De soort is een indicator van een goede toestand van moerasspirearuigte. Echte valeriaan werd op 8 
plaatsen waargenomen langs de IJzerenweg. Een groeiplaats ligt op een nattere plek in de berm, tussen 
de Wilde marjolein en het Knoopkruid, ter hoogte van Klein Bosch veld.  
Het merendeel van de vindplaatsen ligt wat verderop in de bermen ter hoogte van Zoutleeuw (langs 
de Kleine Gete).  

3.2.1.2.4.7 Gele ganzebloem (Glebionis segetum) 
Het meest abundant kwam Gele ganzenbloem vroeger voor in graan- en hakvruchtakkers (onder meer 
bietenakkers en aardappelvelden). Het is een lichtminnende soort van kalkarme, goed drainerende, 
lichte bodems. Daarnaast wordt Gele ganzenbloem aangetroffen in allerlei pioniersmilieus, zoals 
braakliggende percelen, wegbermen en rivieroevers. Gele ganzenbloem werd op één plek in een kort 
gemaaide berm langs een perenaanplant waargenomen.  

3.2.1.2.4.8 Gevlekte aronskelk (Arum maculatum)  
Gevlekte aronskelk is een oud-bosplant die vooral in schaduwrijke, relatief voedselrijke loofbossen met 
een luchtige en kruimelige, goed verterende humus groeit. Buiten het bos groeit Gevlekte aronskelk 
ook aan de voet van schaduwrijke holle wegen of in wat bredere hagen en houtkanten op hellingen. 
Op zeer lichtrijke standplaatsen kwijnt de soort weg. Bij permanente ontbossing verdwijnt ze vrij snel. 
Gevlekte aronskelk kan ook als stinzenplant voorkomen in parken en tuinen. Meerdere exemplaren 
van deze plant werden op één plaats gezien, in de berm ten noorden van de hooilanden van het Viskot.  

3.2.1.2.4.9 Gele lis (Iris pseudacorus) 
Gele lis is een soort van oevers van sloten, beken, rivieren, kanalen, poelen en grotere plassen, maar 
ook van natte hooilanden, broekbossen e.d. Gele lis kan lang standhouden op eenzelfde plaats en 
uitgroeien tot fors ontwikkelde pollen en uitgebreide populaties. Zelden of nooit echter treedt de soort 
als plaatselijke dominant op. Gele lis is een indicatorsoort voor een goede toestand van 
moerasspirearuigte, rietmoerassen en broekbossen. De soort werd op één plaats gezien, in de ruige 
rietbermen die grenzen aan Laterbroeken.  

3.2.1.2.4.10 Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum)  
Ooit was Gewone vogelmelk een akkeronkruid, terwijl de plant nu enkel nog in akkerranden en 
aangrenzende wegbermen te vinden is. Momenteel is Gewone vogelmelk vooral een graslandsoort. 
Verder wordt de plant aangetroffen in de mantelzoom van bosjes. De plant staat vooral op droge tot 
vochtige, kalkhoudende bodems.  
Gewone vogelmelk werd op twee plaatsen waargenomen in de berm die tussen de hooilanden ligt van 
het Viskot, waar het fietspad richting Zoutleeuw afdraait.  

3.2.1.2.4.11 Groot hoefblad (Petasites hybridus) 
Groot hoefblad is een soort van vochtige of tijdelijk natte, zeer voedselrijke, zonnige of licht 
beschaduwde plaatsen. De soort komt in hoofdzaak voor langs waterlopen, op wegbermen en in 
moerassige ruigten, soms in open bossen. Groot hoefblad is een sterk competitieve groeier en kan met 
zijn zeer grote bladeren en vertakkende wortelstokken snel de vegetatie domineren. De soort is een 
indicator van een goede toestand van voedselrijke boszomen en moerasspirearuigten.  
Er werden acht groeiplaatsen gevonden, waarvan vier in de stukken berm langs de Kleine Gete en vier 
in een ruige berm ter hoogte van de graslanden van het Bolwerk in Zoutleeuw. Deze groeiplaatsen 
bestaan uit honderden planten. 
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3.2.1.2.4.12 Grote bevernel (Pimpinella major)  
 

Grote bevernel komt voor op vochtige, matig voedselrijke bodems, vooral 
in hooiland en in bermen, maar eveneens langs grazige paden, heggen, 
bosranden, taluds en in holle wegen. Het is een typische soort van 
glanshavergraslanden. Het is een laat bloeiende hooilandplant, de soort 
staat meestal pas in juli of augustus in bloei. De zaden zijn pas eind 
augustus of september rijp, ze zien dan zwart. Een goed beheer voor 
planten van glanshaverhooilanden die vrij laat bloeien bestaat uit een 
vroege 1ste maaibeurt eind mei begin juni en een late 2de maaibeurt half 
tot eind september. De soort werd op drie plaatsen waargenomen: in een 
ruigere berm ten noorden van de Bezinkingsputten, in het bloemrijk 
hooiland van het station van Oplinter en in een bloemrijke berm ter hoogte 
van Drieslinter.  

3.2.1.2.4.13 Hokjespeul (Astragalus glycyphyllos) 
 

Hokjespeul komt in haar natuurlijke milieu voor in bosranden op 
warme, kalkrijke, eerder stikstofarme groeiplaatsen. Daarnaast kan 
de plant zich ook hand-haven op begraasde terreinen of langs 
wegkanten. De soort is een indicator van een goede toestand van 
kalkgraslanden en struwelen op kalkrijke bodem.  
 
In de berm ten noorden van het Viskot, waar ook Beemdkroon 
groeit, werden 19 planten van Hokjespeul gevonden. Deze soort 
behoort tot een kwetsbare en traag herstellende vegetatie die ooit 
langs de IJzerenweg talrijk was en goed ontwikkeld voorkwam.  
 
 
 
 

3.2.1.2.4.14 Knoopkruid (Centaurea jacea) 
Diverse ondersoorten van Knoopkruid stellen meer specifieke eisen aan hun biotoop, maar Knoopkruid 
s.l. kan in Vlaanderen worden omschreven als een soort van droge tot vochtige, min of meer ruige 
bermen en graslanden op matig voedselrijke bodem. Ze maakt er dikwijls deel uit van soorten- en 
kleurrijke, voor insecten aantrekkelijke begroeiingen. De soort is een indicator voor een goede 
toestand van soortenrijke glanshaverhooilanden en grote vossenstaartgraslanden.  
Knoopkruid werd op 22 locaties verspreid over het hele traject van de IJzerenweg waargenomen: elf 
groeiplaatsen ter hoogte van de Bezinkingsputten en ten noorden van de Bezinkingsputten, drie 
groeiplaatsen ter hoogte van Oplinter, één groeiplaats ten hoogte van Budingen, één groeiplaats ter 
hoogte van Geetbets, vijf groeiplaatsen ter hoogte van Klein Bosch veld en één groeiplaats ten zuiden 
van Zoutleeuw.  
In feite is het aantal vindplaatsen van deze vrij algemene soort vrij beperkt, daar er niet veel bloemrijke 
bermen te vinden zijn over het hele traject.   

3.2.1.2.4.15 Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes) 
Kruisbladwalstro is een soort van matig voedselrijke zomen op kalkhoudende, vochtige bodems. Ook 
is het een sleutelsoort van nitrofiele zomen met bijzondere soorten (6430_ bz). Meestal groeit ze 
eerder in halfschaduw dan in volle zon, langs heggen, in holle wegen en langs bosranden. De soort is 
een indicator voor een goede toestand van voedselrijke boszomen. Kruisbladwalstro werd over het 
hele traject vrij regelmatig waargenomen, daar veel bermen een mantelzoomkarakter hebben doordat 
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ze aanpalen aan bossen of struwelen. In de historische context waren dit spoorwegbermen die via 
hakhout en maaibeheer werden vrijgehouden.  

3.2.1.2.4.16 Moerasspirea (Filipendula ulmaria) 
Moerasspirea is een soort van matig voedselrijke, natte ruigten. Bij te sterke verruiging wordt de soort 
door nitrofiele soorten (zoals Rietgras, Grote brandnetel en Harig wilgenroosje) verdrongen. 
Moerasspirea is een indicator van een goede toestand van moerasspirearuigten. Moerasspirea werd 
slechts drie keer genoteerd over het hele traject waarvan twee keer in de bermen langs de 
Bezinkingsputten en één keer in de rietbermen langs Laterbroeken.  

3.2.1.2.4.17 Wilde marjolein (Origanum vulgare) 
Wilde marjolein is een overblijvende soort van graslanden, ruigten en zomen op kalkrijke 
(leem)bodems. Ze staat op voedselarme tot matig voedselrijke standplaatsen en wordt vooral 
gevonden in wegbermen. De soort is een goede indicator voor droge kalkgraslanden en kalkrijk 
kamgrasland. Wilde marjolein werd verspreid over het hele traject in de drogere, bloemrijke bermen 
waargenomen: talrijk ter hoogte van de Bezinkingsputten in de zuidgerichte berm, ter hoogte van 
Geetbets, ter hoogte van Klein Bosch veld en ten Zuiden van de citadel.   

3.2.1.2.4.18 Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) 
Schermhavikskruid groeit in schrale, grazige vegetaties en zomen op droge, voedselarme tot matig 
voedselrijke bodems. De soort komt zowel op zure als basische bodemtypes voor en is vooral een 
zoomsoort. Intensief maaien is nefast voor deze soort. Schermhavikskruid werd slechts 2 keer 
waargenomen in de bermen van de IJzerenweg: ten hoogte van Geetbets en ten noordoosten van de 
berm met Beemdkroon en Hokjespeul. Op beide groeiplaatsen wordt deze soort vergezeld door 
Rapunzelklokje. Deze soort is algemeen in het Hageland, maar voor de leemstreek en dus ook de 
Getevallei toch als bijzonder te beschouwen. Gezien de piekbloei en zaadzet in de nazomer ligt, heeft 
de soort baat bij een tweede maaibeurt vanaf midden oktober.  

3.2.1.2.4.19 Rapunzelklokje (Campanula rapunculus) 
Rapunzelklokje groeit vooral op vochtige tot droge, matig voedselrijke en kalkhoudende bodems. Het 
is een soort van grazige vegetaties op zonnige open plaatsen. Ze heeft behoefte aan voldoende open 
plekken om te kiemen. De bodem mag tamelijk stikstofrijk zijn. Ze staat in wegbermen en in zonnige 
zomen van struwelen. De soort is een indicator voor een goede toestand van soortenrijke 
glanshaverhooilanden. Rapunzelklokje werd slechts 12 keer waargenomen over het hele traject van 
de IJzerenweg: zeven planten groeiden in de berm met Beemdkroon en Hokjespeul ten noorden van 
het Viskot, één groeiplaats in de berm tussen de hooilanden van het Viskot, drie groeiplaatsen ter 
hoogte van Budingen en één groeiplaats ter hoogte van Geetbets.  

3.2.1.2.4.20 Riet (Phragmites australis) 
Riet is bij uitstek een oever- en verlandingsplant, die ongeveer overal groeit waar open water en land 
met elkaar in contact staan. Met behulp van meterslange rizomen kan riet heel ver doordringen in 
aanpalende biotopen, zowel in het water als op het land. Ongestoord groeien rietvegetaties uit tot 
structurele landschapselementen die van belang zijn voor andere soorten en soortengroepen zoals tal 
van rietvogels. Riet gedraagt zich indifferent ten opzichte van de meeste water- en bodem-
karakteristieken: het is een sterke soort met een zeer brede ecologische amplitude, die maaien goed 
verdraagt.  
Riet werd als indicatorsoort gekozen om te wijzen op de waarde (o.a. voor vogels) van de rietkragen 
langs de bermen van de IJzerenweg. In de bermen langs de Bezinkingsputten wordt Riet sporadisch 
waargenomen, maar in de bermen die grenzen aan Laterbroeken zijn mooie rietkragen aanwezig. Ten 
zuiden van de Grote Gete zijn rietkragen beperkt aanwezig. Verder zijn er nog stukken rietruigte ter 
hoogte van Zoutleeuw en t.h.v. deelgebied Retse in de Grote Getevallei onder een populierenaanplant. 
Maaibeheer van Riet gebeurt idealiter gefaseerd, zodat er structureel een goede afwisseling blijft 
bestaan van enerzijds jong Riet, anderzijds overjarige Riet, en dit zowel vlekgewijs als lineair in 
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rietkragen. Via een wintermaaiing blijft het rietbestand ook bestendigd, terwijl zomermaaien net 
resulteert in een achteruitgang (Riet wordt uitgeput). Zeker in Laterbroeken is dergelijke afstemming 
qua maaibeheer cruciaal gezien het belang als habitat voor ondermeer Kleine karekiet, Bosrietzanger 
en Blauwborst (zie hoger). 
 

 
Figuur 42 Mooie rietbermen ter hoogte van Laterbroeken, waar een stuk wordt kapotgereden door tractors ter 

hoogte van een toegang tot een weilandencomplex 
 

3.2.1.2.4.21 Pinksterbloem (Cardamine pratensis) 
Pinksterbloem groeit in natte tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden en in bossen 
op natte, voedselrijke bodems. De soort komt op alle bodemtypes voor, periodieke overstroming 
wordt goed verdragen. De soort gedijt in grasland onder maai- of graasbeheer en in bronbossen of 
beek- begeleidende bossen, ook onder hakhoutbeheer. Bij intensief maaibeheer (gazonbeheer) kan de 
soort aanwezig blijven en zich vegetatief uitbreiden. Pinksterbloem is een indicatorsoort voor een 
goede toestand van dotterbloemgraslanden.  
Pinksterbloem werd slechts 2 keer waargenomen langs het hele traject van de IJzerenweg: 1 
groeiplaats in een bloemrijke berm ten oosten van Oplinter en 1 groeiplaats tussen de rietruigtes ter 
hoogte van Laterbroeken.  
 

 
Hieronder maken we een oplijsting van de bermtrajecten met momenteel de grootste natuurwaarde 
en het meeste potentieel, zodat bij het beheer op deze trajecten kan gefocust worden. Het beheer 
wordt best op maat van de Rode-Lijst en indicatorsoorten uitgevoerd.  
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1) De bermen ten noorden van het Viskot bezitten de grootste concentratie aan Rode Lijstsoorten door 
de groeiplaats van Beemdkroon en Gewone agrimonie.  
2) De berm tussen de hooilanden van het Viskot heeft met Knolboterbloem een Rode Lijstsoort 
3) De grazige berm met Aardaker en de pionierbermen langs de Bezinkingsputten bezitten veel 
bijzondere soorten.  
4) De mantelzoombermen ter hoogte van Neerlinter met veel Gewone agrimonie zijn zeer waardevol.  
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5) De bermen ter hoogte van Zoutleeuw met veel Kruidvlier zijn waardevol 
6) De bloemrijke bermen ter hoogte van Booienhoven met Beemdkroon, Wilde marjolein en 
Knoopkruid 
 

 
Figuur 43: Overzichtskaart van de bermtrajecten langs de IJzerenweg die rijk zijn aan Rode Lijstsoorten 
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1) De bermen ten noorden van het Viskot bezitten de grootste concentratie aan indicatorsoorten, 
naast de uitgebreide groeiplaats van Beemdkroon en Gewone agrimonie groeit hier 
Hokjespeul, Rapunzelklokje en Kruisbladwalstro.   

2) De berm tussen de hooilanden van het Viskot heeft naast Knolbolterbloem ook 
indicatorsoorten als Gewone vogelmelk en Kruisbladwalstro. 

3) De pionierbermen langs de Bezinkingsputten bezitten veel bijzondere soorten en 
indicatorsoorten.  

4) De bloemrijke bermen met Knoopkruid en Wilde marjolein tussen de Bezinkingsputten en 
Neerlinter.  

5) De Rietruigtes ter hoogte van Laterbroeken zijn zeer waardevol voor onder andere rietvogels. 
6) De mantel-zoomvegetaties in de bermen net voor Drieslinter zijn waardevol met soorten als 

Stijf havikskruid, Grote bevernel, Pinksterbloem en Kruisbladwalstro 
7) Stukken berm ten zuiden van Geetbets met restanten van bloemrijke bermen met 

Rapunzelklokje, Schermhavikskruid, Knoopkruid en Kruisbladwalstro 
8) Stukken berm ten noorden van Geetbets met restanten van bloemrijke bermen met 

Knoopkruid, Kruisbladwalstro, Schermhavikskruid en Rapunzelklokje 
9) De bermen ten zuiden van de Grote Gete met Wilde marjolein, Kruisbladwalstro, 

Rapunzelklokje, Brem en Riet.   
10) De bloemrijke bermen ter hoogte van Groot en Klein Boschveld met veel Wilde marjolein en 

Knoopkruid. 
11) De natte ruigtes ten zuiden van de Kleine Gete met Groot hoefblad, Echte valeriaan en Riet.  
12) De bermen ten zuiden van Zoutleeuw met Echte valeriaan en Riet. 
13) De bloemrijke bermen ter hoogte van Booihoven met Beemdkroon, Wilde marjolein en 

Knoopkruid 
14) De houtige berm net ten noordoosten van Viskot, in deelgebied Tombroek van de Grote 

Getevallei, herbergt verschillende oud bos-soorten zoals Gevlekte aronskelk, Bosanemoon en 
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Grote muur onder een zeer gevarieerde houtkant met Tweestijlige meidoorn, Wilde 
kardinaalsmuts, Spork en Ruwe iep. Ook Kruisbladwalstro en Echte valeriaan komen hier voor 
in de kruidlaag. 

 

 
Figuur 44: Overzichtskaart van de bermtrajecten langs de IJzerenweg die rijk zijn aan indicatorsoorten 
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Op 8 november 2019 werden 49 soorten paddenstoelen op naam gebracht in de bermen van de 
IJzerenweg. Van deze 49 soorten staan 5 soorten op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). In 
Bijlage 8 geven we een overzicht van 86 soorten die sinds 2017 werden waargenomen in de bermen 
van de IJzerenweg/aanpalende hooilanden. We nemen de soorten uit de aanpalende gebieden mee, 
omdat die aangeven welke potenties er zijn voor de bermen, bij een optimalisatie van het beheer.  

 
Hieronder bespreken we kort de Rode Lijstsoorten die in de bermen werden waargenomen op 8 
november 2019. We gebruiken de Rode Lijst van Nederland (Arnolds & Veerkamp) omdat er geen 
volledige Rode Lijst is voor Vlaanderen en de toestand van de Nederlandse mycoflora vergelijkbaar is 
met deze in Vlaanderen. In Bijlage 9 worden de Rode Lijstsoorten die werden waargenomen in de 
bermen op kaart weergegeven. We geven ook vondsten uit voorgaande (tot 2017) jaren weer op kaart 
en bespreken deze ook hieronder,  

��������� !�"�#����$�

����	�%&#���&'�	"����������	

Het Papegaaizwammetje is een indicatorsoort voor kruidenrijk grasland. Hij komt voor in onbemeste 
kortgrazige weilanden en wegbermen. 
Het Papegaaizwammetje is vooral te vinden op schrale grazige plaatsen waar de bodem gedurende 
lange tijd met rust is gelaten. Het is een kritische soort die zich op nieuwe geschikte plaatsen pas na 
20 jaar vestigt. Bij een ingezet verschralingsbeheer van vermeste graslanden duurt het vele jaren 
voordat het zwammetje zich weer laat zien. Is hij aanwezig, dan zijn er vaak ook andere 
grasplandpaddenstoelen te vinden. In 2019 werd het Papegaaizwammetje in de hooilanden van het 
Viskot en de graslanden van de citadel waargenomen. Van hieruit kan het Papegaaizwammetje bij 
verschraling van de bermen, deze gemakkelijk koloniseren.   

��������� (���)$�$�

����	�Hygrocybe virginea�		
Net zoals het Papegaaizwammetje, is het sneeuwzwammetje een soort van oude, onbemeste 
graslanden. De soort is gevoelig aan verzuring en vermesting. In 2019 werd deze soort in één van de 
hooilanden van het Viskot waargenomen, maar ook in de bermen tussen de Bezinkingsputten en 
Oplinter. Het merkwaardige is dat de soort in de bermen onder Hazelaar werd gezien. Het is bekend 
dat wasplaten ook in oude bossen kunnen voorkomen, zolang de bodem maar onbemest en 
ongestoord is.  

��������� ���	������$�
	�Clavulinopsis helvola)		
De Gele knotszwam is een indicatorsoort voor kruidenrijke graslanden. De soort groeit in bosranden, 
grazige bermen en voedselarme graslanden en is gevoelig voor verzuring en vermesting.  
Gele knotszwam werd in 2019 enkel op de graslanden van het Bolwerk in Zoutleeuw gezien.  

��������� %������$��"���	�Hygrocybe glutinipes�		
Hooilandwasplaat is een indicator van vochtig schraalland. De soort is vrij zeldzaam en werd enkel in 
de hooilanden van het Viskot waargenomen, maar werd in 2019 niet aangetroffen.  

��������* +�'�)���$��"���	�Hyrocybe insipida�		
Kabouterwasplaat is een kenmerkende soort voor kruidenrijke graslanden. De soort is vrij zeldzaam en 
kenmerkend voor kortgrazige, niet tot matig bemeste graslanden, op vochtige tot droge bodem. De 
soort is gevoelig voor verzuring en vermesting en werd enkel in de hooilanden van het Viskot 
waargenomen, maar werd in 2019 niet teruggevonden.  

��������, (����������$�
	�Clavulinopsis corniculata�	
Sikkelkoraalzwam is een kenmerkende soort voor oude graslanden, die gevoelig is aan verzuring en 
vermesting. De soort werd enkel waargenomen in de graslanden van het Bolwerk, maar werd tijdens 
de inventarisatie in 2019 niet waargenomen.  
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��������- .����$��"���	�Hygrocybe pratensis�	
Weidewasplaat is een kenmerkende soort voor oude graslanden, die gevoelig is aan verzuring en 
vermesting. Deze soort werd in 2019 waargenomen in de graslanden van het Bolwerk.  

��������/ %�#�$����	�������$�
	�Entoloma cephalotrichum�		
Hagelwitte satijnzwam is een saprofyt van voedselrijkere plaatsen in bossen struwelen. De soort staat 
op de Rode Lijst als “Bedreigd” en is gevoelig aan verzuring en vermesting. Er werd één exemplaar 
waargenomen van deze soort in de berm tussen de hooilanden van het Viskot, langs het fietspad dat 
richting Zoutleeuw gaat. Hier groeide de soort in een wat ruigere vegetatie grenzend aan struweel.  

��������0 .����	�����
&����	(Hemimycena	delectabilis�		
Deze mycena is een kleine witte paddentoel die in het veld te onderscheiden is door de chloorachtige 
geur. De soort leeft saprotroof op stengels van afgestorven grassen en op bladstrooisel in graslanden, 
struwelen en bossen op voedselrijke bodem. Toch is de soort matig algemeen en wordt ze meestal in 
combinatie met wasplaten gevonden.  
Langs de IJzerenweg werd de Witte stinkmycena gevonden in smalle berm met veel Beemdkroon, ten 
noorden van het Viskot.  

���������1 .��
���
�#�	������$�
	�Clavaria fragilis�		
Is een indicator van oude graslanden. Het is een soort van wasplaatgraslanden die te vinden is op 
voedselarme tot matig voedselrijke grond. De soort is gevoelig aan verzuring en vermesting. Deze 
knotszwam werd in 2019 gevonden in een hooiland van het Viskot. 

���������� 	+��#������
&����	�Mycena psuedopicta�		
Kalkgraslandmycena is een ernstig bedreigde soort, waarvan de vondst in het Bolwerk slechts de derde 
vindplaats is voor Vlaanderen. Het is een soort van oude graslanden, ze groeit saprotroof op de bodem 
in schrale graslanden op kalkrijk zand of krijthellingen.  
De soort werd 8 november 2019 waargenomen in de graslanden van het Bolwerk.  

���������� 2��'������	������$�
	�Clavaria luteoalba�		
Verblekende knotszwam is een soort van heischrale graslanden. De soort is gevoelig voor vermesting 
en groeit in grazige en mossige vegetaties, in wasplaatgraslanden op voedselarme tot matig 
voedselrijke bodems. In 2019 werd deze soort nog waargenomen in de graslanden van het Viskot.  

���������� ��3��#�	"������$�
	�Macrolepiota excoriata�	
Rafelige parasolzwam is een indicatorsoort van oude graslanden, het is een saprofyt op diverse 
bodems, vooral in niet of nauwelijks bemeste graslanden en bermen. De soort werd hier waargenomen 
in de graslanden van het Bolwerk.  
 

 
Figuur 46 Rafelige parasolzwam in het Bolwerk 
 
  

Figuur 45 Kalkgraslandmycena in het Bolwerk 
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Figuur 47 Gele knotszwam in het Bolwerk 

 

 
Hieronder bespreken we enkele indicatorsoorten die niet op de Rode Lijst staan. De groeiplaatsen van 
deze indicatorsoorten staan eveneens op de kaarten in Bijlage 8.  

��������� �$���$�������	$��"���	�Hygrocybe conica�		
Zwartwordende wasplaat is een indicatorsoort van kruidenrijk grasland. Het is een vrij algemene soort 
van niet of weinig bemeste graslanden. Deze soort werd zowel in de graslanden van het Bolwerk als 
de graslanden van het Viskot waargenomen.  

��������� �����	
�������	�Galerina clavata�		
Groot mosklokje is een indicator van beginnende verschraling, het is een saprofyt op bodem tussen 
mossen in (matig) schrale graslanden. De soort werd waargenomen in de bermen ter hoogte van de 
Bezinkingsputten en in één van de graslanden van het Viskot.  

��������� 4�����������������	�Tubaria dispersa�		
Meidoorndonsvoetje is een indicatorsoort voor Meidoornstruweel op kalkrijke bodem, het is een 
saprofyt die bijna steeds onder Meidoorn groeit.  
De soort werd waargenomen bij Meidoorn in de berm ter hoogte van de Bezinkingsputten en bij 
Meidoorn in de berm tussen de graslanden van het Viskot, langs het fietspad richting Zoutleeuw.  

��������� ����	"����������	�Calocybe carnea�		
Roze pronkridder is een indicator van beginnende verschraling. Het is een soort van grazige graslanden 
en bermen, die gevoelig is aan vermesting.  
Roze pronkridder werd in de berm ten noorden van het Viskot (met veel Beemdkroon) waargenomen 
en in de graslanden van het Viskot.  
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��������* !���5����$�

����	�Crinipellis scabella�		
Piekhaarzwammetje is een soort van kalkrijke bodem. Ze is saprotroof op grassen en grasresten in 
schrale graslanden en open struwelen, vooral op kalkrijke, droge bodems.  
De soort werd in de Beemdkroonberm ten noorden van het Viskot waargenomen.  

��������, 6)������������$�
	�Entoloma hebes�		
Dunsteelsatijnzwam is een indicatorsoort voor Haagbeuk-essenbossen, maar ook loofbossen met eik 
en broekbossen. Hier werd de soort gevonden in een berm, die grenst aan een meidoornstruweel, dat 
grenst aan een populierenbos.  
Deze soort werd in de berm ten noorden van het Viskot, met veel Hokjespeul, gevonden.  

 
De bermtrajecten met de hoogste potenties voor paddenstoelen zijn:  

1) Bermen ter hoogte van de Bezinkingsputten.  
2) Bermen tussen de Bezinkingsputten en Tiens broek met sneeuwzwammetje.  
3) Bermen ter hoogte van het Viskot 
4) Bermen ter hoogte van het Bolwerk 
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3.3 Wilde bijen 

 
Er zijn in totaal 83 soorten bijen waargenomen in de onmiddellijke omgeving van de IJzerenweg. Deze 
worden opgelijst in Tabel 17 in Bijlage 10. Ondanks het behoorlijk aantal soorten is de soortenlijst voor 
het onderzochte gebied nog onvolledig. Een inschatting van het totaal aantal aanwezige soorten komt 
uit op niet minder dan 120 (met de zogenaamde Chao1 diversiteitsschatter) respectievelijk 106 
soorten (ACE diversiteitsschatter) die kunnen gevonden worden met een voortgezette 
zoekinspanning, weliswaar met een (vrij) grote foutenmarge. Ook een zogenaamde rarefaction curve, 
die het verband weergeeft tussen het aantal waarnemingen en het aantal soorten, is nog verre van 
afgevlakt (Figuur 48). Dit alles geeft aan dat met bijkomende onderzoeksinspanning en meer 
bijenwaarnemingen nog heel wat extra soorten kunnen gevonden worden. In wat volgt bespreken we 
de reeds aangetroffen bijenfauna. We focussen op de twee habitats waarin de meest bijzondere 
bijensoorten werden aangetroffen en waarvoor de IJzerenweg (potentieel) grote betekenis heeft, met 
name (1) bloemrijke graslanden op gebufferde bodems en (2) pioniervegetaties. 

 
Figuur 48. Verband tussen het aantal bijenwaarnemingen en het aantal waargenomen soorten bijen (een 

zogenaamde ‘rarefaction curve’) langsheen de IJzerenweg. 
 
Hiertoe behoren 10 soorten bijen die volgens de analyse geassocieerd zijn met bloemrijke graslanden 
op gebufferde bodems (6510, rbbkam en rbbzil). Het gaat deels om een aantal algemenere en qua 
bloembezoek weinig kieskeurige soorten of hun koekoeksbijen die veel in dit type graslanden of hun 
zomen worden aangetroffen (Kleigroefbij, Parkbronsgroefbij, Smalbandwespbij…), evenals de op 
schermbloemigen (Fluitenkruid, maar ook Dolle kervel) gespecialiseerde Fluitenkruidbij die vooral in 
zomen en graslandranden voorkomt. Vermeldenswaard zijn vooral de (vrij) zeldzame, veelal op de 
Rode Lijst opgenomen (NT, VU), op vlinderbloemigen gespecialiseerde, in voorjaar-vroege zomer 
vliegende Donkere klaverzandbij (Andrena labialis), Wikkebij (Andrena lathyri), en Gewone 
langhoornbij (Eucera longicornis).  
Donkere klaverzandbij werd op meerdere plaatsen langs de IJzerenweg aangetroffen (Figuur 49), en is 
ook aanwezig in de graslandplots van Doysbroek en Viskot. Van Wikkebij en Gewone langhoornbij werd 
een enkel exemplaar aangetroffen in het deelgebied Tiens Broek tot Ganzendries (Figuur 51). Het gaat 
voor beide soorten om de enige waarneming tot nu toe van de Getevallei. Van Gewone langhoornbij 
wordt gefaseerd maaibeheer vermeld als belangrijke beheermaatregel door haar lange vliegtijd van 
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mei tot eind juli (Peeters et al. 2012). Ongetwijfeld profiteren deze soorten (net als Gelderse zandbij, 
zie onder) overigens ook van de bloeiende vlinderbloemigen (o.a. Bonte wikke en rolklaver) op de 
ruderale terreinen even verderop ter hoogte van de Bezinkingsputten. 
 

 
Figuur 49. Overzichtskaartje van de waarnemingen van speciale bijensoorten van bloemrijke graslanden 

aangetroffen langs de IJzerenweg. 
 

 
Figuur 50. Vrouwtje Gewone langhoornbij. Door haar lange vliegtijd van mei tot eind juli is deze op 

vlinderbloemigen gespecialiseerde graslandsoort gevoelig voor niet-gefaseerd maaien. Foto Kurt Geeraerts. 
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Figuur 51. Vrij ruige berm van de IJzerenweg (deelgebied Tiens  Broek tot Ganzendries) met veel Glanshaver, 
maar o.a. ook nog heel wat Veldlathyrus. Hier werd op 18 juni 2020 een mannetje Gewone langhoornbij en een 

vrouwtje Wikkebij aangetroffen, evenals de minder zeldzame Zwartgespoorde houtmetselbij. Deze bermen 
kunnen met een aangepast (weliswaar voldoende extensief) maaibeheer met afvoer van het maaisel snel in 

bloemenrijkdom winnen. Foto Pieter Vanormelingen. 
 
De meest bijzondere soort die langs de IJzerenweg gevonden werd is ongetwijfeld de Gelderse zandbij 
(Andrena cf. gelriae), een eveneens op vlinderbloemigen gespecialiseerde soort. Deze soort staat op 
de Rode Lijst (Drossart et al. 2019) nog als regionaal uitgestorven en werd in 2017 reeds aangetroffen 
op de luchthaven van Zaventem (Lambrechts et al., 2017). Het is ook best mogelijk dat er nog eerdere 
waarnemingen zijn die niet met zekerheid op naam gebracht zijn. De identificatie dient voor alle 
zekerheid nog bevestigd te worden door een buitenlandse expert of aan de hand van DNA barcoding, 
aangezien de soort erg moeilijk te onderscheiden is van de Geelstaart- en (eveneens uiterst zeldzame) 
Roodstaartklaverzandbij. Opvallend is wel dat Geelstaartklaverzandbij enkel aangetroffen werd eind 
mei in Doysbroek en Viskot op Rode klaver, terwijl de Gelderse zandbij tijdens het bezoek op 18 juni 5 
maal werd gevonden op Gewone rolklaver, Hopklaver en Bonte wikke op schraal ruderaal terrein langs 
de IJzerenweg. Door Peeters et al. (2012) wordt als habitat warm gelegen droge en voedselarme 
graslanden en zonnige bosranden vermeld. De Gelderse zandbij is aangewezen op extensief beheerde, 
beschutte graslanden. Gezien de vliegtijd van mei tot augustus is ze waarschijnlijk eveneens gevoelig 
aan maaien tijdens de zomerperiode. 
 
Tenslotte hoort ook Texelse zandbij (Andrena fulvago) zeker in dit lijstje thuis, als typische soort voor 
glanshaverhooilanden met Groot streepzaad, maar werd door de analyse (net) niet geselecteerd 
wegens ook voorkomend in schrale zandige graslanden en gazons met in mei-juni bloeiende gele 
composieten als Muizenoor en Gewoon biggenkruid. De twee projectwaarnemingen (een vrouwtje op 
Klein streepzaad langs de IJzerenweg te Tienen noord, en een mannetje nectardrinkend op Scherpe 
boterbloem in Doysbroek) zijn de eerste voor de Getevallei ten noorden van Tienen. Momenteel is 
slechts een kleine oppervlakte geschikt habitat aanwezig voor deze soort. Mits een maaibeheer gericht 
op toename van de bloemenrijkdom van de bermen langs de IJzerenweg en uitbreiding van Groot 
streepzaad in de valleigraslanden kan deze soort verder toenemen in het gebied. 
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Figuur 52. Vrouwtje Texelse zandbij (Andrena fulvago). Deze op gele composieten gespecialiseerde wilde bij 

werd in 2019 aangetroffen langs de IJzerenweg te Tienen Noord en in Doysbroek. Foto Kurt Geeraerts. 
 
Het belang van schaars begroeide ruderale terreinen ligt in een warm microklimaat door de open en 
soms stenige bodem, in combinatie met voor wilde bijen belangrijke bloeiende plantensoorten 
(Slangenkruid, Wilde reseda, Gewone rolklaver, Bonte wikke, Echt bitterkruid, klaprozen, Brassica 
soorten, …) die volop kunnen bloeien, en een groot aanbod aan nestgelegenheid met o.a. dode 
overjaarse stengels (toortsen, bramen) en open vlakke of zuidgerichte bodems, vaak met steilkanten 
voor grondnestelende soorten die vaak in grote aantallen en aantal soorten aanwezig zijn (zoals ook 
op de Tiense Putten het geval is, voor onder andere Grijze zandbij, Grote zijdebij, Witbaardzandbij, …). 
Deze terreinen herbergen dan ook een specifieke bijengemeenschap met heel wat zeldzame soorten. 
Indien voldoende schraal kunnen deze meerdere jaren zonder beheer blijven, maar overgroeien door 
duinriet, bramen of Japanse duizendknoop, verbossing (vaak met Robinia, maar ook wilgen) en 
ruderalisatie door stikstofaanrijking via aanpalende Robinia’s of door materiaal dat achterblijft door 
klepelbeheer zonder afvoeren zijn de voornaamste redenen voor achteruitgang. 
 

 
Figuur 53. Kleine wolbij foeragerend op rolklaver. Van deze typische soort van ruderale terreinen komt een grote 
populatie voor op de grondhopen langs de IJzerenweg ter hoogte van de Bezinkingsputten. Foto Kurt Geeraerts 

 
Er werden 7 bijensoorten aangetroffen die in Vlaanderen een specifieke associatie hebben met 
pioniervegetaties (Tabel 17), met als meest bijzondere soorten Kleine wolbij (Figuur 53), Driedoornige 
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metselbij, Koolzwarte zandbij, Gedoornde slakkenhuisbij en Slangenkruidbij. Deze soorten werden dan 
ook enkel aangetroffen in het deel van de IJzerenweg langs de Tiense industrie en de Bezinkingsputten 
(Figuur 54).  
Kleine wolbij is warmteminnend, heeft een sterke voorkeur voor rolklaver en nestelt tussen stenen, in 
spleten en oude nestgangen in steilkanten edm. Driedoornige metselbij is eveneens grotendeels 
afhankelijk van vlinderbloemigen zoals rolklaver en Sikkelklaver, maar nestelt in vrij- en 
rechtopstaande merghoudende stengels van oa. Toortsen, braam, verderdistel, … waarin ze zelf een 
gang uitknaagt en die dan ook niet gemaaid mogen worden. Gedoornde slakkenhuisbij nestelt dan 
weer in lege slakkenhuisjes op warme kalkrijke droge bodems en foerageert op zomerbloeiende 
composieten zoals Echt bitterkruid. Slangenkruidbij nestelt in allerlei bestaande holtes. Haar 
voorkomen wordt vooral bepaald door het voorkomen van de enige waardplant, Slangenkruid. 
Koolzwarte zandbij wordt in het voorjaar vooral aangetroffen op bloeiende kruisbloemigen, doorgaans 
op ruderale terreinen. 
 
Ook de waarneming van een mannetje Pyreneese behangersbij op 9 augustus 2015 op de ruderale 
terreinen ter hoogte van de Tiense Putten is meer dan vermeldenswaard. Het ging immers om de 
eerste waarneming ooit voor Vlaanderen van deze soort van droge, warme en stenige biotopen zoals 
groeven en kalkgraslanden (Peeters et al. 2012). Ze nestelt in bestaande holtes in de bodem onder 
stenen, in dood hout en holle stengels, en heeft een zekere voorkeur voor vlinderbloemigen, maar is 
ook aangetroffen op composieten. 
 

 
Figuur 54. Overzichtskaartje van de waarnemingen van speciale bijensoorten van ruderale terreinen aangetroffen 

langs de IJzerenweg. 
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Figuur 55. Pioniervegetatie op deels vergraven grondhopen met veel bloeiende rolklaver, kale grond met 

steilkanten en dode stengels van toortsen langs de IJzerenweg ter hoogte van de Bezinkingsputten van Tienen. 
Hier werden op 18 juni 2019 Kleine wolbij, Driedoornige metselbij, Gedoornde slakkenhuisbij, Donkere 

klaverzandbij en Gelderse zandbij aangetroffen, naast algemenere soorten als Lathyrusbij, Grote 
spitstandbloedbij en Tuinhommel. Foto Pieter Vanormelingen 

 

 
Figuur 56. Pioniervegetatie op industrieterrein langs de IJzerenweg te Tienen met bloeiend Slangenkruid (Echium 

vulgare) op de voorgrond, maar ook Wilde reseda (Reseda luteola), Brede lathyrus (Lathyrus latifolia), 
Vijfvingerkruid (Potentilla reptans), Vogelwikke (Viccia cracca), Rapunzelklokje (Campanula rapunculus), enz. als 

bloeiende planten. Hier werden op 18 juni 2019 Slangenkruidbij, Gelderse zandbij en Zwartgespoorde 
houtmetselbij aangetroffen, samen met onder andere Kleine harsbij, Lathyrusbij, Kleine en Grote klokjesbij en 

Resedamaskerbij. 
 
Daarnaast zijn enkele nog steeds wijd verspreide hommelsoorten vermeldenswaard die als bijna 
bedreigd (NT) of in het geval van de Gewone koekoekshommel zelfs als kwetsbaar op de Rode Lijst 
(Drossart et al. 2019) staan door hun achteruitgang tegenover de eerste helft van vorige eeuw. 
Tuinhommel - een van de weinige langtongige hommels die niet zijn uitgestorven - is gebaat bij een 
algemeen beheer op grotere schaal dat bloemen met lange kroonbuizen en dan vooral 
vlinderbloemigen doorheen het vliegseizoen bevordert in de graslanden en bermen, ruderale 
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terreinen, en zomen langs de IJzerenweg en aanpalende natuurgebieden. Ook Veldhommel, Grote 
koekoekshommel (die parasiteert op Aardhommel) en Gewone koekoekshommel (parasitair bij vnl. 
Akkerhommel) zijn gebaat bij een dergelijk algemeen beheer gericht op een bloemrijk landschap met 
dien verstande dat ze of hun gastheer veelzijdiger zijn en minder gespecialiseerd op bloemen met lange 
kroonbuizen. 
 
Tenslotte komen ook meerdere vrij algemene soorten van zomen en struwelen (soms wijdverspreid) 
voor langs de IJzerenweg, o.a. Heggenrankbij (gespecialiseerd op Heggenrank), Fluitenkruidbij (op 
Fluitenkruid en Dolle kervel), Zesvlekkige groefbij (o.a. graag op Heggenrank en helmkruid), Blauwe 
ertsbij (nestelend in braamstengels) en Goudpootzandbij (o.a. graag op Paardenbloem, Meidoorn en 
Fluitenkruid). Tot de bijen van dit habitat behoren ook een aantal zeldzame soorten (zie de soorten in 
Toolbox 7 en deels ook 18 en 19 in Jacobs & Raemakers 2016) die nog niet aangetroffen zijn langs de 
IJzerenweg, maar waarvoor zeker potenties aanwezig zijn. 

 
In de graslandplots van Doysbroek werden in 2016 en 2019 telkens 8 bijensoorten typisch voor 
bloemrijke graslanden op gebufferde bodems geteld. In Viskot ging het om 7 soorten. Vooral belangrijk 
is de aanwezigheid van een populatie Geelstaartklaverzandbij en Donkere klaverzandbij (Figuur 57) in 
Doysbroek (op Rode klaver) in beide jaren, en het opduiken van Texelse zandbij in 2019. Tuinhommel 
werd in beide jaren geteld. Daarnaast is ook de grote populatie Goudpootzandbij in Doysbroek 
vermeldenswaard. In het grasland foerageren deze vooral op Paardenbloem (Figuur 58), maar ook de 
zomen en struwelen errond met Fluitenkruid en bloeiende struiken (meidoorn) zijn zeker van belang 
voor deze soort. Met slechts twee getelde jaren is het moeilijk een vergelijking te maken maar het is 
wel opvallend dat er veel minder geteld werden in 2019 dan in 2016. Dit komt overeen met de indruk 
van bijenwaarnemers dat Goudpootzandbij het de voorbije warme en droge jaren zeer slecht doet. 
Voor Steenhommel geldt hetzelfde. De mindere aantallen Roodgatje en Aardhommel-groep waren dan 
weer minder verwacht.  
Een eerder vreemde waarneming betreft een mannetje Bremzandbij in Doysbroek 2019, een zeldzame 
soort die vooral geassocieerd is met zandige structuurrijke heides en droge schraallandjes met o.a. 
Brem maar ook met groeves en ruderale terreinen. Mogelijk gaat het om een zwerver. De voornaamste 
verschillen tussen Doysbroek en Viskot liggen in de lagere aantallen bijen geassocieerd met Rode 
klaver en Paardenbloem in die laatste locatie, en de aanwezigheid van onder andere Wormkruidbij, 
Ereprijszandbij, Tuinbladsnijder en Blauwe ertsbij in dit schraler en wat droger grasland met beter 
ontwikkelde (schrale) zomen. 
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Figuur 57. Vrouwtje Donkere klaverzandbij op Rode klaver. Foto Kurt Geeraerts. 

 

 
Figuur 58. Graslandplot in Doysbroek op 18 april 2019 met vooral bloeiende paardenbloemen, waarop 

Goudpootzandbij, Roodgatje en Viltvlekzandbij werden aangetroffen. Foto Pieter Vanormelingen. 

 
Er zijn in totaal 83 soorten bijen waargenomen in de onmiddellijke omgeving van de IJzerenweg. De 
meest bijzondere bijensoorten die werden aangetroffen en waarvoor de IJzerenweg (potentieel) grote 
betekenis heeft, zijn voornamelijk geassocieerd met (1) bloemrijke graslanden op gebufferde bodems 
en (2) pioniervegetaties. Wat betreft de eerste categorie gaat het om Donkere klaverzandbij, Wikkebij, 
Gelderse zandbij, Gewone langhoornbij en Texelse zandbij. Een aangepast maar voldoende gefaseerd 
bermbeheer kan leiden tot een snelle en enorme lintvormige toename van bloeiende kruiden van 
bloemrijke bermen en graslanden die een zeer grote waarde hebben voor deze wilde bijen en die 
momenteel doorgaans slechts in kleinere groeiplaatsen aanwezig zijn. Tot de tweede categorie van de 
pioniervegetaties behoren Kleine wolbij, Driedoornige metselbij, Koolzwarte zandbij, Gedoornde 
slakkenhuisbij, Slangenkruidbij en Pyreneese behangersbij. Hier is het vooral zaak de aanwezige 
ruderale terreinen in pioniertoestand te houden.  
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3.4 Zoogdieren 

 

 
Terwijl de Eikelmuis vroeger algemeen voorkwam en als plaagsoort werd bestreden, zijn de aantallen 
de voorbije decennia sterk afgenomen en het verspreidingsareaal ingekrompen. De soort werd in 2014 
als ‘bedreigd’ opgenomen op de IUCN Rode Lijst van de Zoogdieren in Vlaanderen (Maes et al., 2014) 
en de soort gaat in grote delen van Europa achteruit.  
 
Het aantal historische waarnemingen dat bekend was uit de omgeving van de IJzerenweg bij aanvang 
van het project was erg beperkt. De soort was slechts twee keer gemeld in de omgeving van het 
projectgebied op twee verschillende locaties. De oudste gekende waarneming dateert uit 1994 waarbij 
drie Eikelmuizen in winterslaap werd waargenomen in een sigarenkistje in een oude schrijnwerkerij 
temidden van een rommelige hoogstamboomgaard grenzend aan de IJzerenweg te Neerlinter. 
Daarnaast werd in 2011 een eikelmuis waargenomen in een tuin langs de Utsenakenweg in Tienen op 
ca. 900m van de IJzerenweg.  
 

Figuur 59: Deze eikelmuis werd in2018 door een kat gevangen in een tuin 
langs de Heirbaan in Linter 

 
Figuur 60: Deze eikelmuis werd in 

2020 dood gevonden in een 
kelder van een woning in Orsmaal 

 
Daarop werd een oproep gelanceerd om eventuele historische of recente waarnemingen die nog niet 
bekend waren te melden. Dat resulteerde in twee bijkomende Eikelmuislocaties. Zo werd melding 
gemaakt van een Eikelmuis die in 2018 door een kat werd gevangen in een tuin langs de Heirbaan in 
Linter op 800m van de IJzerenweg (Figuur 59). Uit Orsmaal bereikte ons meerdere waarnemingen van 
Eikelmuis. Op 5 maart 2017 troffen de bewoners een Eikelmuis in winterslaap aan in een nestkast in 
hun tuin. Drie jaar later, op 15 maart 2020, werd een dode eikelmuis gevonden in een kelder van deze 
woning in Orsmaal (Figuur 60) en twee dagen later werden twee Eikelmuizen in winterslaap 
aangetroffen in dezelfde nestkast als in 2017. Deze laatste waarnemingen wijzen op een lokale 
populatie maar bevinden zich echter op 2 km van het projectgebied. 
 

 
Er werden in totaal 14 nestkasten opgehangen op zeven verschillende locaties. Geen van de nestkasten 
werd tijdens de projectperiode (tijdelijk) bewoond door Eikelmuis. Bijgevolg kan de aanwezigheid van 
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de soort in het projectgebied niet bevestigd worden. In drie nestkasten (5, 8 en 13) werd wel bewoning 
door Gewone bosmuis vastgesteld. 
 

 
Figuur 61: Overzicht van de historische eikelmuiswaarnemingen en de nestkastlocaties binnen een afstand van 1 
km van het projectgebied (bron: Waarnemingen.be) 
 

 
Uit onderzoek is bekend dat het lange tijd kan duren eer Eikelmuizen gebruik maken van nestkasten 
als schuil- of voortplantingsplaats, zeker als er voldoende natuurlijke holtes of andere 
schuilmogelijkheden (bv. schuurtjes, bebouwing,…) aanwezig zijn in de omgeving. Het feit dat er geen 
eikelmuizen in de nestkasten werden aangetroffen tijdens de projectperiode, is bijgevolg dan ook geen 
bewijs van afwezigheid. Eikelmuizen kunnen lang onder de radar blijven, zeker als ze in lage dichtheden 
aanwezig zijn. Zo kon de soort in Voeren ondanks intensieve monitoring met nestkasten pas na een 
aantal jaren met zekerheid worden vastgesteld (pers. med. G. Verbeylen). 
Uit onderzoek naar het prooiaanbod voor de Eikelmuis in Nederlands Limburg bleek de dichtheid aan 
(kalkrijke) prooidieren niet de belangrijkste factor te zijn die de aan- of juist afwezigheid van 
Eikelmuizen in de Limburgse hellingbossen kan verklaren. Dit wil niet zeggen dat 
voedselbeschikbaarheid geen rol speelt: Wel lijkt het voorkomen van de soort er samen te vallen met 
de complexiteit en bedekking van de struiklaag en daarmee de veiligheid en efficiëntie waarmee het 
leefgebied gebruikt kan worden (Nijssen & Hiddes, 2020). Een goed ontwikkelde struweellaag met 
voldoende vruchtdragende struiken en horizontale verbindingen, een hoog prooiaanbod en voldoende 
nest- en schuilgelegenheid zouden dus bepalende factoren kunnen zijn of een leefgebied al dan niet 
geschikt is/blijft voor deze bedreigde diersoort. 
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Samen maakten de automatische detectoren 36.439 opnames. Hiervan betroffen 20.388 
vleermuizenopnamen1 en 16.051 niet vleermuis-gerelateerde ‘Noise’-opnamen (Tabel 13). 
 

Tabel 13: Overzicht vleermuizenopnames van automatische detectoren. 
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det1 3028     68   73     1   3170 
det2a 2641  7 5   34 10 85        2782 
det2b 4481    39 18  2 58    2  1 1 4602 
det3 2336 3  4 181 1   12  1   1   2539 
det4 2616        1        2617 
det5 1716 1  1 12 4   5 1  2 3 2 4  1751 
det7 236 1       2     2   241 
det8a 419     5   3   1 1    429 
det8b 388 1   3 11  1 3        407 
det9 546    1 4   6    8  8  573 
det10 1273     3   1        1277 
Totaal 19680 6 7 10 236 114 34 13 249 1 1 3 14 6 13 1 20388 

 
Met een algemeen totaal van 96,5% van de opnames, is het grote aandeel aan Gewone 
dwergvleermuizen een eerste, opvallende constante bij alle detectoren (Grafiek 1). De 3,5% overige 
opnames vertegenwoordigen alle andere soorten en verzamelsoorten (Grafiek 2). 
 

                                                           
1 Een opname met meerdere vleermuizensoorten in, wordt gerekend als 1 opname per aangetroffen soort. 
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Grafiek 1: Opnames van Gewone dwergvleermuis per detectorlocatie en per tijdsblok van 1 uur (cumul van alle 
nachten). 
 

 
Grafiek 2: Opnames van alle vleermuizensoorten, behalve Gewone dwergvleermuis, per detector en per tijdsblok 
van 1 uur (cumul van alle nachten). De schaal is identiek aan deze van Grafiek 1. 
 
Verder zijn er opvallende verschillen waarneembaar tussen de aantallen vleermuizenopnamen 
(activiteit) en spreiding daarvan over de nacht per detector, en in de soortensamenstelling per 
detectorlocatie. Waar relevant worden deze verschillen verder toegelicht in de resultaten per detector 
(0 tot en met 3.4.2.4). 
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Tabel 14: Overzicht vleermuizenopnames van detectoren aan de spoorwegzate. De vermelde datum is telkens 
die van de nacht die om middernacht begint. Dit wil zeggen: alle opnames van de nacht van 14 op 15 juli krijgen 
als datum 15 juli. De registraties stoppen wanneer de batterijen leeg zijn, waardoor de laatste datum doorgaans 
een onvolledige opnamenacht betreft.  
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det5 1716 1 1 12 4  5 1 2 3 2 4 1751 
17/07/2019 1176 1  2 1  2 1 2  1 2 1188 
18/07/2019 330  1 7        2 340 
19/07/2019 123   3   1    1  128 
22/08/2019 24    1     2   27 
23/08/2019 29    1  2      32 
24/08/2019 33    1     1   35 
25/08/2019 1            1 

det7 236 1     2    2  241 
17/07/2019 14            14 
18/07/2019 79 1         2  82 
19/07/2019 55            55 
22/08/2019 13            13 
23/08/2019 14      1      15 
24/08/2019 61      1      62 

det8a 419    5  3  1 1   429 
17/07/2019 56         1   57 
18/07/2019 214    4  3  1    222 
19/07/2019 149    1        150 

det8b 388 1  3 11 1 3      407 
22/08/2019 108   1 6  1      116 
23/08/2019 179   1 2 1 1      184 
24/08/2019 101 1  1 3  1      107 

det9 546   1 4  6   8  8 573 
17/07/2019 70      2     2 74 
18/07/2019 134   1 2  1   5  3 146 
19/07/2019 75           1 76 
20/07/2019 84      1   3  2 90 
22/08/2019 57      1      58 
23/08/2019 46            46 
24/08/2019 56    2  1      59 
25/08/2019 24            24 

Totaal 3305 3 1 16 24 1 19 1 3 12 4 12 3401 
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De opnames tonen aan dat de IJzerenweg voor Gewone dwergvleermuis zowel een foerageerlocatie 
is als een functioneel verbindend element. Locaties met zeer veel opnames van deze soort per nacht 
worden meestal als foerageergebied gebruikt, terwijl op locaties met slechts enkele tientallen 
opnames eerder passages worden vastgesteld, maar evengoed perioden met foerageergedrag. 
 

 
Grafiek 3: Random voorbeeld van gebruik omgeving fietspad door Gewone dwergvleermuizen (locatie det9, 
detectornacht 22/08/2019), met onder meer duidelijk foerageergedrag tussen 23:00 en 2:00, en dieren op route 
tussen 22:00 en 23:00. 
 
Watervleermuis maakt duidelijk gebruik van de spoorwegzate als functionele verbinding op het 
gedeelte tussen de Bezinkingsputten van Tienen en (kruispunt van de spoorwegzate met) de Grote 
Gete. Dit wordt onder meer aangetoond door de opnames van det5 (Grafiek 4). Locatie 8b bevindt zich 
daar waar de Genovevabeek / Kleine Vliet het dichtst bij de Grote Vliet en achterliggende Grote Gete 
gelegen is, en waar er zo een connectie tussen beide bestaat via de bosrand en de bomenrijen. We 
nemen aan dat de waargenomen Watervleermuizen op die locatie de spoorwegzate voornamelijk 
gebruiken als functionele verbinding van de ene waterloop naar de andere, in plaats van de IJzerenweg 
volledig in de lengterichting te gebruiken. De afwezigheid van de soort op de naburige detectoren 7 en 
8a onderstrepen dit. 
De Genovevabeek / Kleine Vliet loopt bovendien van daar oostwaarts langsheen de bebouwing van de 
Gete- en Vlietstraat, en kan dan, bijvoorbeeld door verlichting, minder geschikt zijn als route dan de 
spoorwegzate, de Grote Vliet of de Grote Gete. Dit kan een reden zijn om op dat punt de spoorwegzate 
te gebruiken of te kruisen. 
De Genovevabeek / Kleine Vliet is maar van beperkte grootte (waterloop 2de Categorie). Het lijkt 
aannemelijker dat vleermuizen daar in eerste instantie niet de waterloop volgen, maar wel de 
(laagstam-)boomgaarden ten oosten van Neerlinter. De lijn van deze boomgaarden doortrekkend, zou 
de vliegroute – mits de dieren de barrières van een  relatief open landschap kunnen overbruggen door 
te hoppen van het ene naar het andere groenelement – kunnen leiden naar Oudenbos (Tienen), Groot 
Gasthuisbos (Glabbeek) en het natuurgebied Heibos (Hoeleden). Echter, het (nagenoeg) volledig 
ontbreken van Myotis-soorten in deze eerste twee bossen (Willems et al. 2012) wees er op dat de 
ecologisch-functionele verbindingen voor vleermuizen tussen boomgaarden en bossen in 2012 
ontoereikend waren. De omgeving van deze twee bossen veranderde sindsdien nauwelijks. Sindsdien 
werd wel een bosaanplant gerealiseerd door Regionaal Landschap Zuid-Hageland, ter hoogte van een 
groot perceel aan de noordrand van het Gasthuisbos (pers. med. Joachim Lambrechts). Deze leidt 
echter niet richting de meer zuidelijk gelegen IJzerenweg. Dat de vliegroute leidt tot of vertrekt van 
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het Heibos is een meer plausibele mogelijkheid. Myotis-soorten zijn daar wel aanwezig (Willems et al. 
2012 & 2013), evenals potentiële kolonieplaatsen. 
 

 
Grafiek 4: Geregistreerde Watervleermuizen op locaties det5 (juli 2019, groen) en det8b (aug 2019, bruin). 
 
Baard/Brandts vleermuis gebruikt de spoorwegzate duidelijk als vliegroute, op de detectorlocaties 5, 
8a, 8b en 9 (Grafiek 5). De aantallen zijn echter laag: de enkele waargenomen passanten van iedere 
detector werden doorgaans waargenomen op verschillende nachten. Dat die per detector min of meer 
rond hetzelfde uur werden geregistreerd, bevestigt dat die dieren er een vast vliegpatroon op 
nahouden en de locatie effectief als route gebruiken. Uitzondering vormen de 6 opnames van locatie 
8b om 00:20. Die zijn van éénzelfde avond, en duiden dan vermoedelijk op kortstondig 
foerageergedrag op die locatie. 
  

 
Grafiek 5: Geregistreerde Baard/Brandts vleermuizen nabij het fietspad. 
 
Laatvlieger lijkt eerder sporadisch nabij de spoorwegzate te passeren. De opnamen van deze soort 
tonen passages aan op detectorlocaties 5 en 8a, en kortstondig (maar mogelijk regelmatig) 
foerageergedrag op detectorlocatie 9 (Grafiek 6). 
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Grafiek 6: Geregistreerde Laatvliegers nabij het fietspad: locaties det5 (aug 2019, bruin), det8a (17 juli 2019, blauw) 
en det9 (18 en 20 juli 2019, groen). 
 
Gewone grootoorvleermuis werd enkel op detectorlocaties 5 en 9 geregistreerd. Het betrof telkens 
individuele opnames, opgenomen tussen 0:50 en 5:00. Doordat Gewone grootoorvleermuizen door 
hun fluistersonar moeilijker waarneembaar zijn, is het niet duidelijk of het hier foeragerende dieren of 
dieren op route betreft. 
 

 
Grafiek 7: Geregistreerde Gewone grootoorvleermuizen nabij het fietspad: gecombineerde resultaten van locaties 
det5 en det9. 
 
Opmerkelijk is de waarneming van een Ingekorven vleermuis op locatie 8b. Net als Gewone 
grootoorvleermuis is de detectiekans van deze soort laag, en interpretatie van de waarneming daarom 
moeilijk. Vermoed wordt dat het hier om een dier op route gaat. Of het dier daarbij waterlopen (Kleine 
of Grote Vliet) of de spoorwegzate volgde, blijft voorlopig een open vraag en vergt een meer diepgaand 
onderzoek. 
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Een mogelijk interessante opname is die van een Myotis onbekend op locatie det8 (18 juli 2019, 3:47). 
De analyse hiervan wijst richting Bechsteins vleermuis, maar de opname bevat te weinig werkbare 
pulsen om andere Myotis soorten met zekerheid uit te sluiten. 
 
Waarnemingen van overige vleermuizensoorten langsheen de IJzerenweg zijn in lage aantallen en van 
meer mobiele soorten (Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis), waardoor de onderzochte locaties 
voor deze soorten als minder belangrijk ingeschat worden. Opnames waarvan de determinatie enkel 
tot op soortgroepniveau mogelijk was (Myotis onbekend, Nyctalus onbekend en 
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio spec.) worden vanwege de ruime verscheidenheid aan potentiële 
soorten hier niet verder besproken. 
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Tabel 15: Overzicht vleermuizenopnames aan de Grote Gete nabij de Bezinkingsputten. De vermelde datum is 
telkens die van de nacht die om middernacht begint. Dit wil zeggen: alle opnames van de nacht van 14 op 15 juli 

krijgen als datum 15 juli. De registraties stoppen wanneer de batterijen leeg zijn, waardoor de laatste datum 
doorgaans een onvolledige opnamenacht is. 
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det2b 4481   39 18 2 58  2  1 1 4602 
17/07/2019 1146   2 1  2      1151 
18/07/2019 233   4         237 
19/07/2019 5            5 
22/08/2019 2557   32 17 2 56  2  1 1 2668 
23/08/2019 540   1         541 

det3 2336 3 4 181 1  12 1  1   2539 
17/07/2019 758  2 43 1  3      807 
18/07/2019 332  2       1   335 
22/08/2019 1038 3  134   9 1     1185 
23/08/2019 208   4         212 

Totaal 6817 3 4 220 19 2 70 1 2 1 1 1 7141 
 
 
De detectorlocaties 2b en 3 aan de Grote Gete nabij de Bezinkingsputten bleken vooral erg geschikt 
als foerageerbiotoop voor Gewone dwergvleermuis (Grafiek 8). Vanwege het hoge aantal opnamen 
van deze soort zijn eventuele passanten op route niet individueel herkenbaar. Wel konden tussen de 
opnamen veel sociale geluiden van de dieren opgemerkt worden. 
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Grafiek 8: Opnames van Gewone dwergvleermuis op locatie det3. Op 18/07 en 23/08/2019 stond de detector 
geen volledige nacht actief (batterijen leeg). Het tijdsverschil tussen het begin van de vleermuizenactiviteit in juli 
en augustus wordt verklaard door de vroegere zonsondergang in augustus. Locatie det2b gaf een vergelijkbaar 
resultaat. 
 
Beide detectorlocaties registreerden ook behoorlijk wat activiteit van Watervleermuis, waarbij op 
locatie det3 de hoogste activiteit geregistreerd werd. Er wordt aangenomen dat wanneer er op een 
nacht maar enkele waarnemingen van de soort verricht worden, het om dieren op route gaat. 
Opvallend was dat de activiteit van beide locaties vooral hoog was in augustus. Dit is enkel zichtbaar 
op de activiteitsgrafiek van 22 augustus 2019 (Grafiek 9). De daaropvolgende nacht vielen beide 
detectoren reeds in de vooravond uit wegens opgebruikte batterijen. Vanwege het hoge aantal 
opnamen in augustus zijn eventuele dieren op route dan niet meer individueel herkenbaar. 
 

 
Grafiek 9: Opnames van Watervleermuis op locaties det2b en det3, nacht van 22 augustus 2019. 
 
Vermeldenswaardig zijn de drie opnames van Ruige dwergvleermuis op locatie det3. Deze werden op 
een tijdsspanne van 20 minuten geregistreerd. Aangenomen wordt dat het hier om een kortstondig 
foeragerend individu gaat. 
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Grafiek 10: Geregistreerde vleermuizenactiviteit op locatie det2b, zonder Gewone dwergvleermuis, nacht van 22 
augustus 2019. 
 
Waarnemingen van overige vleermuizensoorten aan de Grote Gete nabij de bezinkingsputten zijn 
voornamelijk in augustus op locatie det2b verricht (Grafiek 10). Meest opvallend is een behoorlijk 
aantal opnamen van Baard/Brandts vleermuis, en nog heel wat niet verder determineerbare Myotis-
opnamen.  
Zeker van belang zijn de twee opnames van een Ingekorven vleermuis op detectorlocatie 2b. We 
veronderstellen dat het hier om een dier op route gaat, waarbij de kans dan groot is dat het dier de 
waterlopen volgde. 
 
Opnames van andere soorten zijn in dermate lage aantallen (Bosvleermuis, Laatvlieger, Gewone 
grootoorvleermuis) dat de locaties voor deze soorten als minder belangrijk ingeschat worden. 
Opnames waarvan de determinatie enkel tot op soortgroepniveau mogelijk was (Myotis onbekend, 
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio spec. en Vleermuis onbekend) worden vanwege de ruime 
verscheidenheid aan potentiële soorten hier niet verder besproken. 
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Tabel 16: Overzicht vleermuizenopnames in veestallen. De vermelde datum is telkens die van de nacht die om 
middernacht begint. Dit wil zeggen: alle opnames van de nacht van 14 op 15 juli krijgen als datum 15 juli. De 
registraties stoppen wanneer de batterijen leeg zijn, waardoor de laatste datum doorgaans een onvolledige 
opnamenacht is. 
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det1 3028   68   73 1 3170 
17/07/2019 3028   68   73 1 3170 

det2a 2641 7 5  34 10 85  2782 
24/08/2018 1236 7 2   2 16  1263 
25/08/2018 817  1  28 6 51  903 
26/08/2018 510  2  6 2 18  538 
27/08/2018 78        78 

det4 2616      1  2617 
24/08/2018 1457      1  1458 
25/08/2018 1043        1043 
26/08/2018 116        116 

det10 1273   3   1  1277 
17/07/2019 1273   3   1  1277 

Totaal 9558 7 5 71 34 10 160 1 9846 
 
Alle onderzochte stallen bleken uitgelezen foerageerplaatsen voor Gewone dwergvleermuis. Het 
aantal overige waargenomen soorten varieert. 
Baard/Brandts vleermuis werd met hoge activiteit geregistreerd op locatie det1, en in heel lage mate 
op locatie det10. De Myotis-opnamen van det1 konden in zowat de helft van de gevallen niet op 
soortniveau gedetermineerd worden. Het betreft hier echter vrijwel zeker ook Baard/Brandts 
vleermuizen, gezien het samengaan van de presentie van (herkenbare) Baard/Brandts vleermuizen en 
niet-determineerbare Myotis-opnamen in drie tijdsblokken van 10 minuten (Grafiek 11). De opname 
van een Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio-soort betreft een dier dat buiten de stal passeerde, maar nog 
vaag op de achtergrond kon opgenomen worden. 
 
De kwaliteit van de opnames van locatie det2a bleek (mogelijk omwille van de specifieke plaatsing van 
de detector?) vrij laag, wat leidde tot bijna twee derde van de Myotis-opnamen die niet tot soortniveau 
determineerbaar zijn (Grafiek 12). Vermoed wordt dat er ook Baard/Brandts vleermuizen tussen de 
niet-determineerbare opnamen zitten, maar deze zijn echter (zeker bij kwalitatief mindere opnamen) 
moeilijker met zekerheid te herkennen dan Ingekorven vleermuis en Franjestaart. Detectorlocatie 2a 
is de enige veestal-detector waar Franjestaart en Kleine dwergvleermuis werden aangetroffen. 
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Grafiek 11: Geregistreerde vleermuizenactiviteit in veestal det1. 
 
Kleine dwergvleermuis is toch een redelijk buitenbeentje, en verwarring met Gewone dwergvleermuis 
leek mogelijk: de frequentie van de opnames zat maar net boven de overlapzone tussen beide. Een 
second opinion van andere vleermuizenexperts bevestigde de determinatie van Kleine 
dwergvleermuis. Bijkomend: als de opnamen boven de overlapzone op een tijdsgrafiek worden gezet, 
valt op dat deze zich allemaal in 1 tijdsblok bevinden (Grafiek 12). Dit wijst er dan duidelijk op dat dit 
één jagend dier is dat permanent een hoge frequentie bezigt, waardoor er eigenlijk geen reden tot 
twijfel meer is. Voor zover bekend is dit de eerste waarneming in Vlaanderen van een Kleine 
dwergvleermuis in een veestal. 
 

 
Grafiek 12: Geregistreerde vleermuizenactiviteit in veestal det2a, zonder Gewone dwergvleermuis. 
 
De doelsoort Ingekorven vleermuis werd in augustus 2018, van de beide onderzochte veestallen, enkel 
op locatie det2a (centrum van Melkwezer) aangetroffen. Deze stal leende zich helaas niet voor het 
plaatsen van mistnetten om te trachten de soort te vangen en te zenderen (grote, hoge stal met 
grotendeels open zijwanden). Om die reden werden in juli 2019 twee detectoren in andere stallen 
geplaatst, eveneens in/nabij Melkwezer, waar netplaatsing wel mogelijk werd geacht. Dit resulteerde 
slechts in één opname van een ‘Myotis onbekend’ die mogelijk een Ingekorven vleermuis op locatie 
det10 (16/07/2019, 23:59) betreft. 
Omdat de kans op een succesvolle vangst van een Ingekorven vleermuis in deze twee bijkomende 
stallen als extreem laag werd ingeschat, werd geen vangstpoging ondernomen. 
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Op basis van de verzamelde data kunnen volgende relevante conclusies getrokken worden voor de 
vleermuizen in het projectgebied. 
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De voormalige spoorwegzate in de Getevallei, beter gekend als ‘de IJzerenweg’, vormt voor meerdere 
vleermuizensoorten een belangrijke verbindingsroute (Figuur 62). Baard/Brandts vleermuis en 
Watervleermuis volgen de spoorlijn in de lengterichting: de eerste over vrijwel de hele onderzochte 
zone, de tweede op zijn minst tussen de bezinkingsputten en de kruising van Grote Gete / IJzerenweg 
ca. 2 km ten noordoosten hiervan. Enkel op het deel van de IJzerenweg door het open gebied tussen 
Oplinter en Neerlinter werd slechts zeer weinig vleermuizenpassage waargenomen. Voldoende 
structuurrijke vegetatie langsheen de spoorwegzate is hier dus een cruciale factor voor 
vleermuizenroutes. 
 
Gewone grootoorvleermuis en Ingekorven vleermuis hebben ook routes op de IJzerenweg, al is niet 
bekend of ze deze de weg nu volgen of kruisen. Een watervleermuisroute die de IJzerenweg kruist, 
werd vastgesteld ten zuiden van Neerlinter, en een tweede was reeds in 2018 bekend op de kruising 
met de Grote Gete ten zuidoosten van Oplinter (Willems 2018). Dat Watervleermuizen de Grote Gete 
volgen, werd ook bevestigd ten (noord)westen van de bezinkingsputten. 
 

 
Figuur 62: Overzicht meest relevante vleermuizenroutes en -waarnemingen. 
 
Routes leiden onder meer van verblijfplaatsen naar foerageergebieden, of vormen een verbinding 
tussen foerageergebieden onderling. Een belangrijk foerageergebied is bijvoorbeeld het complex van 
de bezinkingsputten, maar ook onder meer beboste zones, boomgaarden, duistere achtertuinen, of 
zelfs veestallen kunnen druk gebezigde jachtgebieden zijn. En niet te vergeten ook de IJzerenweg zelf, 
waar dieren op route foerageerstops inlassen of zelfs een groot deel van de nacht foerageren. 
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In of in de directe omgeving van het studiegebied komen meerdere vleermuissoorten van het geslacht 
Myotis voor, waaronder de zeldzame Meervleermuis (bezinkingsputten te Tienen) en de Ingekorven 
vleermuis (Melkwezer). Dit zijn beide strikt beschermde soorten onder de Europese Habitatrichtlijn 
(bijlage II en IV). 

� Meervleermuis werd in 2018 foeragerend aangetroffen boven de bezinkingsputten.  
Deze soort heeft een voorkeur voor grote, open wateroppervlakken en jaagt minder vaak 
boven kleine vijvers of smalle waterlopen. De dieren foerageren graag langs de insectenrijke 
oevervegetaties en bij goed weer vliegen ze tot in het midden van grote meren. Snelstromend 
water, evenals stilstaand water dat volledig overdekt is met drijvende planten of kroos, wordt 
gemeden. Bij winderig weer zoeken de vleermuizen wateroppervlakken op die afgeschermd 
liggen van de wind (Limpens et al. 2000). Ook een goede waterkwaliteit is voor Meervleermuis 
van belang (Van de Sijpe et al. 2004). 

� Ingekorven vleermuis werd in reeds augustus 2017 op route aangetroffen net ten noorden 
van Melkwezer (Willems 2017). Via voorliggend project waren er vaststellingen in een veestal 
in het centrum van Melkwezer, (vermoedelijk op route) op de IJzerenweg te Neerlinter, en aan 
de Grote Gete ten westen van de bezinkingsputten te Tienen.   
Uitgebreid onderzoek in Herentals toonde aan dat routes van Ingekorven vleermuizen via 
landschapselementen verlopen (bosschages, bomenrijen, duistere achtertuinen, begroeide 
oevers etc.), waarbij gefoerageerd wordt in of nabij dergelijke landschapselementen, evenals 
in veestallen (Boers & Willems 2018). De meest plausibele verbinding tussen de verschillende 
waarnemingen van de soort (van de veestal te Melkwezer via een houtkant noordwaarts naar 
het natuurgebied Doysbroek / IJzerenweg, en van daar westwaarts tot voorbij 
bezinkingsputten te Tienen, via IJzerenweg en/of Grote Gete) toont aan dat de situatie hier 
vergelijkbaar is. Daaruit blijkt dat een ononderbroken keten van landschapselementen, lineair 
of puntgewijs, van belang is voor het behoud van de Ingekorven vleermuis. De IJzerenweg 
maakt hier ontegensprekelijk deel uit van die keten. 
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Alle onder de conclusies vermelde vleermuizensoorten zijn erg lichtschuw, en in grote mate afhankelijk 
van landschapselementen om zich te kunnen verplaatsen. Bijkomende verlichting in hun leefgebied 
kan zeer nefast uitdraaien. Verlichting veroorzaakt bovendien een achteruitgang van het 
prooidierenaanbod (Owens et al. 2020). Dit impliceert dat plaatsing van verlichting op de IJzerenweg 
een rechtstreekse negatieve impact heeft op diens functie als ecologisch functioneel 
verbindingselement voor vleermuizen op route, en bijkomend op de functie als voedselgebied voor 
foeragerende vleermuizen. Dit geldt in het bijzonder voor de Ingekorven vleermuis, die zeer 
lichtgevoelig is (o.a. Boers & Willems 2018). 
We merken hierbij wel op dat indien er op dit deel van de spoorwegzate maatregelen worden 
genomen ter verbetering van de connectie voor vleermuizen (een mogelijkheid vermeld onder de 
aanbevelingen, 4.4.2.2), verlichting een negatieve impact heeft op de effectiviteit van die maatregelen. 
Worden dergelijke maatregelen daar echter genomen met een boog rondom dit open deel om het 
open landschap daar te vrijwaren voor een aantal valleitypische vogelsoorten (zoals geadviseerd onder 
4.4.2.2), dan blijft de hinder van verlichting op het betreffende deel van de spoorwegzate voor 
vleermuizen als beperkt ingeschat, zoals eerder vermeld. Voor een inschatting van de impact van die 
verlichting dan echter op voornoemde vogelsoorten heeft, wordt verwezen naar het avifaunistisch 
onderzoek.  
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Het verbreden en verharden van de IJzerenweg kan in zekere mate invloed hebben op vleermuizen. 
Naar vleermuizen op route toe wordt de impact daarvan beperkt ingeschat, indien de factoren die de 
IJzerenweg geschikt maken als route (duisternis, vlotte doorvliegbaarheid en aanwezigheid van 
voldoende vegetatie en andere landschappelijke structuurdragers) hierdoor niet substantieel 
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gewijzigd worden. Is er wel een substantiële wijziging hiervan, dan kan de invloed hiervan op de 
vliegroutes echter aanzienlijk zijn, met negatieve gevolgen voor de lokale vleermuizenpopulaties. 
Naar foeragerende vleermuizen toe kan wel enige impact verwacht worden, aangezien insectenrijke 
bermen grotendeels verantwoordelijk zijn voor het voedsel dat jagende vleermuizen vergaren. 
Mitigeren of mogelijk zelfs compenseren van die negatieve impact zou hieruit bestaan dat bij 
verbreding/verharding een nieuwe, gelijkaardige berm wordt voorzien met minimaal dezelfde 
ecologische waarde (o.a. een evenwaardig insectenaanbod), of door op regelmatige afstand nieuwe 
foerageerzones met een overeenkomstige oppervlakte en evenwaardig insectenaanbod te creëren 
grenzend aan de IJzerenweg. Degelijke mitigerende of compenserende foerageerlocaties zijn echter 
moeilijk te realiseren op terrein gezien het lineaire karakter van de IJzerenweg en de beperkte breedte 
ervan. Bovendien bereiken enkel hun doel indien deze ook duister gehouden worden. Lichtverstoring 
heeft immers een negatieve invloed op zowel het prooidieraanbod als op de foerageeractiviteit van 
vleermuizen (zie 3.4.2.5.3). 
  



  102 
 

3.5 Levendbarende hagedis 
De eerste keer werd het transect afgelegd op 16 april 2020. Startende om 8u30 zodat het gehele 
transect tussen Tienen en Geetbets onder goede omstandigheden (voormiddag) gelopen kon worden. 
Vervolgens werd het transect in de omgekeerde richting afgelegd rond de middag om terug te keren 
naar het vertrekpunt. Om 13u30 werd de route beëindigd. Op de gekende plaatsen zoals de oevers 
van de poelen in het Viskot werd extra lang gezocht. Op deze route werden geen Levendbarende 
hagedissen waargenomen.  
 
De tweede keer werd het transect afgelegd op 8 mei 2020, van 9u30 tot 12u30. Ditmaal werd het 
transect maar in één richting gelopen en werd er opnieuw extra aandacht gegeven aan de gekende 
locaties. Ook nu werden er geen Levendbarende hagedissen waargenomen.  
 
Los van de twee monitoringsroutes werden dit jaar (van 01/01/2020 tot 27/08/2020) zes 
Levendbarende hagedissen waargenomen en ingevoerd op Waarnemingen.be. Het gaat om twee 
adulte dieren op 3 april in het Viskot (Linter), één adult dier op de IJzerenweg in Linter op 6 april, één 
adult dier op 23 juni op de IJzerenweg vlakbij de grens met Zoutleeuw en twee dieren op de IJzerenweg 
in Tienen op 6 augustus. Op het deel IJzerenweg op grondgebied van Zoutleeuw en Geetbets werden 
er in 2020 geen Levendbarende hagedissen waargenomen (Figuur 63). 
 

 
Figuur 63: Overzicht van de waarnemingen van Levendbarende hagedis langs de IJzerenweg (bron: 
Waarnemingen.be) 

 
De IJzerenweg is een zeer belangrijke corridor tussen de verschillende populaties van de 
Levendbarende hagedis die zich langs de route bevinden, zeker op de plaatsen die omgeven zijn door 
intensievere landbouw. Om de verbindingscapaciteit van deze weg in functie van de soort te verhogen, 
moet getracht worden om zeker langs de zuidkant van de weg een doorlopende, zonnige mantel-
zoom-structuur te creëren. Vertrekkende vanuit het weiland, naar de weg op. Op sommige plaatsen, 
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zoals bijvoorbeeld in de buurt van het Viskot, een van de kerngebieden binnen het projectgebied, is 
dit reeds het geval. Een verdwijnen van de vegetatiezone langs het fietspad zou nefast zijn voor de 
Levendbarende hagedis.  
 
Reptielen zijn zeer gevoelig voor versnippering door wegen. Er vallen veel verkeersslachtoffers op 
drukke wegen, helaas ook op drukke fietspaden. Zo sneuvelen veel Muurhagedissen op het fietspad 
langsheen de spoorlijn tussen het station van Kwatrecht en het station van Wetteren. Een telling op 
11 september 2020 leverde 41 dode Muurhagedissen op (pers. med. D. Verbelen). Dat amfibieën en 
reptielen zeer gevoelig zijn voor hoge recreatiedruk door vb. mountainbikers en fietsers, in die zin dat 
er veel dieren als verkeersslachtoffer vallen, wordt ook met harde feiten beschreven door Jansen 
(1998) op basis van uitgebreid veldwerk in Nationaal Park De Meinweg (Nederland). 
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4 Aanbevelingen voor beheer 
 
4.1 Broedvogels 

 
Voor behoud en de versterking van de populaties struweelvogels is de instandhouding van de 
houtkanten en struwelen die de IJzerenweg afzomen cruciaal. Het opstellen van een intergemeentelijk 
bermbeheerplan voor de spoorwegzate ‘IJzerenweg’ verdient dan ook aanbeveling, zowel wat betreft 
de grazige als de houtige vegetaties.. Een gefaseerd roterend hakhoutbeheer waarbij korte stroken 
struweel worden afgezet, afgewisseld met stroken die onaangeroerd blijven, is wenselijk. Zo ontstaat 
voldoende variatie in struweelleeftijd en -hoogte zodat lage struwelen er een thuis kunnen bieden aan 
soorten als Grasmus, Braamsluiper, Tuinfluiter, Kneu, Grauwe klauwier of Fitis maar er ook voldoende 
hoog en open struweel overblijft voor soorten als Zomertortel, Zwartkop, Zanglijster en Merel. De 
populaties van Merel en vermoedelijk ook Zanglijster hadden de voorbije jaren zwaar te lijden onder 
het Usutuvirus. Deze hakhoutcycli worden best afgestemd naar de voorkomende houtige soorten en 
hun tolerantiegraad, gaande van potentieel kortere cycli voor doornstruweel (van 3 tot 5 jaar) tot 
langere cycli (van vijf tot max. tien jaar) voor hoger opgaande stoven zoals Haagbeuk, Ruwe iep of Es. 
Weliswaar is het opletten dat te midden van het centrale weidevogelgebied te Laterbroeken de 
openheid van het weidse graslandencomplex ten noorden en ten zuiden van de IJzerenweg niet wordt 
belemmerd. 
 
Daarnaast is het behoud van ruigtevegetaties en verspreide struwelen op de oevers van 
afwateringsloten en beken cruciaal voor Roodborsttapuit, Blauwborst, Rietgors en Bosrietzanger. Ook 
Paapjes maken op tussenstop tijdens de trek graag gebruik van deze randvegetaties in combinatie met 
bloemrijke graslanden en weidepaaltjes als uitkijkposten.  
 
In de omgeving van het natuurgebied Grote Getevallei, en meer specifiek in het deelgebied Komgrond 
van de Grote Vliet is het aangewezen verder in te zetten op herstel van het (half-)open karakter van 
de riviervallei en de ontwikkeling van wastines, extensief begraasde zones met struwelen, ruigtes en 
soortenrijke graslanden, zodat er meer geschikt leefgebied ontstaat voor Grauwe klauwier. 
Aansluitend brengen de recente lineaire en vleksgewijze aanplanten van vnl. doornstruweel in het 
kleinschalige cultuurlandschap langs de IJzerenweg terug de nodige structuurvariatie. Het vigerend 
beheer dat Natuurpunt hier zowel in de natte komgronden tussen Grote Vliet en Grote Gete als op de 
drogere valleiflanken pal tegen de IJzerenweg voert sinds 2015 is dan ook verder aan te houden.  

 
Voor soorten als Kleine karekiet, Rietgors en Rietzanger die overjarig riet prefereren is een aanpassing 
van het maairegime van de rietkragen wenselijk waar dit plaatsvindt. Ook bij de ruiming van de 
afwateringsloten dient aandacht besteed te worden aan het behoud van voldoende rietvegetatie. Een 
gefaseerde aanpak waarbij zowel delen eenjarig als overjarig Riet elkaar afwisselen is hier aangeraden. 
Dat wordt bewerkstelligd door de oeverbemaaiing zowel in de tijd als in de ruimte te spreiden, en dat 
laatste zowel te spreiden afwisselend over linker- en rechteroever als binnen een bepaalde oever 
afwisselend lengtes ongemaaid te laten (Peeters et al.., 2014). Ook de aanpalende vaak kruidenrijkere 
ruigtevegetaties zijn van belang als foerageergebied voor deze rietvogels. 

 
Aangezien dat de omgeving van Laterbroeken van cruciaal belang is voor weidevogels, is het prioritair 
dat hier gewerkt wordt aan een herstel van het open karakter van deze graslandcomplexen. Hierbij is 
het aangewezen om de kaprijpe Cultuurpopulieren die zich midden in deze van oorsprong open 
riviervallei bevinden stelselmatig te verwijderen. Indien schaduw voor vee gewenst is, kan gekeken 
worden om deze te vervangen door lager blijvende houtkanten of knotwilgen, die minder populair zijn 
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als nestboom bij Zwarte kraai, Torenvalk en Buizerd, drie soorten die mogelijk de predatiedruk op de 
wulpenkuikens verhogen in het gebied. De aanplant van dichte struwelen centraal is het gebied is 
minder aangeraden aangezien deze eveneens een schuilplaats kunnen vormen voor mogelijke 
grondpredatoren zoals Vos.  
Het verschralen van de intensief beheerde graslanden is wenselijk vanuit ecologisch perspectief (= 
beter toegankelijk voor jonge wulpen en hogere prooibeschikbaarheid; Dochy, 2018), maar strookt 
vaak niet met de landbouwvoering. Bovendien heeft het verminderen van de voedselrijkheid van de 
bodem niet altijd een positieve invloed op de beschikbaarheid van voedsel, meer bepaald het aanbod 
aan regenwormen (Onrust, 2017) die een belangrijk deel uitmaken van het dieet van de adulte Wulpen. 
Het in beperkte mate aanbrengen van stalmest op de graslanden zal de aanwezigheid van 
regenwormen positief beïnvloeden, terwijl het uitrijden van drijfmest algemeen een (sterk) negatief 
effect resorteert (Noordhuis, 2002; Onrust, 2017;). Het verschralen van intensieve graslanden zorgt 
echter wel voor een toename van andere bodembewonende ongewervelden die op hun beurt dan 
weer cruciaal zijn voor de overleving van de jongen. Het vinden van een geschikt evenwicht in 
voedselrijkheid van de bodem op perceelsniveau of over verschillende percelen heen, is dan ook 
aangewezen.  
 
Het scheuren van de historische permanente graslanden (HPG) die rijk zijn van microstructuur en waar 
een diepe organische laag zich doorheen de jaren kon opbouwen moet ten allen tijde vermeden 
worden. De omzetting van gevarieerde hooilanden naar raaigrasakkers vormt een ecologische val voor 
Wulpen en andere weidevogels. Het homogene karakter van dergelijke graslanden laat predatoren toe 
om nesten makkelijker op te sporen en het meer frequente maairegime zorgt niet alleen voor 
bodemverdichting (cf. minder makkelijk penetreerbare ondergrond), maar verhoogt tevens de kans op 
het uitmaaien van nesten en jongen. Bovendien vormt een rijk microreliëf op perceelniveau een 
belangrijke meerwaarde: vogels gebruiken de drogere donken om nesten op te bouwen, terwijl de 
vochtigere depressies (zonken) ideaal foerageergebied vormen dicht bij de nestplaats (van der Geld, 
2016). Daarnaast is het aangewezen te kijken hoe een evenwichtige mozaïek tussen langere en korte 
vegetatie kan ontstaan, verspreid over het gebied, zodat weidevogels en hun jongen steeds voldoende 
schuilmogelijkheid hebben. 
 
Het verondiepen van perceelsgreppels en  afwateringsgrachten, alsook het verhogen van 
grondwaterstanden in de Getevallei, en specifiek t.h.v. Laterbroeken, zou de kwaliteit van het 
leefgebied voor Wulp aanzienlijk verbeteren, zeker tijdens zeer droge voortplantingsseizoenen. 
Wanneer de grond teveel uitdroogt, geraken de Wulpen niet meer met hun snavel bij de ondergrondse 
bodemdieren die een groot deel uitmaken van hun menu. Het herstellen van (tijdelijke) 
plasdrassituaties zou hier een belangrijke ecologische meerwaarde vormen, zowel voor adulte en 
jonge Wulpen als voor vele andere soorten die van de aanwezigheid van water en de 
aantrekkingskracht ervan op ongewervelden profiteren. 
 
Dit benadrukt het belang van behoud van HPG’s, een goede waterhuishouding met permanent hoge 
grondwaterstanden, een extensief landgebruik en het vermijden van zware machines. 

 
Voor de vogels gebonden aan bossen en bomen is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met 
holtebroeders bij het beheer van overstaande bomen in de houtkanten langs de IJzerenweg. 
Veteraniseren van bomen is dan ook de aangewezen manier om bomen te behouden mlet een directe 
meerwaarde naar biodiversiteit (Joye, 2013). Bij het kappen of de omvorming van 
populierenaanplanten naar gevarieerd loofbos met voldoende ondergroei is het belangrijk voldoende 
rekening te houden met de aanwezigheid en het behoud van Wielewaal. In het natuurgebied Grote 
Getevallei bijvoorbeeld worden monotone bestanden met Cultuurpopulier niet integraal omgevormd, 
maar ligt de focus vaak op de randbomen (ca. drie bomenrijen = één boomlengte), zowel langs de 
drukkere recreatieve routes als direct aanpalend soortenrijke graslanden. Op die manier ontstaat 
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mettertijd niet voldoende staand en liggend dood hout, maar blijven ook boskernen met hoge 
opgaande bomen  bewaard als broedhabitat voor Wielewaal (pers. comm. Kevin Lambeets en Wim 
Fourie). 

 
In functie van Ringmus kan bekeken worden of de kruidenrijke bermen ter hoogte van Koeweideweg, 
de IJzerenweg thv. de voormalige stations te Neer- en Oplinter en langs de oevers van de Grote Gete 
een aangepast maairegime kunnen krijgen zodat er meer zaden en dierlijk voedsel aanwezig is. 
Eveneens kan de mogelijkheid bekeken worden of bepaalde beheerovereenkomsten een meerwaarde 
vormen voor deze soort door een verhoging van het voedselaanbod. 
 
4.2 Vegetatie en paddenstoelen 

 

 
De meeste exoten zijn slechts in beperkte mate aanwezig in de bermen van de IJzerenweg of zijn niet 
echt problematisch in de wegberm. Echter, vanuit een voorzorgsprincipe (dat een invulling is van 
artikel 6 van de Europese Habitatrichtlijn en ook terugkomt in het artikel 16 van het Natuurdecreet als 
een algemeen toetsingskader voor de bescherming van natuurwaarden), wordt potentiële en 
toekomstige schade best vermeden. Bestrijding van op dit moment nog beheersbare locaties met 
potentieel invasieve exoten is dan ook aangeraden, en zal meer kostenefficiënt zijn dan een 
afwachtende houding aan te nemen tot wanneer het probleem niet meer in te dijken is. De 
verspreiding van Japanse duizendknoop t.h.v. de kruising Getestraat – IJzerenweg te Neerlinter een 
schoolvoorbeeld van een afwachtende houding en niet aangepast beheer (dat vnl. bestond uit 
klepelmaaien en een herbicidebehandeling door de aanpalende gebruiker) waardoor deze soort de 
afgelopen twee decennia exponentieel uitbreidde in de bermen van de spoorwegzate (pers. med. 
Natuurpunt Linter). Deze soort dreigt dan ook een probleem te worden indien geen actie wordt 
ondernomen.  

 
Langs de IJzerenweg leiden heel wat stukken berm onder gazonbeheer. Vaak worden stukken berm 
door aanpalende bewoners of landbouwers gemillimeterd zodanig dat de berm geen enkele 
natuurwaarde meer heeft (Figuur 64). 

 
Het is belangrijk voor ongewervelden en bodemactieve gewervelden zoals Levendbarende hagedis, 
amfibieën en muizen, maar ook voor de vegetatie om voor gefaseerd maaibeheer te kiezen. Tien jaar 
geleden werd het bermbeheer bijgesteld in de zone ten oosten van Neerlinter met drie stroken-beheer 
en reptielenhopen voor Levendbarende hagedis. Op veel plaatsen zijn de bermen te smal om in twee 
fasen te maaien. Er kan dan best voor gekozen worden om de ene keer bijvoorbeeld de linkerberm te 
maaien en bij de volgende beurt enkel de rechterberm te maaien. 
Anderzijds zou men gericht al schralere, bloemrijke zones kunnen uitsparen bij de eerste vroege 
maaibeurt, zodat deze dienst doen als zaadbron voor de reeds gemaaide zones. Bijvoorbeeld rond het 
Viskot, met een kalkminnende vegetatie met o.a. Beemdkroon, wordt deze vorm van gefaseerd 
maaibeheer reeds toegepast na overleg tussen Natuurpunt Linter, gemeente Linter en Regionaal 
Landschap Zuid-Hageland (pers. comm. Kevin Lambeets). Een bermbeheerplan zou hier een 
structurele oplossing bieden, en op termijn zelfs kostenbesparend werken. 

 
Voor de brede houtige bermen wordt binnen een bermbeheerplan best een aparte module m.b.t. 
hakhoutbeheer voorzien. Een degelijk afgestemd en gefaseerd hakhoutbeheer bevordert onder meer 
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stoofvorming (cf. cultuurhistorisch karakter van de bermen), het genereert voldoende dichtheid van 
het doornstruweel (cf. bescherming en broedgelegenheid), en verhoogt de overlevingskans voor 
specifieke soorten zoals Ruwe iep en zo de kans op veteranisering van struiken en bomen. Verder 
resulteert het tijdelijk terugzetten van bomen en struiken in een verbeterde licht- en luchtwerking van 
de soortenrijke bermen van de spoorwegzate, en zo ook efficiëntere zaadverspreiding, van zaden en 
ongewervelden.   
Echter, wanneer de houtige berm een buffer vormt voor omwonenden of een belangrijk leefgebied of 
functionele corridor voor broedvogels of zoogdieren behelst, dan wordt daar idealiter rekening mee 
gehouden. Momenteel zijn veel grazige bermen te smal om een mooie vegetatie met mantel-zoom te 
vormen. Het uitbreiden van de grazige bermen zou een meerwaarde betekenen op veel plaatsen waar 
momenteel gefietst wordt tussen houtkanten die bijna aanpalen aan het fietspad.  

 
Op een aantal plaatsen werd vastgesteld dat de berm door landbouwvoertuigen wordt gebruikt om te 
draaien, waardoor diepe sporen gevormd worden in de berm. (zie Figuur 42) 

 
Een groot deel van de bermen werd reeds voor 15 juni gemaaid. Dit is toegestaan voor de 
veiligheidsmaaibeurt, die helaas zeer ruim werd genomen (1,5m). Nog erger is het feit dat de berm 
niet gemaaid werd maar geklepeld (zie Figuur 65). Dat is ronduit desastreus voor de kwaliteit van de 
bermvegetaties en resulteert in verspreiding van invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop (zie 
hoger). 
 

 
 

 

 
We willen het hier niet over het afval van recreanten, gaande van blikjes, PET-flessen tot kapotte 
fietsbanden, hebben die de IJzerenweg gebruiken, maar over het (groen-)afval van bewoners. Zo 
werden meerdere hopen (gazon-)maaisel en snoeihout gevonden langs de kant en werd er ook 
vastgesteld dat bewoners vermoedelijk hun kerstboom gewoon in de berm planten. Even frappant is 
het opspuiten van hakselhout na beheerwerkzaamheden van de houtige delen van de bermen. Het 
ophopen van deze dichte massa aan houtig materiaal verstikt de bodem en zorgt voor (punt-
)aanrijking. Afgelopen jaren werden de groendiensten hierover geïnformeerd, en samen met 
Regionaal Landschap Zuid-Hageland wordt nu gezocht naar een duurzame oplossing voor deze 
‘houtchips’, bv. als organische stof i.f.v. koolstofbinding en als bodemverbeteraar ten einde water in 
de bodemlaag van akkers langer vast te houden (meer info via ‘koolstofboeren’). 

Figuur 64: Gazonbeheer langs perenplantage Figuur 65: Deze berm ter hoogte van het Viskot in Linter, 
richting Zoutleeuw, was op 4 juni geklepeld 



  108 
 

 

  

 
Vier belangrijk beheeradviezen om graslandpaddenstoelen te laten floreren: 

� Het is belangrijk dat tijdens beheerwerkzaamheden de restfracties zoals maaisel of houten 
chips worden afgevoerd. 

� Het beheer van de grazige bermen moet tot verschraling leiden. 
� Opletten voor maaien met te zware machines waarbij de bodem wordt beschadigd. 
� Uitbreiden van de oppervlakte aan grazige bermen door (tijdelijk) terugzetten van de 

houtkanten. Op die manier wordt ook de verruigende invloed van bladafval teruggedrongen.  
 
4.3 Wilde bijen 
Veel van de grazige bermen langs de IJzerenweg noordelijk van de Bezinkingsputten tot in Halen resp. 
Zoutleeuw zijn vrij bloemenarm en sterk vergrast door een maaibeheer (klepelen) zonder afvoer van 
het maaisel. Nochtans zijn van veel bloeiende planten nog relicten aanwezig, en is de uitgangssituatie 
ook erg goed doordat de bodem niet of amper aangerijkt is. Een aangepast bermbeheer (maaien met 
afvoer van het maaisel) kan dan ook snel leiden tot een enorme lintvormige toename van bloeiende 
kruiden van bloemrijke bermen en graslanden die een zeer grote waarde hebben voor wilde bijen. Vele 
van deze bijzondere soorten zijnmomenteel doorgaans slechts in kleinere groeiplaatsen aanwezig, 
zoals Beemdkroon, Knoopkruid, Rapunzelklokje, havikskruiden, Wilde marjolein, wikke-, klaver- en 
lathyrussoorten, Akkerhoornbloem …  
 
De IJzerenweg kan ook een belangrijke corridorfunctie hebben voor wilde bijen gezien de grote 
aaneengesloten lengte. Waarschijnlijk is dit nu reeds het geval voor een soort als Donkere 
klaverzandbij waarvoor de IJzerenweg een verbinding tussen de verschillende natuurgebieden in de 
Getevallei te Tienen en Linter betekent. Maar die corridorfunctie kan nog sterk toenemen eenmaal de 
bloemrijke vegetaties beter ontwikkeld zijn. Een goed voorbeeld is de Knautiabij, die er momenteel 
niet voorkomt doordat de waardplant Beemdkroon nog slechts in een paar kleine relictpopulaties 
groeit. Indien Beemdkroon voldoende kan toenemen kan Knautiabij niet alleen terug voorkomen langs 
de IJzerenweg, maar kan ook een functionele verbinding ontstaat tussen de kleine maar historisch 
reeds aanwezige populatie te Diest en de metapopulatie in de Hoegaardse valleien. 
 

Figuur 66: Maaisel van bewoners dat wordt 
achtergelaten op de berm 

Figuur 67: Kerstbomen die werden geplant door 
omwonenenden 
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Er dient wel voorzichtig omgesprongen te worden met maaien in late voorjaar-zomer gezien de 
aanwezigheid van verschillende zeldzame bijen die erg gevoelig zijn aan maaien vanaf midden mei tot 
eind juli (Gelderse zandbij, Gewone langhoornbij, Wikkebij, Donkere klaverzandbij). Maaien dient dus 
steeds gefaseerd te gebeuren maar wel voldoende om de vegetatie te laten vooruitgaan, en dan vooral 
op het traject tussen de Bezinkingsputten en het Viskot gezien de aanwezigheid van relictpopulaties 
van zeldzame graslandbijen. Zo kan bv. gedacht worden aan het breder uitmaaien van de 
veiligheidsmeter in het voorjaar in sommige zones aan één kant van het fietspad, en dan in het najaar 
zones aan beide kanten breder te maaien. Maaien in voor- en najaar zou ook goed contrasteren met 
de aanpalende hooilanden in natuurbeheer die vaak een eerste maaibeurt krijgen in de periode juni-
juli. 
 
Voor bijen van mantel-zoomvegetaties is een gefaseerd zoom- en struweelbeheer aangewezen met 
gefaseerd terugzetten van houtkanten en struwelen (met afvoer van takhout) en niet-jaarlijkse 
maaibeurt van zomen, zodat zowel de zomen als de struwelen zonnig gelegen zijn en rijkelijk tot bloei 
kunnen komen. Gefaseerd terugzetten van houtkanten kan ook zorgen dat de jaarlijks gemaaide 
bloemrijke bermen voldoende zonbeschenen blijven. Zones met vochtige bloemrijke ruigtes 
(Wilgenroosje, Boerenwormkruid, Gewone berenklauw, Kruisbladwalstro, Kruidvlier…) kunnen voor 
wilde bijen ook erg waardevol zijn en worden best eenmaal om de 2-3 jaar in het najaar gemaaid. 
 
Op grondgebied Tienen en deels ook Linter werd recent reeds een goede aanzet gegeven richting 
bovenvermeld beheer dat ten goede komt aan wilde bijen. 
 
Wat betreft een eventuele verbreding van de huidige recreatieve zate met een extra meter is voor 
wilde bijen vooral het verdwijnen van een deel van de bermen en dus een belangrijk deel van hun 
leefgebied problematisch. Er zijn immers potenties om lintvormig tussen Tienen en Halen/Zoutleeuw 
bloemrijke (vaak kalkrijke) bermen verder  te ontwikkelen met een zeer hoge waarde voor wilde bijen 
(momenteel in relictvorm aanwezig) waarvan sommige soorten al in klein aantal aanwezig zijn. Gezien 
het drogere karakter van die bermen en de corridorfunctie zijn die niet te vervangen door 
perceelsgewijze natuurontwikkeling in de vallei (tenzij op heel lange termijn, indien ook delen van de 
valleiflank/donken/taluds meegenomen kunnen worden, maar zelfs dan is het nauwelijks mogelijk dit 
aaneengesloten te realiseren). 
 
De ruderale bermen en terreinen langs de IJzerenweg ter hoogte van de Tiense industrie en de 
Bezinkingsputten worden best zolang mogelijk in pioniertoestand gehouden door uitmaaien in voor- 
en najaar van zones overgroeid door Japanse duizendknoop, Duinriet of bramen, uittrekken van jonge 
boompjes en terugzetten van opdringende houtige opslag in de randen (vooral indien het Robinia 
betreft). Regelmatig een deel vergraven dat te ver gevorderd is in de successie kan deze weer helemaal 
terug van nul op gang brengen. 
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Figuur 68. Deels vergraven grondhopen langs de onverharde IJzerenweg ter hoogte van de Bezinkingsputten op 
18 april 2019, een erg waardevol bijenhabitat. Ondanks de openheid zijn er reeds erg veel jonge wilgjes links van 

de weg en ook langs de randen rukt de verbossing op. Uittrekken van de jonge boompjes en afzetten van de 
jonge bomen in de randzone kan de successie hier sterk vertragen. 

 
4.4 Zoogdieren 

 
Om een continue vruchtzetting van de aanwezige struwelen te verzekeren en daarmee ook het 
voedselaanbod voor de Eikelmuis is een gefaseerd beheer van de houtkanten langs de IJzerenweg van 
cruciaal belang. Oude bomen met gaten of holle vlieren dienen vaak als natuurlijke schuilplaats en 
dienen zoveel mogelijk te worden gespaard. Ook lineaire, bloemenrijke structuren zoals 
doornstruwelen met vruchtdragende soorten zoals wilde rozen, meidoorn, Sleedoorn en 
bramenkoepels zijn van belang als foerageergebied en als functionele corridor. Vaak zijn deze direct 
aanpalend de verharde spoorwegzate  terug te vinden. Een soortenrijke kruidenlaag aanpalend aan de 
houtkanten zorgt voor aantrek van allerlei prooidieren. Het behoud en de versterking van voldoende 
brede mantel-zomen en soortenrijke bermen is dan ook cruciaal voor kleine zoogdieren zoals 
Eikelmuis. Bijgevolg zal ook Eikelmuis mee profiteren van een goed bermbeheer. 

 

 
Naar vleermuizen toe is het vermijden van verlichting op de IJzerenweg met voorsprong de beste 
keuze. Dat is immers altijd beter dan vleermuisvriendelijke verlichting, en ook naar het voorkomen van 
negatieve impact op andere nachtelijke fauna meest effectief. Naast de factor milieu-impact is er ook 
die van verbruik. Hoewel energiezuiniger kost een led-verlichting nog steeds energie, en dus CO2-
uitstoot. 
Het plaatsen van verlichting enkel op het deel van de IJzerenweg door het open gebied tussen Oplinter 
en Neerlinter zou in principe kunnen wegens naar inschatting amper impact op vleermuizen (zeer lage 
vleermuizenactiviteit). Om een consequent en weldoordacht verlichtingsbeleid na te streven raden we 
dit echter af. Het zou immers bizar zijn net dat gedeelte te verlichten waar ’s nachts al het meeste 
zichtbaarheid is (door verlichting van maan en sterren). 
 
Het vademecum fietsvoorzieningen (Departement Mobiliteit en Openbare Werken 2017), waar o.a. de 
fietssnelwegen aan moeten voldoen, vermeldt onderstaande op blz. 36, hoofdstuk 4: Fietswegen door 
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natuurgebieden worden in beginsel niet verlicht, tenzij daarvoor zwaarwegende 
veiligheidsoverwegingen bestaan. Wanneer openbare verlichting noodzakelijk is, worden aan de 
verlichtingsinstallatie vervolgens speciale eisen gesteld om de lichthinder te beperken, b.v. door lage 
armaturen te gebruiken en de lichtstraal meer neerwaarts te richten. Het is zeker in dergelijke gebieden 
wenselijk het licht gedurende een deel van de nacht (b.v. tussen 1 en 5 u) te doven. 
Dit betekent dat ook de het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid 
hier in principe de voorkeur geeft aan een niet-verlicht fietspad. Het vrijwel rechte tracé van de 
IJzerenweg maakt dat er geen zwaarwegende veiligheidsoverwegingen zijn die maken dat deze in zijn 
geheel of over grote delen verlicht dient te worden. Naar veiligheid toe voor nachtelijke fietsers op de 
IJzerenweg bestaan er eventueel alternatieven voor de verlichting als reflectorpaaltjes en/of 
reflecterende verf, of actieve wegmarkering. Reflectorpaaltjes en afboorden kost enkel energie bij 
vervaardiging en doen hun werk goed als fietsers gebruik maken van hun verplichte boordverlichting. 
 
Op uitzonderlijke locaties waar het niet verlichten echt niet als haalbaar beschouwd wordt – 
bijvoorbeeld de kruising met een drukke baan - is het (veel) minder goede alternatief het plaatsen van 
verlichting met een zo minimaal mogelijke impact op vleermuizen. Wij verwijzen hiervoor naar het te 
volgen stappenplan van het advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) rond 
wegverlichting en vleermuizen (Gyselings & De Bruyn 2019). Dat advies stelt als algemeen principe dat 
kunstmatige verlichting, waar mogelijk, vermeden moet worden. Indien verlichting noodzakelijk is, dan 
zijn er verschillende flankerende maatregelen mogelijk die het effect van licht op vleermuizen minstens 
ten dele afzwakken. Elke lamp die niet hoeft te branden, levert een besparing op (zowel financieel als 
qua CO2-uitstoot), dus een win-win voor budget, klimaat en lokale biodiversiteit. Het INBO-advies 
bestaat uit vier hiërarchische stappen, waarbij elke volgende stap moet gezien worden als een 
aanvulling op de vorige stappen. Samengevat: 
 
Stap 1: Vermijd verlichting. 
Vleermuizen hebben nood aan een netwerk van donkere verbindingen om vlot toegang te hebben tot 
foerageergebieden vanuit de kolonieplaatsen. Plaats daarom alleen lampen waar dit echt nodig is. Je 
kan ook gebruik maken van reflectoren, een lichtgekleurde wegbedekking voor fietspaden of 
wegmarkeringen. 
 
Stap 2: Indien verlichting toch noodzakelijk is, laat die dan enkel branden wanneer nodig. 
Dit kan bijvoorbeeld door bewegingsdetectoren te gebruiken die het licht aanschakelen wanneer 
voetgangers, fietsers of auto’s passeren. 
 
Stap 3: Beperk de intensiteit van het licht, en vermijd strooilicht. 
Om lichtverstrooiing naar de wijdere omgeving te vermijden, kunnen aangepaste armaturen gebruikt 
worden die het licht zoveel mogelijk richten op de plaats waar het nodig is. Armaturen zouden geen 
licht naar boven toe mogen verspreiden. Om dezelfde reden worden lichtarmaturen best zo laag 
mogelijk geplaatst. Bij verlichting van een weg omzoomd met bomen moeten de armaturen zodanig 
worden geplaatst dat zij de takken en bladeren van de bomenrij niet verlichten. Lichtverstrooiing naar 
waterpartijen toe moet zeker vermeden worden. Aanplant van een groenscherm kan in sommige 
omstandigheden helpen om lichtverstrooiing te beperken, maar dit werkt uiteraard enkel in het 
zomerseizoen. 
 
Stap 4: Gebruik een aangepaste lichtkleur 
Sommige lichtkleuren worden door vleermuizen minder gezien of als minder bedreigend ervaren. 
Oranje/rode/amberkleur is voor vleermuizen minder verstorend dan bv. wit licht. Het aantal studies 
hierover is echter nog beperkt, en de reactie van de vleermuizen verschilt van soort tot soort. Daarom 
is het gebruik van een vleermuisvriendelijke lichtkleur een laatste stap die een nuttige aanvulling kan 
zijn nadat alle andere stappen zijn uitgewerkt. Het is dus van groot belang om in te zetten op een 
vleermuisvriendelijke inrichting van het verlichtingsplan en landschap. 
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Opgelet: een vleermuisvriendelijke lichtkleur wordt bereikt via ‘echte’, speciaal daarvoor ontwikkelde 
Batlampen en niet gewoon door een gekleurde lamp. Daar zitten immers adders onder het gras zoals 
de percentages dimming waarbij intensiteit niet recht evenredig overeenkomt met percentage en het 
verschil tussen op kleur gefilterd licht en licht gegenereerd door de leds zelf. Als bijkomend 
aandachtspunt: speciale rode vleermuizenlampen hebben dan wel minder impact op vleermuizen, 
maar voor bijvoorbeeld migrerende vogels is die net meer. 
 
Voor uitgebreidere informatie rond de toepassing van dit stappenplan, wordt verwezen naar het 
volledige INBO-advies: https://pureportal.inbo.be/portal/files/16414495/INBO.A.3707.pdf. 

 
Behoud en onderhoud van verbindende lineaire elementen, een zogenaamde permanente 
groenblauwe dooradering van het landschap, is nodig voor de instandhouding van het huidige gebruik 
van de IJzerenweg als vleermuizenroute en foerageerlocatie. Verder adviseren we een uitbreiding van 
landschapselementen zoals (doorn-)struwelen of houtkanten ter optimalisering van de IJzerenweg als 
verbindend lineair element tussen verschillende vleermuizenfoerageergebieden. Die uitbreiding heeft 
niet enkel betrekking op de IJzerenweg zelf, maar ook parallel daarmee én perpendiculair op de vallei. 
Dit is tevens één van de doelstellingen van het strategisch project ‘Getestreek - Productief landschap 
als drager voor een sterke plattelandsregio’ van de provincie Vlaams-Brabant binnen het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (Vlaams-Brabant et al. 2016). 
 
Daar waar opgaande groene landschapselementen (bomenrij, dreef, houtkant,…) langsheen de 
IJzerenweg niet wenselijk zijn, bv. omwille van de aanwezigheid van valleivogels, adviseren we om een 
alternatieve vleermuizenverbinding op de valleiflank te voorzien die verderop terug op de 
spoorwegzate aansluit.  
Op het deel van de IJzerenweg door het open gebied tussen Oplinter en Neerlinter (Laterbroeken – 
Koeienweide - Pijlijzer) werd bijvoorbeeld slechts zeer weinig vleermuizenpassage geregistreerd. Het 
integreren van een lineair klein landschapselement (KLE) zou hier een positieve maatregelen kunnen 
zijn – maar dan wel specifiek voor vleermuizen. Het nadeel hiervan is dat de aanwezigheid van hoger 
opgaande elementen zoals een bomenrij een negatieve impact heeft op andere valleitypische soorten 
zoals Grauwe klauwier, Wulp of Blauwborst. Dit zijn soorten die baat hebben bij landschappelijke 
openheid, ev. doorregen met lijnvormige doornstruwelen, ruigtes en rietkragen. In dit geval lijkt het 
daarom meer aangewezen om een structurele en functionele groenverbinding daar omheen te laten 
lopen.  
We suggereren hier – afhankelijk van de lokale mogelijkheden naar landschap en avifauna toe – een 
middelhoge tot hoog opgaande groenblauwe strook op de schouders van de Grote Gete, en eventueel 
bijkomend een van haar leigrachten zoals  bijvoorbeeld de ‘s Hertogengracht. Dit in combinatie met 
rietkragen vormt idealiter een functionele verbinding voor vleermuizen en biedt ook 
foerageermogelijkheden. Dergelijke groenblauwe dooradering loopt dan in een brede boog om het 
open landschap van Laterbroeken, en passeert tevens nabij oude boskernen zoals deze nabij het 
Kasteel van Wommersom of het relict op Hazenberg. Deze passeert tevens nabij veestallen als 
foerageerplaats voor Ingekorven vleermuis in de omgeving van Wommersom en Melkwezer, 
waaronder de stal waar deze soort reeds werd vastgesteld. 

 
Het toepassen van een bermbeheer dat focust op een rijke ongewerveldenfauna, komt ook 
vleermuizen ten goede wiens voedsel bestaat aan insecten en andere ongewervelden.  
 
Een aantal basisregels die via doorvertaling naar hogere trofische niveaus ook zinvol zijn voor 
vleermuizen: 

(i) Spreid de maaiwerken in tijd en ruimte. Ga daarbij gefaseerd te werk, door bijvoorbeeld 
bij de eerste maaibeurt slechts één mesbreedte (1,5m) te maaien en daarbij de tweede 
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mesbreedte als ruigte over te laten. Pas bij de najaarsmaaibeurt wordt de gehele breedte 
van de berm ev. meegenomen. Grazige stroken op nog voedselrijke locaties worden 
vroeger op het jaar gemaaid dan reeds schrale, bloemrijke stroken. Voor zeer schrale, 
bloemrijke stroken kan een eenmalige maaibeurt worden overwogen (maar dat is in het 
geval van de zwaardere(lokaal kalkrijke) leembodems in de Getevallei overbodig). 

(ii) Spaar ruige overhoekjes die bijvoorbeeld slechts meerjaarlijks worden gemaaid. 
(iii) Spaar her en der bramenkoepels en rietkragen uit. 
(iv) Afvoeren van het maaisel is cruciaal, en zelfs verplicht conform het Bermenbesluit van 

1984. Enkel zo ontstaan kruidenrijke bermen die botanisch interessant zijn en bijgevolg 
een hoge aantrekking hebben op ongewervelden allerlei. 

(v) Stel een (intergemeentelijk) bermenbeheerplan op, zowel voor de grazige als houtige 
vegetaties. 

 
Meer informatie hierover is terug te vinden in 

- Zwaenepoel A. 1998. Werk aan de berm. Handboek botanisch bermbeheer. Stichting 
Leefmilieu, Antwerpen. 296p. 

- https://www.natuurpunt.be/pagina/dossier-bermen  

 
Met het uitvoeren van deze vleermuizenstudie werden de belangrijkste onderzoeksvragen 
beantwoord. Een grote kennishiaat kon echter, ondanks de getrooste moeite hiertoe, nog niet gedicht 
worden: de betekenis van de waarnemingen van Ingekorven vleermuizen. De soort werd in 2017 en 
2018 gevonden (respectievelijk op route en stalfoeragerend in Melkwezer), maar werd in 2019 niet 
teruggevonden in stallen in de buurt waar vangen (en zenderen) mogelijk zou zijn. Mogelijk ligt dat 
aan de variërende onderzoeksperiodes (in 2018 eind aug, in 2019 half juli) - waarbij dan mogelijk geen 
kraamkolonie in de buurt is maar de dieren wél (mogelijk van grotere afstand) komen na het 
uiteenvallen van de kolonie vanaf ca. half aug. 
 
Om dit kennishiaat te dichten, is er dan de mogelijkheid om eind augustus/begin september nogmaals 
detectoren te plaatsen in de ‘vangbare’ stallen, en bij gedetecteerde aanwezigheid van Ingekorven 
vleermuis een vangst- en telemetrie-sessie in te lassen. Het risico bestaat hierbij dan dat je enkel 
‘tussenverblijfplaatsen’ (tussen kraamkolonietijd en winterslaap) van de soort gaat vinden, en niet de 
hoofdkolonie. Dat proberen te mijden was exact de reden waarom we in 2019 de detectoren vroeger 
op het jaar plaatsten. Gaat het om tussenverblijfplaatsen, dan is dat echter eveneens relevante 
informatie. Het betekent dan immers dat de soort wel zijn weg vindt in het landschap (en er wordt dan 
informatie over routes, jachtgebieden en verblijfplaatsen verzameld), maar het duidt niet direct op de 
aanwezigheid van een (kraam)kolonie in de directe omgeving. 
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5 Conclusie 
Het is duidelijk dat de IJzerenweg nog heel wat natuurwaarden bevat. Het groene lint, opgebouwd uit 
een afwisseling van grazige bermen, houtkanten, hagen, bosjes en rietkragen, loopt dwars door de 
Getevallei en vormt voor vele dieren, planten en paddenstoelen een laatste sterkhouder.  
Laterbroeken vervult een belangrijke functie in het bijzonder voor weidevogels, maar evenzeer voor 
riet- en struweelvogels. Het open weilandencomplex biedt er een onderkomen aan een van de laatste 
bastions van Wulp in de regio en vormt sinds kort ook een thuis voor de Grauwe klauwier. Het open 
karakter van het valleilandschap dient hier dan ook zoveel mogelijk te worden behouden en hersteld, 
zodat deze soorten alle kansen krijgen.  
Tot slot moet de corridorfunctie van de IJzerenweg in acht genomen worden voor allerhande fauna als 
vleermuizen, vogels, wilde bijen en levendbarende hagedis en moet deze waar mogelijk verbeterd 
worden. Een opwaardering van de lineaire en puntgewijze vegetatiestructuren zou de ecologisch-
functionele verbinding door het verder eerder open rivierenlandschap verhogen voor vleermuizen. 
Echter, dit moet in afweging genomen worden ten aanzien van de aanwezigheid van de eerder 
genoemde valleigebonden soorten met een voorkeur voor openheid, zoals Grauwe klauwier (Nijs et 
al.., 2017, 2019), Wulp (Nijs et al., in voorber.) e.a. relevante soorten zoals Blauwborst, 
Roodborsttapuit of Geelgors. Niet alleen is voldoende breedte van deze lineaire elementen van belang, 
maar tevens dient hoogstammigheid als compromis ten opzichte van bovengenoemde soorten worden 
vermeden. Navenant kan gebruik gemaakt worden van lagerblijvende struiken of bomen in een 
gefaseerd hakhoutbeheer op maat van de resp. deelzones van de vallei, waarbij de openheid van de 
zone tussen Neer- en Drieslinter niet geschonden wordt. Daar kan de functionele verbinding voor 
vleermuizen idealiter lopen over de valleiflank, waar van oudsher loofbossen, al dan niet in hakhout, 
voorkwamen. Relicten daarvan zijn merkbaar thv. Kasteel van Wommersom en Hazenberg te 
Melkwezer. 
Waar grazige bermen met belangrijke floristische elementen voorkomen, is een aangepast maaibeheer 
aangewezen op deze te versterken. 
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7 Bijlagen 
 
7.1 Bijlage 1: Overzicht van alle waargenomen vogelsoorten per habitattype 
 

Aalscholver Huismus Staartmees 
Bergeend Huiszwaluw Steenuil 
Blauwborst Kauw Tafeleend 
Blauwe Reiger Kievit Tjiftjaf 
Boerenzwaluw Kleine Bonte Specht Torenvalk 
Boomklever Kleine Karekiet Tuinfluiter 
Boomkruiper Kleine Plevier Turkse Tortel 
Boomvalk Kluut Veldleeuwerik 
Bosrietzanger Kneu Vink 
Braamsluiper Knobbelzwaan Waterhoen 
Bruine Kiekendief Koekoek Waterral 
Buizerd Kokmeeuw Wespendief 
Cetti's Zanger Koolmees Wielewaal 
Dodaars Krakeend Wilde Eend 
Ekster Kuifeend Winterkoning 
Fazant Kwartel Witgat 
Fitis Matkop Witte Kwikstaart 
Fuut Meerkoet Wulp 
Gaai Merel Zanglijster 
Geelgors Nachtegaal Zomertaling 
Geoorde Fuut Nijlgans Zomertortel 
Goudhaan Patrijs Zwarte Kraai 
Grasmus Pimpelmees Zwarte Roodstaart 
Graspieper Putter Zwartkop 
Grauwe Gans Ransuil  
Grauwe Klauwier Rietgors  
Grauwe Vliegenvanger Rietzanger  
Groene Specht Ringmus  
Groenling Roek  
Grote Bonte Specht Roodborst  
Grote Canadese Gans Roodborsttapuit  
Grote Gele Kwikstaart Scholekster  
Grote Lijster Slechtvalk  
Havik Slobeend  
Heggenmus Sperwer  
Holenduif Spotvogel  
Houtduif Spreeuw  

 
Verklaring kleuren habitattypes tabel 

Struweel Weide Overige 
Bos(rand) Akker 
Riet Water 
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7.2 Bijlage 2: Overzichtskaarten broedvogelinventarisatie Laterbroeken 1998-2005 
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7.3 Bijlage 3 Overzicht van de waargenomen plantensoorten langs de 

IJzerenweg (2016-2020) met de Rode Lijststatus, herkomst en 
invasiviteit. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Exoot Invasief 
Look - zonder - look  Alliolaria petiolata    

Akkervergeet-mij-nietje  Myosotis arvensis    

Spaanse aak   Acer campestre    

Noorse esdoorn   Acer platanoides    

Gewone esdoorn   Acer pseudoplatanus    

Duizendblad   Achillea millefolium    

Zevenblad   Aegopodium podagraria    

Hondspeterselie   Aethusa cynapium    

Gewone agrimonie   Agrimonia eupatoria Achteruitgaand   

Kruipend zenegroen   Ajuga reptans    

Daslook   Allium ursinum    

Zwarte els   Alnus glutinosa    

Grote vossenstaart   Alopecurus pratensis    

Rood guichelheil   Anagallis arvensis    

Bosanemoon   Anemone nemorosa    

Gewone engelwortel   Angelica sylvestris    

IJle dravik   Anisantha sterilis    

Gewoon reukgras   Anthoxanthum odoratum    

Fluitenkruid   Anthriscus sylvestris    

Grote klit   Arctium lappa    

Gewone zandmuur   Arenaria serpyllifolia    

Glanshaver   Arrhenatherum elatius    

Bijvoet   Artemisia vulgaris    

Gevlekte aronskelk   Arum maculatum    

Hokjespeul   Astragalus glycyphyllos    

Wijfjesvaren   Athyrium filix - femina    

Madeliefje   Bellis perennis    

Ruwe berk   Betula pendula    

Zachte dravik   Bromus hordeaceus    

Heggenrank   Bryonia dioica    

Hennegras   Calamagrostis canescens    

Duinriet   Calamagrostis epigejos    

Akkerklokje   Campanula rapunculoides    

Rapunzelklokje   Campanula rapunculus    

Herderstasje   Capsella bursa-pastoris    

Kleine veldkers   Cardamine hirsuta    

Pinksterbloem   Cardamine pratensis    

Kruldistel   Carduus crispus    

Scherpe zegge   Carex acuta    
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Moeraszegge   Carex acutiformis    

Voorjaarszegge Carex caryophyllea Zeldzaam   

Tweerijige zegge Carex disticha    

Ruige zegge   Carex hirta    

Zwarte zegge   Carex nigra    

Valse voszegge   Carex otrubae    

Hoge cyperzegge   Carex pseudocyperus    

Gewone bermzegge   Carex spicata    

Haagbeuk   Carpinus betulus    

Knoopkruid   Centaurea jacea    

Echt duizendguldenkruid   Centaurium erythraea    

Fraai duizendguldenkruid   Centaurium pulchellum     

Akkerhoornbloem   Cerastium arvense    

Gewone hoornbloem   Cerastium fontanum    

Kluwenhoornbloem   Cerastium glomeratum    

Dolle kervel   Chaerophyllum temulum    

Wilgenroosje   Chamaenerion angustifolium   

Melganzenvoet   Chenopodium album    

Wilde cichorei   Cichorium intybus    

Akkerdistel   Cirsium arvense    

Speerdistel   Cirsium vulgare    

Bosrank   Clematis vitalba    

Gevlekte scheerling   Conium maculatum    

Akkerwinde   Convolvulus arvensis    

Haagwinde   Convolvulus sepium    

Rode kornoelje   Cornus sanguinea    

Hazelaar   Corylus avellana    

Tweestijlige meidoorn   Crataegus laevigata    

Eenstijlige meidoorn   Crataegus monogyna    

Klein streepzaad   Crepis capillaris    

Kruisbladwalstro   Cruciata laevipes    

Veldhondstong   Cynoglossum officinale    

Kamgras   Cynosurus cristatus    

Brem   Cytisus scoparius    

Kropaar   Dactylis glomerata    

Peen   Daucus carota    

Ruwe smele   Deschampsia cespitosa    

Grote kaardenbol   Dipsacus fullonum    

Vroegeling   Draba verna    

Smalle stekelvaren   Dryopteris carthusiana    

Mannetjesvaren   Dryopteris filix-mas    

Slangenkruid   Echium vulgare    

Kweek   Elymus repens    

Harig wilgenroosje   Epilobium hirsutum    
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Brede wespenorchis   Epipactis helleborine    

Heermoes   Equisetum arvense    

Reigersbek   Erodium cicutarium    

Wilde kardinaalsmuts   Euonymus europaeus    

Koninginnekruid   Eupatorium cannabinum    

Kroontjeskruid   Euphorbia helioscopia    

Beuk   Fagus sylvatica    

Rood zwenkgras   Festuca rubra    

Gewoon speenkruid   Ficaria verna    

Moerasspirea   Filipendula ulmaria    

Sporkehout   Frangula alnus    

Es   Fraxinus excelsior    

Rankende duivenkervel   Fumaria capreolata    

Gewone hennepnetel   Galeopsis tetrahit    

Kleefkruid   Galium aparine    

Glad walstro   Galium mollugo    

Moeraswalstro   Galium palustre    

Fijne ooievaarsbek   Geranium columbinum    

Slipbladige ooievaarsbek   Geranium dissectum    

Zachte ooievaarsbek   Geranium molle    

Kleine ooievaarsbek   Geranium pusillum    

Robertskruid   Geranium robertianum    

Geel nagelkruid   Geum urbanum    

Gele ganzenbloem   Glebionis segetum    

Hondsdraf   Glechoma hederacea    

Gewone berenklauw   Heracleum sphondylium    

Stijf havikskruid   Hieracium laevigatum    

Schermhavikskruid   Hieracium umbellatum    

Gestreepte witbol   Holcus lanatus    

Hop   Humulus lupulus    

Kantig hertshooi   Hypericum maculatum    

Sint-Janskruid  Hypericum perforatum    

Gewoon biggenkruid   Hypochaeris radicata    

Hulst   Ilex aquifolium    

Donderkruid   Inula conyzae    

Gele lis   Iris pseudacorus    

Jakobskruiskruid   Jacobaea vulgaris    

Veldrus   Juncus acutiflorus    

Zomprus   Juncus articulatus    

Platte rus   Juncus compressus    

Biezenknoppen   Juncus conglomeratus    

Pitrus   Juncus effusus    

Zeegroene rus   Juncus inflexus    

Beemdkroon   Knautia arvensis Achteruitgaand   
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Kompassla   Lactuca serriola    

Witte dovenetel   Lamium album    

Paarse dovenetel   Lamium purpureum    

Akkerkool   Lapsana communis    

Veldlathyrus   Lathyrus pratensis    

Aardaker Lathyrus tuberosus    

Kleine leeuwentand   Leontodon saxatilis    

Wilde liguster   Ligustrum vulgare    

Vlasbekje   Linaria vulgaris    

Korrelganzenvoet   Lipandra polysperma    

Engels raaigras   Lolium perenne    

Wilde kamperfoelie   Lonicera periclymenum    

Rode kamperfoelie   Lonicera xylosteum    

Gewone rolklaver   Lotus corniculatus    

Moerasrolklaver   Lotus pedunculatus    

Gewone veldbies   Luzula campestris    

Wolfspoot   Lycopus europaeus    

Penningkruid   Lysimachia nummularia    

Grote wederik   Lysimachia vulgaris    

Grote kattenstaart   Lythrum salicaria    

Vijfdelig kaasjeskruid   Malva alcea    

Muskuskaasjeskruid   Malva moschata    

Groot kaasjeskruid   Malva sylvestris    

Echte kamille   Matricaria chamomilla    

Hopklaver   Medicago lupulina    

Goudgele honingklaver   Melilotus altissimus    

Watermunt   Mentha aquatica    

Akkermunt   Mentha arvensis    

Witte munt   Mentha suaveolens    

Tuinbingelkruid   Mercurialis annua    

Ruw vergeet-mij-nietje  Myosotis ramosissima    

Bosvergeet-mij-nietje  Myosotis sylvatica    

Rode ogentroost   Odontites vernus Achteruitgaand   

Kattendoorn  Ononis repens    

Wilde marjolein   Origanum vulgare    

Gewone vogelmelk   Ornithogalum umbellatum    

Bleke klaproos   Papaver dubium    

Grote klaproos   Papaver rhoeas    

Gewone pastinaak   Pastinaca sativa    

Veenwortel   Persicaria amphibia    

Perzikkruid   Persicaria maculosa    

Groot hoefblad   Petasites hybridus    

Rietgras   Phalaris arundinacea    

Riet   Phragmites australis    
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Echt bitterkruid   Picris hieracioides    

Grote bevernel   Pimpinella major    

Hertshoornweegbree   Plantago coronopus    

Smalle weegbree   Plantago lanceolata    

Grote weegbree   Plantago major    

Straatgras   Poa annua    

Schaduwgras   Poa nemoralis    

Ruw beemdgras   Poa trivialis    

Gewoon varkensgras   Polygonum aviculare    

Ratelpopulier   Populus tremula    

Tenger fonteinkruid   Potamogeton pusillus    

Zilverschoon   Potentilla anserina    

Vijfvingerkruid   Potentilla reptans    

Gewone brunel   Prunella vulgaris    

Zoete kers   Prunus avium    

Vogelkers   Prunus padus    

Sleedoorn   Prunus spinosa    

Heelblaadjes   Pulicaria dysenterica    

Wintereik   Quercus petraea    

Zomereik   Quercus robur    

Scherpe boterbloem   Ranunculus acris    

Knolboterbloem   Ranunculus bulbosus Bijna bedreigd   

Egelboterbloem   Ranunculus flammula    

Kruipende boterbloem   Ranunculus repens    

Blaartrekkende boterbloem   Ranunculus sceleratus    

Wilde reseda   Reseda lutea    

Wouw   Reseda luteola    

Moeraskers   Rorippa palustris    

Kraagroos   Rosa agrestis     

Hondsroos s.s.   Rosa canina s.s.    

Heggenroos   Rosa corymbifera    

Egelantier   Rosa rubiginosa    

Beklierde heggenroos   Rosa tomentella    

Dauwbraam   Rubus caesius    

Zwarte braam   Rubus Sec. Rubus    

Veldzuring   Rumex acetosa    

Schapenzuring   Rumex acetosella    

Krulzuring   Rumex crispus    

Waterzuring   Rumex hydrolapathum    

Ridderzuring   Rumex obtusifolius    

Liggende vetmuur   Sagina procumbens    

Schietwilg   Salix alba    

Geoorde wilg   Salix aurita    

Boswilg   Salix caprea    



  133 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Exoot Invasief 
Grauwe wilg   Salix cinerea    

Amandelwilg   Salix triandra    

Katwilg   Salix viminalis    

Kruidvlier   Sambucus ebulus     

Gewone vlier   Sambucus nigra    

Rietzwenkgras   Schedonorus arundinaceus    

Beemdlangbloem   Schedonorus pratensis    

Vertakte leeuwentand   Scorzoneroides autumnalis    

Geoord helmkruid   Scrophularia auriculata    

Knopig helmkruid   Scrophularia nodosa    

Gevleugeld helmkruid   Scrophularia umbrosa    

Muurpeper   Sedum acre    

Dagkoekoeksbloem   Silene dioica    

Echte koekoeksbloem   Silene flos - cuculi    

Avondkoekoeksbloem   Silene latifolia    

Herik   Sinapis arvensis    

Gewone raket   Sisymbrium officinale    

Bitterzoet   Solanum dulcamara    

Gekroesde melkdistel   Sonchus asper    

Gewone melkdistel   Sonchus oleraceus    

Wilde lijsterbes   Sorbus aucuparia    

Moerasandoorn   Stachys palustris    

Bosandoorn   Stachys sylvatica    

Grasmuur   Stellaria graminea    

Grote muur   Stellaria holostea    

Vogelmuur   Stellaria media    

Schedefonteinkruid   Stuckenia pectinata    

Gewone smeerwortel   Symphytum officinale    

Boerenwormkruid   Tanacetum vulgare    

Paardenbloem   Taraxacum officinale s.l.     

Valse salie   Teucrium scorodonia    

Witte krodde   Thlaspi arvense    

Zomerlinde   Tilia platyphyllos    

Heggendoornzaad   Torilis japonica    

Gele morgenster   Tragopogon pratensis    

Rode klaver   Trifolium pratense    

Witte klaver   Trifolium repens    

Reukeloze kamille   Tripleurospermum maritimum    

Klein hoefblad   Tussilago farfara    

Grote lisdodde   Typha latifolia    

Ruwe iep   Ulmus glabra    

Grote brandnetel   Urtica dioica    

Echte valeriaan   Valeriana officinalis    

Gewone veldsla   Valerianella locusta    
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Stalkaars   Verbascum densiflorum    

Koningskaars   Verbascum thapsus    

IJzerhard   Verbena officinalis    

Akkerereprijs   Veronica agrestis    

Veldereprijs   Veronica arvensis    

Rode waterereprijs   Veronica catenata    

Gewone ereprijs   Veronica chamaedrys    

Klimopereprijs   Veronica hederifolia    

Gelderse roos   Viburnum opulus    

Vogelwikke   Vicia cracca    

Ringelwikke   Vicia hirsuta    

Voederwikke   Vicia sativa    

Kleine maagdenpalm   Vinca minor    

Akkerviooltje   Viola arvensis    

Maarts viooltje   Viola odorata    

Driekleurig viooltje   Viola tricolor    

Maretak   Viscum album    

Gewoon langbaardgras   Vulpia myuros    

Fraaie vrouwenmantel Alchemilla mollis  Ingeburgerd  

Hartbladige els Alnus cordata  Incidentele 
import 

 

Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarckii  Ingeburgerd  

Vlinderstruik Buddleja davidii  Ingeburgerd X 

Vlakke dwergmispel Cotoneaster horizontalis  Ingeburgerd X 

Stekelige kogeldistel Echinops exaltatus  Ingeburgerd  

Zomerfijnstraal Erigeron annuus  Ingeburgerd  

Japanse duizendknoop Fallopia japonica  Ingeburgerd X 

Gewoon sneeuwklokje Galanthus nivalis  Ingeburgerd  

Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum  Ingeburgerd  

Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum  Ingeburgerd X 

Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera  Ingeburgerd X 

Okkernoot Juglans regia  Incidentele 
import 

 

Pijlkruidkers Lepidium draba  Ingeburgerd  

Haagliguster Ligustrum ovalifolium  Ingeburgerd  

Italiaans raaigras Lolium multiflorum  Ingeburgerd  

Puntwederik Lysimachia punctata  Ingeburgerd  

Witte honingklaver Melilotus albus  Ingeburgerd  

Citroenmelisse Melissa officinalis  Ingeburgerd  

Middelste teunisbloem Oenothera biennis  Ingeburgerd  

Zandteunisbloem Oenothera deflexa  Ingeburgerd  

Slaapbol Papaver somniferum  Incidentele 
import 

 

Fijnspar  Picea abies  Ingeburgerd  

Oranje havikskruid Pilosella aurantiaca  Ingeburgerd  
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Witte abeel Populus alba  Ingeburgerd  

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina  Ingeburgerd X 

Amerikaanse eik Quercus rubra  Ingeburgerd X 

Azijnboom Rhus typhina  Ingeburgerd X 

Robinia Robinia pseudoacacia  Ingeburgerd X 

Oostenrijkse kers Rorripa austriaca  Ingeburgerd  

Rimpelroos Rosa rugosa  Ingeburgerd X 

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens  Ingeburgerd X 

Hongaarse raket Sisymbrium altissimum  Ingeburgerd  

Douglasspirea Spirea douglasii  Ingeburgerd X 

Gewone sneeuwbes Symhoriocarpus albus  Ingeburgerd  

Bonte wikke Vicia villosa  Ingeburgerd  
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7.4 Bijlage 4 Overzicht van de gekarteerde bermeenheden op kaart per deelgebied 
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4) Tiensbroek tot Ganzendries 
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7.5 Bijlage 5: Invasieve exoten in de bermen langs de IJzerenweg 
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7.6 Bijlage 6: Overzichtskaarten van de Rode Lijstsoorten en zeldzame soorten  
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7.7 Bijlage 7: Overzicht van de vindplaatsen van de 21 indicatorsoorten  
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7.8 Bijlage 8: Overzicht van de waargenomen paddenstoelen in de IJzerenweg met de ecologie, de Rode-Lijststatus 
(Arnolds & Veerkamp, 2008) en de indicatorwoorde (Ozzinga, 2013) 

 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Ecologie Rode Lijst 

NL 
Indicatorsoort datum 

Zwavelzwam   Laetiporus sulphureus P   23/08/2017 

Geschubde inktzwam   Coprinus comatus St   6/10/2017 

Grauwe wasplaat   Hygrocybe irrigata St KW Glanshaverhooiland 17/10/2017 

Okergele korrelhoed   Cystoderma amianthinum St  verdroging 17/10/2017 

Bruine satijnzwam   Entoloma sericeum St  verdroging 26/10/2017 

Elfenwasplaat   Hygrocybe ceracea St GE droog schraalland 26/10/2017 

Gele knotszwam   Clavulinopsis helvola St GE Kruidenrijk grasland 26/10/2017 

Hooilandwasplaat   Hygrocybe glutinipes St KW Vochtig schraalland 26/10/2017 

Kabouterwasplaat   Hygrocybe insipida St KW Kruidenrijk grasland 26/10/2017 

Zwartwordende wasplaat   Hygrocybe conica St  Kruidenrijk grasland 26/10/2017 

Dooiergele mestzwam   Bolbitius titubans St  vermesting 3/11/2017 

Bleek nestzwammetje   Cyathus olla Sh   19/11/2017 

Sikkelkoraalzwam   Clavulinopsis corniculata St KW oude graslanden 24/01/2018 

Weidewasplaat   Hygrocybe pratensis St KW oude graslanden 24/01/2018 

Klein hoefblad-beemdgrasroest  Puccinia poarum  P   17/06/2018 

Gele trilzwam   Tremella mesenterica P   27/12/2018 

Gewone morielje   Morchella esculenta St  Haagbeuk-essenbossen op kalkrijke bodem 10/04/2019 

Gewone viltkop   Inocybe dulcamara Em  Basenrijke bodem 17/05/2019 

Voorjaarspronkridder   Calocybe gambosa St  Struweel op kalkrijke bodem 17/05/2019 

Akkerdistelroest   Puccinia punctiformis P   19/05/2019 

Boomgaardvuurzwam   Phellinus tuberculosus P   24/05/2019 

Straatchampignon   Agaricus bitorquis St   27/05/2019 

Vals essenvlieskelkje   Hymenoscyphus pseudoalbidus * P   3/06/2019 

Rozenmeeldauw   Podosphaera pannosa P   15/07/2019 
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NL 

Indicatorsoort datum 

Reuzenbovist   Calvatia gigantea St   11/08/2019 

Blanke champignonparasol   Leucoagaricus leucothites St   3/10/2019 

Echte kopergroenzwam   Stropharia aeruginosa St  voedselrijke graslanden 5/10/2019 

Gewoon elfenschermpje   Mycena pura St   5/10/2019 

Parelstuifzwam   Lycoperdon perlatum St   5/10/2019 

Afgeplatte stuifzwam   Vascellum pratense St  voedselrijke graslanden 8/11/2019 

Bermbreeksteeltje   Conocybe rostellata St   8/11/2019 

Bleekgele mycena   Mycena flavoalba St   8/11/2019 

Bleke franjehoed   Psathyrella candolleana St  voedselrijke graslanden 8/11/2019 

Bruinsnedemycena   Mycena olivaceomarginata St  verdroging 8/11/2019 

Bundelfranjehoed   Psathyrella multipedata St   8/11/2019 

Donzige melkzwam   Lactarius pubescens Em   8/11/2019 

Dunsteelsatijnzwam   Entoloma hebes St  Haagbeuk-essenbossen 8/11/2019 

Geelbruine spleetvezelkop   Inocybe rimosa Em   8/11/2019 

Gerimpeld mosoortje   Arrhenia retiruga Am   8/11/2019 

Gevlekte vezelkop   Inocybe maculata Em   8/11/2019 

Gewone beurszwam   Volvariella gloiocephala St  ruigtevegetaties 8/11/2019 

Gewone fopzwam   Laccaria laccata Em   8/11/2019 

Gewone krulzoom   Paxillus involutus Em   8/11/2019 

Gewone zwavelkop   Hypholoma fasciculare Sh   8/11/2019 

Gewoon donsvoetje   Tubaria furfuracea St   8/11/2019 

Grijsbruine grasmycena   Mycena aetites St  voedselrijke graslanden 8/11/2019 

Groene knolamaniet   Amanita phalloides Em   8/11/2019 

Groot kalkschuim   Mucilago crustacea F  kalkrijke bodem 8/11/2019 

Groot mosklokje   Galerina clavata St  Beginnende verschraling 8/11/2019 

Grote kale inktzwam   Coprinopsis atramentaria St   8/11/2019 

Hazenpootje   Coprinopsis lagopus Sh   8/11/2019 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Ecologie Rode Lijst 
NL 

Indicatorsoort datum 

Kaneelkleurig breeksteeltje   Conocybe tenera St   8/11/2019 

Langsteelfranjehoed   Psathyrella conopilus St   8/11/2019 

Leverkleurige leemhoed   Agrocybe erebia Sh   8/11/2019 

Meidoorndonsvoetje   Tubaria dispersa St  Struweel op kalkrijke bodem 8/11/2019 

Nevelzwam   Clitocybe nebularis St   8/11/2019 

Paarse schijnridderzwam   Lepista nuda St   8/11/2019 

Papegaaizwammetje   Hygrocybe psittacina St GE Kruidenrijk grasland 8/11/2019 

Piekhaarzwammetje   Crinipellis scabella St  kalkrijke bodem 8/11/2019 

Roodbruine schijnridderzwam   Lepista flaccida St   8/11/2019 

Roze pronkridder   Calocybe carnea St  Beginnende verschraling 8/11/2019 

Slijmsteelmycena   Roridomyces roridus Sh   8/11/2019 

Smeerwortelmycena   Hemimycena candida Sk   8/11/2019 

Sneeuwzwammetje   Hygrocybe virginea St GE oude graslanden 8/11/2019 

Stinkmycena   Mycena leptocephala St  voedselrijke graslanden 8/11/2019 

Tranende franjehoed   Lacrymaria lacrymabunda St   8/11/2019 

Tweekleurige vaalhoed   Hebeloma mesophaeum Em   8/11/2019 

Verblekende knotszwam   Clavulinopsis luteoalba St  heischrale graslanden 8/11/2019 

Vlokkige vezelkop   Inocybe flocculosa Em   8/11/2019 

Weidekringzwam   Marasmius oreades St  verdroging 8/11/2019 

Witte kluifzwam   Helvella crispa St   8/11/2019 

Witte satijnvezelkop   Inocybe geophylla Em   8/11/2019 

Hagelwitte satijnzwam   Entoloma cephalotrichum St BE  8/11/2019 

Witte stinkmycena   Hemimycena delectabilis St KW  8/11/2019 

Wormvormige knotszwam   Clavaria fragilis St KW oude graslanden 8/11/2019 

Zemelig donsvoetje   Tubaria conspersa St   8/11/2019 

Zilveren ridderzwam   Tricholoma argyraceum Em   8/11/2019 

Zwartwitte veldridderzwam   Melanoleuca polioleuca St   8/11/2019 
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NL 

Indicatorsoort datum 

Wollige bundelzwam   Hemipholiota populnea Sh   17/11/2019 

Gewoon elfenbankje   Trametes versicolor Sh   23/11/2019 

Gewoon fluweelpootje   Flammulina velutipes Sh   20/12/2019 

Paarse korstzwam   Chondrostereum purpureum Sh   20/12/2019 

Waaiertje   Schizophyllum commune Sh   20/12/2019 

Scherpe schelpzwam   Panellus stipticus Sh   12/01/2020 

Kogelhoutskoolzwam   Daldinia concentrica Sh   14/03/2020 

Kalkgraslandmycena  Mycena pseudopicta St EB oude graslanden 8/11/2019 

Rafelige parasolzwam  Macrolepiota excoriata St BE oude graslanden 8/11/2010 
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7.9 Bijlage 9: Paddenstoelen met een Rode-Lijststatus en/of een indicatorwaarde die werden waargenomen in de 
bermen en aanpalende gebieden van de IJzerenweg  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Vlierbroek tot Thesebroek 
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7.10 Bijlage 10: Wilde bijen 
 

Tabel 17. Bijensoorten aangetroffen langs de IJzerenweg en in de plots in Doysbroek en Viskot. Eveneens 
weergegeven is de Rode Lijst categorie voor België (Drossart et al. 2019) en of de soort kan aangeduid worden 

als typisch voor bloemrijke graslanden resp. pioniervegetaties. Wat betreft de IJzerenweg is het aantal losse 
waarnemingen aangegeven, voor de graslandplots (Doysbroek 2016 en 2019 en Viskot 2019) gaat het om het 

aantal getelde exemplaren. 
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Witbaardzandbij Andrena barbilabris LC   2 0 0 0 
Goudpootzandbij Andrena chrysosceles LC X  3 24 5 1 
Wimperflankzandbij Andrena dorsata LC   6 0 0 0 
Grasbij Andrena flavipes LC   19 5 0 0 
Heggenrankbij Andrena florea LC   12 0 0 0 
Vosje Andrena fulva LC   1 0 0 0 
Texelse zandbij Andrena fulvago NT (X)  1 0 1 0 
Gelderse zandbij Andrena cf. gelriae RE   5 0 0 0 
Roodgatje Andrena haemorrhoa LC   6 14 4 4 
Donkere klaverzandbij Andrena labialis NT X  4 5 3 1 
Ereprijszandbij Andrena labiata LC   3 0 0 2 
Wikkebij Andrena lathyri NT X  1 0 0 0 
Gewone dwergzandbij Andrena minutula LC   1 0 0 0 
Zwartbronzen zandbij Andrena nigroaenea LC   1 0 0 0 
Viltvlekzandbij Andrena nitida LC X  1 3 2 1 
Koolzwarte zandbij Andrena cf. pilipes DD  X 1 0 0 0 
Fluitenkruidbij Andrena proxima LC X  1 1 1 0 
Meidoornzandbij Andrena scotica LC   3 0 0 0 
Witkopdwergzandbij Andrena subopaca LC   0 0 0 4 
Grijze zandbij Andrena vaga LC   4 0 0 0 
Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella LC X  0 2 5 1 
Kleine harsbij Anthidiellum strigatum LC   2 0 0 0 
Grote wolbij Anthidium manicatum LC   3 0 0 1 
Kleine wolbij Anthidium punctatum LC  X 6 0 0 0 
Gewone sachembij Anthophora plumipes LC   1 1 0 0 
Honingbij Apis mellifera DD   34 6 31 15 
Gewone koekoekshommel Bombus campestris VU   1 0 0 0 
Tuinhommel Bombus hortorum NT   4 3 4 0 
Boomhommel Bombus hypnorum LC   6 2 1 0 
Steenhommel Bombus lapidarius LC   31 13 3 1 
Veldhommel Bombus lucorum NT   1 0 0 0 
Akkerhommel Bombus pascuorum LC   55 27 23 46 
Weidehommel Bombus pratorum LC   8 2 3 0 
Aardhommel Bombus terrestris LC   2 0 1 0 
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Aard/Veld/Wilgenhommel Bombus 
terrestris/lucorum/cryptarum 

Nvt
. 

  11 13 2 3 

Grote koekoekshommel Bombus vestalis NT   0 0 0 1 
Blauwe ertsbij Ceratina cyanea LC   1 0 0 1 
Kleine klokjesbij Chelostoma campanularum LC   1 0 0 0 
Ranonkelbij Chelostoma florisomne LC   1 0 0 0 
Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi LC   1 0 0 0 
Grote zijdebij Colletes cunciularius LC   8 0 0 0 
Wormkruidbij Colletes daviesanus LC   4 0 0 2 
Klimopbij Colletes hederae LC   3 0 0 0 
Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes LC   19 0 0 0 
Gewone viltbij Epeolus variegatus LC   2 0 0 0 
Gewone langhoornbij Eucera longicornis VU X  1 0 0 0 
Roodpotige groefbij Halictus rubicundus LC   1 0 0 0 
Breedbandgroefbij Halictus scabiosae LC   14 0 0 0 
Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum LC X  0 0 0 5 
Tronkenbij Heriades truncorum LC   6 0 0 1 
Slangenkruidbij Hoplitis adunca LC  X 7 0 0 0 
Zwartgespoorde 
houtmetselbij 

Hoplitis leucomelana LC   5 0 0 1 

Driedoornige metselbij Hoplitis tridentata LC  X 3 0 0 0 
Gewone maskerbij Hylaeus communis LC   2 3 0 0 
Poldermaskerbij Hylaeus confusus LC   0 0 0 1 
Gehoornde maskerbij Hylaeus cornutus LC   0 1 0 0 
Brilmaskerbij Hylaeus dilatatus DD  X 2 0 0 0 
Zompmaskerbij Hylaeus gredleri DD   0 6 1 0 
Kleine tuinmaskerbij Hylaeus pictipes LC   1 0 0 0 
Resedamaskerbij Hylaeus signatus LC  X 8 0 0 0 
Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum LC   0 2 1 0 
Matte bandgroefbij Lasioglossum leucozonium LC   3 0 1 0 
Groepjesgroefbij Lasioglossum malachurum LC X  4 1 0 0 
Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio LC   1 0 0 0 
Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum LC X  3 0 1 6 
Fijngestippelde groefbij Lasioglossum punctatissimum LC   3 0 0 0 
Zesvlekkige groefbij Lasioglossum sexnotatum LC   3 0 1 0 
Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum LC   5 1 0 0 
Glanzende bandgroefbij Lasioglossum zonulum LC   1 3 2 2 
Tuinbladsnijder Megachile centuncularis LC   2 0 0 3 
Lathyrusbij Megachile ericetorum LC   11 0 0 0 
Pyreneese behangersbij Megachile pyrenaea LC   1 0 0 0 
Gewone bladsnijder Megachile versicolor LC   1 0 0 0 
Grote bladsnijder Megachile wilughbiella LC   10 0 0 0 
Kattenstaartdikpoot Melitte nigricans LC   3 0 0 0 
Bleekvlekwespbij Nomada alboguttata LC   4 0 0 0 
Roodzwarte dubbeltand Nomada fabriciana LC   0 1 1 1 
Geelschouderwespbij Nomada ferruginata LC   0 1 0 0 
Gewone wespbij Nomada flava LC   6 1 2 1 
Kortsprietwespbij Nomada fucata LC   6 0 0 0 
Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis LC   1 0 0 0 
Smalbandwespbij Nomada goodeniana LC X  1 1 0 1 
Donkere wespbij Nomada marshamella LC   1 0 0 0 
Sierlijke wespbij Nomada panzeri LC   1 2 0 0 
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Gewone dubbeltand Nomada ruficornis LC X  3 3 4 0 
Rosse metselbij Osmia bicornis LC   1 0 0 1 
Blauwe metselbij Osmia caerulescens LC   1 0 0 1 
Gehoornde metselbij Osmia cornuta LC   5 0 0 0 
Gedoornde slakkenhuisbij Osmia spinulosa NT  X 3 0 0 0 
Grote bloedbij Sphecodes albilabris LC   13 0 0 0 
Bosbloedbij Sphecodes ephippius LC   0 0 1 0 
Gewone dwergbloedbij Sphecodes miniatus LC   1 0 0 0 
Dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis LC   3 0 0 1 
Grote spitstandbloedbij Sphecodes puncticeps LC   1 0 0 0 
Gewone tubebij Stelis breviuscula LC   2 0 0 0 
 Aantal waarnemingen/exx.:    426 148 105 109 
 Aantal soorten:    83 28 24 28 

 
Tabel 18. Analyse van bijensoorten geassocieerd met ruderale terreinen op basis van  een combinatie van de ɸ 

index of association (minstens 0,04 en met een p-waarde kleiner dan 0,01) en de exclusiviteit (zgn. ‘Fidelity’, 
waarde minstens 0,7) berekend aan de hand van de Biologische WaarderingsKaart en de bijendataset van 

waarnemingen.be. Voor de precieze methodiek verwijzen we naar Borja (2020). Schorzijdebij (Colletes 
halophilus) werd manueel uit de lijst verwijderd. Deze is enkel in de lijst terug te vinden doordat in de BWK 

ruderale ruigten (met Zeeaster) onder rivierdynamiek niet onderscheiden worden van andere ruderale ruigtes en 
pioniervegetaties. 

Naam Lat. naam ɸ index Exclusiviteit 
Kleine wolbij Anthidium punctatum 0,090*** 0,91 
Resedamaskerbij Hylaeus signatus 0,090*** 0,80 
Kleine sachembij Anthophora bimaculata 0,079*** 0,91 
Slangenkruidbij Hoplitis adunca 0,076*** 0,84 
Dageraadbij Andrena nycthemera 0,067*** 0,92 
Schubhaarkegelbij Coelioxys afer 0,063*** 0,97 
Gewone viltbij Epeolus variegatus 0,062*** 0,78 
Gedoornde slakkenhuisbij Osmia spinulosa 0,060*** 0,75 
Duinzijdebij Colletes fodiens 0,058*** 0,85 
Brilmaskerbij Hylaeus dilatatus 0,060*** 0,75 
Donkere zijdebij Colletes marginatus 0,057*** 0,92 
Klaverdikpoot Melitta leporina 0,056*** 0,71 
Driedoornige metselbij Hoplitis tridentata 0,052*** 0,81 
Luzernebehangersbij Megachile rotundata 0,051*** 0,76 
Tweelobbige wolbij Anthidium oblongatum 0,051*** 0,96 
Rotsbehangersbij Megachile pilidens 0,046*** 0,99 
Steilrandgroefbij Lasioglossum quadrinotatulum 0,046*** 0,97 
Ogentroostdikpoot Melitta tricincta 0,045*** 0,82 
Zuidelijke zijdebij Colletes similis 0,045*** 0,79 
Koolzwarte zandbij Andrena pilipes 0,045*** 0,86 

 
Tabel 19. Analyse van bijensoorten geassocieerd met bloemrijke graslanden (6510, rbbzil, rbbkam) op basis van  

een combinatie van de ɸ index of association (minstens 0,03 en met een p-waarde kleiner dan 0,01) en de 
exclusiviteit (zgn. ‘Fidelity’, waarde minstens 0,7) berekend aan de hand van de Biologische WaarderingsKaart en 

de bijendataset van waarnemingen.be. Voor de precieze methodiek verwijzen we naar Borja (2020). 
Naam Lat. naam ɸ index Exclusiviteit 
Knautiabij Andrena hattorfiana 0,092*** 0,87 
Donkere klaverzandbij Andrena labialis 0,080*** 0,83 
Smalbandwespbij Nomada goodeniana 0,079*** 0,70 
Goudpootzandbij Andrena chrysosceles 0,075*** 0,73 
Gewone dubbeltand Nomada ruficornis 0,071*** 0,71 
Fluitenkruidbij Andrena proxima 0,068*** 0,74 
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Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum 0,061*** 0,71 
Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum 0,057*** 0,71 
Breedbuikgroefbij Lasioglossum lativentre 0,057*** 0,85 
Weidebij Andrena gravida 0,056*** 0,72 
Roodrandzandbij Andrena rosae 0,055*** 0,72 
Ogentroostdikpoot Melitta tricincta 0,053*** 0,81 
Bonte wespbij Nomada bifasciata 0,052*** 0,76 
Grashommel Bombus ruderarius 0,052*** 0,87 
Blokhoofdgroefbij Halictus maculatus 0,050*** 0,81 
Groepjesgroefbij Lasioglossum malachurum 0,048*** 0,76 
Zwartsprietwespbij Nomada flavopicta 0,047*** 0,71 
Donkere klokjeszandbij Andrena pandellei 0,039*** 0,93 
Wikkebij Andrena lathyri 0,037*** 0,76 
Geriemde zandbij Andrena angustior 0,035*** 0,79 
Gewone langhoornbij Eucera longicornis 0,035** 0,73 
Zwarte sachembij Anthophora retusa 0,035*** 0,73 
Kauwende metselbij Osmia leaiana 0,034*** 0,75 
Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella 0,033** 0,70 
Borstelgroefbij Lasioglossum nitidiusculum 0,031*** 0,83 
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