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1 Inleiding 
 
De Stad Antwerpen wil de indicator‐ en doelsoorten opvolgen van alle gebieden in kader van het groenplan, om 
de evolutie in deze gebieden op te volgen en een gepast beheer toe te passen.  
 
Dit  rapport  geeft  de  resultaten  van  de  uitgevoerde  monitoring  van  planten,  vogels,  ongewervelden  en 
vleermuizen op Fort 6 te Wilrijk. Een aantal doelsoorten werden in kaart gebracht en er werden schattingen van 
de  aantallen  gemaakt.  Daarnaast  word  van  deze  groepen  de  hele  soortenlijst  gegeven.  Op  basis  van  deze 
gegevens worden gebiedsgerichte maatregelen en beheeradvies gegeven.  
 
Fort 6 bevindt zich  in het westen van de provincie Antwerpen,  in het district Wilrijk,  ten zuiden van de Stad 
Antwerpen.  Het  domein  vormt  min  of  meer  een  zespuntige  ster,  afgebakend  door  Fort  VI‐straat, 
Edegemsesteenweg en Kerkeveldstraat. Fort 6 was één van de forten gebouwd door Henri Alexis Brialmont in 
1860‐1864. Vandaag wordt het gebruikt als campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen. 
De oppervlakte van het gebied bedraagt ca 27 ha.  
 
In de directe omgeving van het domein bevinden zich een aantal groengebieden, waaronder vallei van de Kleine 
struisbeek, Groen Neerland, Fort 7 en Klaverblad/Hollebeek.  
 
Het  gebied  bevat  graslanden,  bos  en  een  fortgracht,  evenals  oude  bakstenen  fortgebouwen  die  als 
vleermuizenbiotoop dienst doen. 
 
Volgens de bodemkaart bestaat de bodem van Fort 6 (binnen de omtrek van de historische fortgracht) volledig 
uit  een  antropogene  bodem  type  OB  (bebouwde  zones).  Dit  bodemtype  duidt  op  antropogene  gronden  of 
kunstmatige, door de mens verstoorde gronden.  
 
Het  domein  ligt  geografisch  in  de  Kempen  en  dus  op  zure  zandgrond.  Mogelijk  zijn  niet  alle  delen  op 
oorspronkelijke bodem, want bij het uitgraven van de grachten is de vrijgekomen grondmassa wellicht gebruikt 
om de wallen en het forteiland aan te leggen. De bodem wisselt dan ook af van zeer droog op de hoge delen 
(NO) tot zeer nat in de lage delen (ZW).  
 
Voor de specifieke terminologie van bepaalde fortdelen/gebouwen wordt verwezen naar Figuur 1. 
 

 
Figuur 1: Metselwerk van Fort 6. Merk op dat het zuiden (= frontzijde) zich bovenaan het plan bevindt. 
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2 Methodiek inventarisatie 
 

2.1 Flora 
 
Het gebied Fort 6 werd vlakdekkend onderzocht voor de flora op van 26 januari tot 26 oktober. De volledige 
inventarisatie  was  haalbaar  omdat  het  park  slechts  een  beperkte  oppervlakte  heeft.  Deze  methode  was 
anderzijds noodzakelijk omdat niet precies te voorspellen is waar de doelsoorten zullen opduiken en er gevraagd 
werd om alle populaties in kaart te brengen.   
 
Eind april werd de voorjaarsflora in kaart gebracht met als doelsoort Salomonszegel.  
In juni werd gezocht naar Grasklokje en Bosorchis.  
Bij alle bezoeken werd naar Schaafstro en Steenbreekvaren uitgekeken, deze soorten zijn een langere periode 
zichtbaar.  
 
Elke vindplaats van elke doelsoort werd met GPS exact  ingevoerd. Daarbij werd het exact aantal exemplaren 
vermeld of, indien de soort zeer abundant was, het geschat aantal exemplaren. 
 
Alle overige plantensoorten die we in het park aantroffen, werden aangeduid op de streeplijst. Voor zeldzame 
soorten werd de exacte locatie via GPS ingevoerd.  
 
 

2.2 Vleermuizen 
 
Het  doel  van  het  onderzoek  is  monitoring  van  het  zomervoorkomen  van  Baardvleermuis,  Gewone 
dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis en Watervleermuis in het domein Fort 6. Dit houdt in het nagaan 
van  de  aanwezigheid  van  deze  soorten,  waarbij  tevens  de  voornaamste  activiteitszones  in  kaart  worden 
gebracht. We maken daarbij ook een inschatting van de aanwezige aantallen en eventuele kolonies. 
Voor  dit  gebied  werd  besloten  dat  een  combinatie  van  automatische  batdetectoren  en  actief  zoeken  met 
manuele  batdetector  hiervoor  de  meest  aangewezen  methode  is,  omdat  beide  werkwijzen  complementair 
werken.  
 
Het plaatsen van automatische detectoren heeft het voordeel dat deze detectoren voor een  langere periode 
(één of meer volledige nacht) kunnen geplaatst worden. Dit geeft dan de activiteit over een gehele nacht weer, 
en dus meer kans om alle aanwezige soorten in kaart te brengen. Bovendien zijn automatische detectoren een 
uitermate gestandaardiseerde manier van werken (en dus ook geschikt voor monitoring op lange termijn) terwijl 
het manueel rondlopen met batdetectoren meer onderhevig is aan de waarnemer.  
Een automatische detector heeft echter ook nadelen. Er kan  slechts een beperkt aantal punten bemonsterd 
worden met dergelijke detectoren – waardoor het moeilijk  is om een  ruimer gebied  (met veel  verschillende 
biotopen)  integraal  te  bemonsteren.  Op  de  meest  aangewezen  locatie  voor  Watervleermuis  –  zijnde  de 
fortgracht – zou een automatische detector bovendien massaal veel opnames genereren van steeds dezelfde 
dieren.  Voor  Dwergvleermuizen  zijn  duistere,  beboste  oevers  van  waterpartijen  immers  favoriete 
foerageerplaatsen.  
 
Een route lopen met een manuele detector mist de specifieke voordelen van een automatische detector, maar  
biedt wel andere voordelen: 
‐ Het  gebied  kan  in  zijn  geheel  onderzocht worden  (tegenover  een  ‘punt’  bij  plaatsing  van  automatische 

detector) 
‐ Voor Watervleermuis  zijn  visuele  observaties  mogelijk  (schijnen met  zaklantaarn  over  wateroppervlak), 

waardoor ook de aantallen foeragerende dieren exact bepaald kunnen worden 
‐ Er wordt minder tijd verloren aan vleermuisarme zones. Een automatisch detector op de foute plaats levert 

dan veel plaatsingstijd op, voor bitter weinig resultaat. 
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2.2.1 Manuele detectoren 
 
Er werden 3 avonden manuele inventarisaties met batdetector uitgevoerd van 1,5 à 2 uur per bezoek (Tabel 1)1. 
Het type detector dat hiervoor gebruikt werd is Pettersson D240x. Van de waargenomen vleermuizen werd de 
soort  en  eventuele  gedragsaanduidingen  genoteerd  op  kaart.  De  detector werd  standaard  ingesteld  op  het 
heterodyne kanaal op 38 kHz, met om de paar seconden een switch naar hogere (tot 55kHz) en lagere (tot 18 
kHz)  frequenties.  Bij  waarneming  van  vleermuizenactiviteit  werd  met  de  D240x  over  een  brede  range  van 
frequenties  gescand om de piekfrequentie  te  achterhalen. Van dieren waarvan de  soort  niet  ter  plekke  kon 
bepaald  worden,  werden  geluidsopnames  gemaakt  die  nadien  met  aangepaste  software  (Batsound  4; 
Pettersson) geanalyseerd werden. 
 

Tabel 1: overzicht manuele detectorinventarisaties.  
Op 18/08/2017 werden twee complementaire routes simultaan gelopen. 

Datum  Beginuur  Einduur  Onderzoeker 

13/06/2017  22:10  00:05  Wout Willems 
26/07/2017  21:37  23:20  Wout Willems 
18/08/2017  22:00  23:12  Wout Willems 
18/08/2017  21:55  23:00  Kamila Willems 

 
Door  de  spreiding  van  de  onderzoeksperiode  over  het  zomerhalfjaar,  kan  nog  een  deel  van  voorjaars‐  en 
najaarstrek geregistreerd worden, en tussenin soorten met kraamkolonies in de buurt. 
De gelopen routes verliepen over het ganse gebied. Zij varieerden licht van avond tot avond, maar het merendeel 
van de paden werd iedere avond bezocht. 
 

2.2.2 Automatische detectoren 
 
Er  werden  verspreid  over  het  zomerhalfjaar  2017  driemaal  twee  automatische  detectoren  geplaatst  op  het 
domein  (Figuur  2).  Eén  detector  werd  geplaatst  boven  op  het  officierengebouw2  (detector  fort6_1, 
‘officierengebouw’), en was zuidwestwaarts gericht. De andere detector werd bovenaan op de linker hoofdwal3, 
westwaarts gericht naar het wandelpad bovenop het talud (detector fort6_2, ‘linker hoofdwal’).  
De detectoren werden met een  ladder  in een boom gehangen, detector 1 op ca 2m en detector 2 op ca 4m 
hoogte. 
 

                                                                 
1  Oorspronkelijk  werden  2  manuele  bezoeken  en  4  automatische  detectorsessies  vooropgesteld.  Aangezien  manuele  bezoeken  meer 

effectief bleken, werden dit aangepast naar een 3 – 3 verdeling. 
2 Door de Universiteit Antwerpen gekend onder de naam ‘gebouw Fc’. 
3  Het  onderscheid  links  en  rechts wordt  gemaakt  door  vanaf  de  fortingang naar  het  fortgebouw  te  kijken  (zie  Figuur  1),  dwz  vanaf  de 

noordingang kijkt men zuidwaarts. De oostzijde is voor Fort 6 dus de linkerkant. 
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Figuur 2: Locaties automatische vleermuizendetectoren 

 
De locaties werden zeer specifiek gekozen zodat de detectoren maximaal kans maken om zomeractiviteit van 
met manuele detector moeilijker waarneembare soorten te registreren, maar op dergelijke manier dat er geen 
overload is van opnames van andere soorten (= niet aan fortgracht), en dat opnames van zwermende dieren 
gemeden worden (= niet nabij potentiële zwermlocaties, zoals het reduit of de rechter halve caponnière). 
 
De automatische detectoren werden op drie momenten in het jaar geplaatst: 
•  6 ‐ 10 juli 2017 (5 nachten) 
•  25 ‐ 28 augustus 2017 (4 nachten) 
•  5 – 6 september 2017 (2 nachten) 
 
De drie verschillende tijdsperioden lieten toe om enerzijds de vleermuizensoorten te registreren die in de buurt 
hun kraamkolonie hebben en het park gebruiken als jachtterrein, en anderzijds om trekkende vleermuizen te 
registreren. Tijdens elk van de drie periodes werd de detector gedurende twee volledige nachten opgehangen.  
 
De  automatische detectoren  van  de Vleermuizenwerkgroep  van Natuurpunt  Studie die werden  gebruikt  zijn 
toestellen van het type Pettersson D500x. Van iedere passerende vleermuis wordt een opname gemaakt van 10 
seconden. 
 
 

2.3 Ongewervelden 
 
In Fort 6 werd vooral gefocust op de inventarisatie van Eikenpage en Oranjetipje. Tijdens de inventarisaties 
werden ook andere dagvlinders (en libellen) mee opgenomen. 
 
Zowel dagvlinders als  libellen zijn  thermofiele organismen. De  inventarisaties vonden zo veel mogelijk plaats 
tijdens gunstige weersomstandigheden: 

 windkracht < 4 Beaufort – in de praktijk zo weinig mogelijk wind 

 temperatuur: (> 17°C en < 30°C) 
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 tijdstip: 11u ‐ 17u  

 dagen zonder neerslag 

 zonneschijn gedurende min. 50% van de dag 

Binnen het onderzoeksgebied werd specifiek gefocust op de locaties waar het geprefereerde biotoop van de 
geselecteerde doelsoorten aanwezig was én binnen de hoofdvliegperiode.  
 
De meest succesvolle  inventarisatiemethode voor Eikenpage bestaat eruit om tijdens de vliegperiode van de 
soort (voornamelijk juli) gericht zon beschenen kruinen van zomereiken afspeuren best met een verrekijker in 
de aanslag om de determinatie te checken. De eikenpages zijn vooral in de eerste 1/3de van hun vliegseizoen 
(eind juni ‐ begin juli) waar te nemen wanneer de mannetjes territoriale gevechten uitvoeren in de lucht en in de 
onmiddellijke omgeving  van bruidsbomen.  Ze worden  gekenmerkt  door hun  snelle wat  zenuwachtige  vlucht 
waarbij ze meestal in de directe omgeving van de boomranden blijven. Ze zijn herkenbaar aan hun zilvergrijze 
kleur. Determineren op een moment met geen/beperkte wind en zonnig weer geeft het meeste kans. 
Voor Oranjetipje werd specifiek gezocht in vochtige graslanden tijdens de vliegtijd van de soort (april‐mei). 
 
De waarnemingen werden verricht door verscheidene vrijwilligers behorend tot het netwerk van Natuurpunt 
Studie. Eén tot twee vrijwilligers gingen minstens 1 keer per maand van april tot en met augustus zoeken naar 
de focussoorten. De verrichte waarnemingen werden ingevoerd in www.waarnemingen.be, via mobile app of 
via manuele toevoeging. 
 
 

2.4 Vogels 
 

2.4.1 Territoria en broedlocaties van IJsvogel in Fort 6 
Om het aantal  territoria van vogelsoorten  in kaart  te brengen, worden de  territoria bepaald op basis van de 
gangbare  criteria  zoals  aantal  geldige  waarnemingen  binnen  specifieke  datumgrenzen,  uitsluitende 
waarnemingen, fusie‐afstand,… Dit alles zoals voorgesteld in de standaardvoorschriften van territoriumkartering 
door SOVON (zie www.sovon.nl/pdf/Handleiding‐BMP.pdf ).  
 
De interpretatie en de invoer van de veldgegevens over de verschillende rondes blijft een exclusieve taak voor 
de ervaren veldwaarnemer. De clustering van die gegevens naar een territorium zelf, wordt uitgevoerd door de 
autoclusteringsmodule  www.avimap.be.  SOVON  ontwikkelde  deze  methode  en  de  Belgische  versie  werd 
afgestemd en aangepast in opdracht van en samen met Natuurpunt Studie, het INBO & Natagora. Zij beheren nu 
samen de huidige versie van deze autoclusteringsmodule in België. 
 
De online  invoermodule wordt ondersteund door mobiele apps, voor deze broedvogelkartering werd gebruik 
gemaakt van de BMP app in ObsMapp (Android). De inventarisatieregels blijven dezelfde, maar de interpretatie 
van de waargenomen soorten én de invoer gebeurt uitsluitend in het veld. 
 
Na het uitvoeren van elke veldronde volgt eerst nog een screening van de ingevoerde data door de waarnemer, 
en pas nadat alle rondes zijn voltooid wordt de autoclustering uitgevoerd. Deze autoclustering garandeert dat 
alle  ingevoerde  data  op  een  gestandaardiseerde  en  vooral  éénduidige manier  worden  verwerkt  tot  geldige 
territoria, op basis van de criteria van Van Dijk (2011). Elk risico van een subjectieve interpretatie die kan ontstaan 
wanneer  verschillende  personen  de  data manueel  moeten  interpreteren,  wordt  hiermee  tot  een minimum 
beperkt. 
 
De  autoclusteringsmodule  is  in  Nederland  uitgegroeid  tot  dé  standaard  bij  elke  broedvogelkartering  die  in 
opdracht  van  overheden  door  studiebureaus  of  NGO’s  worden  uitgevoerd.  Niet  alleen  kan  door  deze 
autoclusteringsmodule  een  zeer  hoge  graad  van  standaardisatie  worden  gegarandeerd,  ook  biedt 
www.avimap.be  de  garantie  dat  de data  ook  zeer  snel  kunnen worden  verwerkt,  of  herwerkt  indien  er  een 
verschuiving in de interpretatiecriteria plaatsvindt. 
 
Instanties die niet over avimap.be beschikken, zijn aangewezen op een arbeidsintensieve, trage en dure manuele 
interpretatie. In Vlaanderen is deze module vooralsnog enkel beschikbaar voor Natuurpunt en het INBO. 
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2.4.2 Doelsoort en voorbeschouwing 
 
In het broedseizoen 2017 werd door vrijwilligers van de vogelwerkgroep ARDEA een broedvogelinventarisatie 
uitgevoerd met als doel de aanwezigheid van IJsvogel en andere interessante broedvogels in kaart te brengen. 
Een screening van beschikbare data en de aanwezige biotooptypes deed vooraf vermoeden dat de aanwezigheid 
van de doelsoort binnen de verwachtingen lag. Ook andere interessante vogelsoorten werden genoteerd. 
 
In Bijlage 7 geven we een overzichtstabel met de soortenlijst van alle waargenomen vogelsoorten met – indien 
van toepassing ‐ vermelding van hun status als broedvogel. 
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3 Resultaten 
 

3.1 Planten  
 

3.1.1 Algemene bevindingen 
 
De inventarisatie gebeurde gedurende het hele jaar van 26 januari tot 13 oktober. Er werden 226 plantensoorten 
genoteerd. Als we de totale plantenlijst van Fort 6 bekijken, komen we aan 269 soorten die genoteerd werden 
sinds  2000.  Er  zijn  twee  soorten  die  op  de  Rode  Lijst  staan  (Van  Landuyt  et  al.,  2006):  Knolboterbloem 
(Achteruitgaand) en Schaafstro (Zeldzaam).  
 
In  totaal werden 37 uitheemse soorten genoteerd. Het merendeel  (25) van deze soorten  is aangeplant. Tien 
uitheemse  soorten  staan  op  de  lijst  van  invasieve  exoten:  Amerikaanse  vogelkers,  Japanse  duizendknoop, 
Laurierkers, Robinia, Amerikaans krentenboompje, Rimpelroos, Bezemkruidkruid, Hemelboom, Valse wingerd en 
Pontische rododendron. Tegen Amerikaanse vogelkers en  Japanse duizendknoop kan best actie ondernomen 
worden omdat ze anders sterk gaan domineren en een bedreiging vormen voor de inheemse flora in het park.  
De soortenlijst van alle waargenomen planten vind je in Bijlage 1.  
De geschatte aantallen en/of oppervlakte van de doelsoorten en zeldzame soorten wordt weergegeven in tabel 
2.  Bosorchis  en  Steenbreekvaren  werden  niet  waargenomen  in  2017.  Pinksterbloem,  Brede  eikvaren  en 
Rapunzelklokje werden toegevoegd als doelsoorten.  
 
 
Tabel 2 Aantallen (abundantie) of geschatte oppervlakte per doelsoort 

 

Soort  Aantal locaties  Aantal exemplaren  Oppervlakte 

Grasklokje  1  50   

Pinksterbloem  14  281   

Gewone salomonszegel  6    6 m² 

Schaafstro      18 m² 

Brede eikvaren  1  1   

Rapunzelklokje  2  2   

Korenbloem  1  500   

Knolboterbloem  1  1   

 
 

3.1.2 Verspreidingskaarten van alle doelsoorten + beknopte bespreking 
Per  waargenomen  doelsoort  werd  een  verspreidingskaart  opgemaakt  met  de  aantalsschattingen  en/of 
oppervlaktes per locatie. Deze verspreidingskaarten zijn te vinden in Bijlage 2.  
 

3.1.2.1 Pinksterbloem 
Pinksterbloem is een voorjaarsbloeier die een voorkeur heeft voor vochtige tot natte hooilanden, maar ook in 
nattere  bossen  kan  verschijnen.  Samen  met  Look‐zonder‐look  is  het  een  belangrijke  waardplant  voor  het 
Oranjetipje.  In  2013  werden  al  Pinksterbloemen  genoteerd  in  Fort  6.  Het  is  een  kensoort  van  het  Grote 
vossenstaartverbond. De soort werd wijd verspreid rond het fort waargenomen.  
 

3.1.2.2 Gewone salomonszegel 
Gewone  salomonszegel  is  een  plant  van  schaduw  en  halfschaduw  die  in  het  voorjaar  groeit  en  bloeit  in 
loofbossen  en  houtkanten.  De  soort  mijdt  zure  bodems  met  een  slechte  strooiselvertering.  Het  is  een 
overblijvende soort (met winterknoppen onder de grond) die zich verspreidt via bessen die worden opgegeten 
of meegenomen door de wind. Salomonszegel werd al op 1 plaats in het park genoteerd in 2013. In 2017 was de 



    13 
 

soort  van  6  locaties  gekend.  De  Gewone  salomonszegel  is  een  kensoort  voor  de  klasse  van  de  eiken‐  en 
beukenbossen op voedselrijke grond. 
 
 

 
 
Figuur 3 De groeiplaats van het zeldzame Schaafstro in Fort 6 is al sinds 2000 bekend © Robin Vermylen 

 
 

3.1.2.3 Schaafstro 
Schaafstro is een overblijvende plant van vochtige, matig voedselarme bossen die vooral voorkomt op plaatsen 
met ondiepe kwel. Het substraat is bij voorkeur rijk aan silicium en de minerale bodem kan variëren van zandig 
over lemig tot kleiig. In Vlaanderen lijkt de soort vooral in de provincie Antwerpen toegenomen te zijn en werd 
ze in 2010 (Beckers et al.) geselecteerd als Provinciale Prioritaire soort (PPS) voor de provincie Antwerpen. Aan 
Fort 6 groeit de plant langs de muren van het fort, waar de bodem wat vochtiger is.  
 

3.1.2.4 Grasklokje 
Grasklokje groeit vooral in graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, droge zandbodems. Het is 
een  kensoort  voor droge  heischrale  graslanden.  De  soort  gedijt  vooral  in  begraasde  terreinen.  In  gehooide 
vegetaties doet grasklokje het over het algemeen minder goed. Vaak overleven relictpopulaties op plaatsen waar 
helemaal geen beheer wordt gevoerd, maar waar wel sprake is van accidentele konijnenbegrazing of betreding. 
Grasklokje is de laatste decennia in Vlaanderen sterk achteruitgegaan. In de provincie Antwerpen is de soort nog 
vrij goed vertegenwoordigd. In Fort 6 komt de soort op 1 locatie voor met ongeveer 50 exemplaren.  
 

3.1.2.5 Rapunzelklokje 
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  spoorweg‐  bermen,  op  rivierdijken en  in 
zonnige zomen van struwelen. Rapunzelklokje is een kensoort van soortenrijke glanshaverhooilanden. De soort 
komt in Fort 6 slechts op 1 locatie voor met 2 exemplaren.  
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3.1.2.6 Brede eikvaren 
Brede eikvaren is een vrij zeldzame varen uit de Eikvarenfamilie. De soort lijkt zowel uiterlijk als op basis van 
habitat sterk op de veel algemener Gewone eikvaren. Om de twee soorten uit elkaar te houden moeten ze met 
microscoop bekeken worden. Brede eikvaren staat meestal op meer kalkrijke en meer beschaduwde plaatsen. 
De soort werd in 2015 voor het laatst genoteerd langs het fort en werd in 2017 niet meer terug gevonden.  
 

3.1.2.7 Korenbloem 
Korenbloem is (of was) in de eerste plaats een soort van graanakkers op zandige tot lemige, eerder droge en niet 
te voedselrijke bodem. Door allerlei veranderingen in de landbouw is Korenbloem in de voorbije halve eeuw in 
graanakkers veel zeldzamer geworden. Vandaag kan de plant op steeds meer plaatsen alleen nog omschreven 
worden als een adventief‐ of bermplant. Het plotse verschijnen van Korenbloem is doorgaans het gevolg van het 
activeren van een in de bodem aanwezige zaadvoorraad na grondverzet. Korenbloem werd in grote aantallen 
waargenomen  rond  de  recent  gebouwde  sporthal.  Op  deze  open  bodem  werd  na  de  werken  een 
bloemenmengsel  ingezaaid  met  éénjarigen,  waaronder  Korenbloem.  Het  gaat  hier  dus  om  een  artificiële 
verschijning van Korenbloem die wellicht éénmalig zal zijn, de soort kan dus beter niet als doelsoort worden 
opgenomen.  
 

 
 
Figuur 4 Beeld op ‘Het Glacis’ in juni. Zone waar bloemenmengsel ingezaaid werd © Veerle De Saedeleer 

 
 

3.1.2.8 Knolboterbloem 
Knolboterbloem  is  een  soort  van  droge  graslanden  op  voedselarme  tot  matig  voedselrijke  bodems.  De 
voedselrijkdom 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. Het is tenslotte een sleutelsoort van soortenrijke glanshaverhooilanden. In België is Knolboterbloem 
algemeen tot vrij algemeen in de kalkrijkere streken, elders is ze zeldzamer. 
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3.1.3 Verspreiding van invasieve exoten + beknopte bespreking 
 
De kaart met de verspreiding van de 10 waargenomen invasieve exoten in Fort 6 bevind zich in Bijlage 3.  
Hieronder worden alle waargenomen invasieve planten kort besproken:  in welke mate ze  invasief zijn, of het 
nodig is om ze in het gebied te bestrijden en op welke manier ze kunnen bestreden worden.  
 
 

3.1.3.1 Japanse duizendknoop 
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.  
Aan fort 6 werd de soort op 2 plaatsen vlak bijeen waargenomen, waar de soort samen ongeveer 10m² in 
neemt.  
 
Beheer: Japanse duizendknoop behoort tot de meest problematische invasieve soorten 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 maaibeheer met de klepelmaaier 
en door grondverzet bij werken. Om ervoor te zorgen dat een gevestigde populatie zich niet verder kan 
verspreiden door toedoen van maaibeheer dient de soort apart en intensief gemaaid te worden waarbij het 
maaisel volledig wordt afgevoerd voor gecontroleerde compostering. Wat je bovengronds ziet van deze plant is 
slechts 30%. Bij uitgraven van deze soort moet je tot 4m diep gaan en ervoor zorgen dat alle grond wordt 
afgevoerd. Bedekken met een donker zeil is ook een oplossing, hier kan dan aarde bovenop komen waar 
eventueel elzen op aangeplant worden. Tenslotte geeft begrazing op lange termijn ook goede resultaten.  

 
 

3.1.3.2 Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers verspreidt zich gemakkelijk en snel in ijle bossen, vooral op zandbodems. De boomsoort 
kan daar andere planten‐, struiken‐ en pionierboomsoorten verdringen. De soort werd op 2  locaties  langs de 
ringgracht waargenomen.  
 
Beheer:  
Allereerst worden  de  zaadbomen  bestreden  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. 
De meest toegepaste methode voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers is chemische bestrijding. Hiervoor 
is enkel een toelating aan te vragen indien de soort in nabijheid van habitatrichtlijngebied groeit, wat hier niet 
het geval is. 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 verwijderen. 
Door de constante aanvoer van nieuwe zaden (via vogels) dient men achteraf meestal  jaarlijks hergroei bij te 
houden. Snoeihout kan ter plaatse worden opgestapeld op rillen. De bomen dragen zaad vanaf tien jaar oud. Een 
jaarlijkse verwijderingsactie van zaailingen en het voorkomen dat planten in bloei komen, behoren dan ook vaak 
tot het reguliere, mitigerende beheer. De bladeren zijn giftig en worden niet begraasd. 
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3.1.3.3 Rimpelroos  
Ondanks dat Rimpelroos op de lijst staat van invasieve exoten, wordt de soort nog steeds vaak aangeplant in 
openbaar groen. Rimpelroos is  langs de parking van de Campus Drie eiken aangeplant. De soort vormt in het 
binnenland niet echt een probleem. Ze is vooral problematisch in de duinen.  
 
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 weg zijn en moet er voldoende aandacht 
zijn voor nazorg (met eventuele herhaling indien nodig). Voor kleine oppervlakten geniet handmatige aanpak de 
voorkeur, voor grote oppervlakten is deze methode duur en arbeidsintensief.  
 
 

3.1.3.4 Amerikaans krentenboompje 
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  enkel  langs  de  tennisvelden  waargenomen.  De  soort  wordt  nog  steeds 
aangeplant  in  openbaar  groen  en  is  hier wellicht  ook  aangeplant.  Zolang  de  soort  zich  niet  in  de  buurt  van 
heideterreinen bevindt, moet ze niet bestreden worden.  
 

 

3.1.3.5 Bezemkruiskruid 
Bezemkruiskruid is een Zuid‐Afrikaanse soort die in de 19e eeuw via import van wol in Europa terecht kwam. 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 
slootkanten 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.  Bezemkruidkruid  werd  in  fort  6  slechts  op  één  locatie  waargenomen,  daar  waar 
werkzaamheden doorgingen en pioniersvegetatie is ontstaan.  
 
 

3.1.3.6 Laurierkers 
Laurierkers wordt zeer veel in tuinen en parken aangeplant. Bij gebruik als (onderhouden) haag is het invasieve 
karakter zeer beperkt doordat de plant dan niet  in bloei komt. Verwildering gebeurt meestal vanuit naburige 
verwaarloosde  tuinen of parken. Momenteel  is  de  verspreiding  in ons  land eerder beperkt doordat bloei  en 
afrijping van de vruchtjes slechts in geringe mate voorkomen in ons klimaat. De geïnfecteerde locaties betreffen 
meestal kleine geïsoleerde exemplaren. In het kader van de klimaatsverandering worden in de toekomst grotere 
problemen met deze soort verwacht. Laurierkers kan op plaatsen waar de soort zich gevestigd heeft, uitbreiden 
via ondergrondse uitlopers en afleggers. Zeker na het afzagen van de stam reageert de soort vaak met vorming 
van worteluitlopers.  
De plant heeft een dichte, groenblijvende kruin die licht wegneemt voor inheemse ondergroei. Daarnaast is het 
een potentiële vector van plantenpathogenen (Phytophtora ‐ soorten), hetgeen een bedreiging kan vormen voor 
inheemse soorten uit de rozenfamilie (zoete kers, vogelkers, sleedoorn, meidoorn, wilde appel, ...) en voor de 
fruitteelt. De plant bevat blauwzuur en is daardoor giftig bij inname. Ook zorgt dit voor een zeer trage vertering 
van afgevallen bladeren en snoeiafval. Afgevallen bladeren die in het water terechtkomen zijn schadelijk voor 
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vissen  en  andere  in  het  water  levende  organismen.  Anderzijds  vormen  zowel  de  ontluikende  bladeren  als 
bloemen een aantrekkelijke nectarbron voor bijen. 
Er is slechts één plaats waar Laurierkers werd waargenomen, langs de parking van de Campus Drie eiken, waar 
de soort wellicht werd aangeplant. Zolang de soort niet in de nabijheid van habitatrichtlijngebied groeit dient ze 
niet volledig verwijderd te worden.  
 
Beheer:  Afzagen  en  de  stobben  nabehandelen  met  glyfosaat  vormt  de  meest  effectieve  methode  voor  de 
bestrijding  van  gevestigde  exemplaren  Laurierkers,  maar  hiervoor  kan  enkel  een  toestemming  aangevraagd 
worden  indien  de  soort  in  de  nabijheid  van  habitatrichtlijngebied  groeit.  Alternatief  kan  de  plant  worden 
uitgegraven, maar dit is zeer arbeidsintensief en zorgt voor veel grondverstoring, hetgeen meestal ongewenst is. 
Indien grondverstoring en pesticidegebruik niet aangewezen zijn, dan kan men via een hakhoutbeheer (om de 
drie tot vijf jaar) de plant compact houden zodat deze niet in bloei komt en geen dichte parasolvormige kroon 
kan vormen. Hierdoor blijven de schadelijke ecologische aspecten eerder gering. 
 
 

3.1.3.7 Gewone robinia 
Robinia is een pioniersoort. Op plaatsen waar de soort wordt 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.  

 Beschadigingen aan verhardingen door wortelopdruk komen eveneens regelmatig voor.  
 
Robinia wordt 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). 
Hier werd Robinia slechts één keer waargenomen, langs de rand van het gebied, langs de Fort 6‐straat. De soort 
vormt hier niet meteen een bedreiging voor de natuur.  
 
Beheer: Hoofdstammen kunnen worden gekapt of mechanisch worden uitgetrokken. Dit  laatste heeft echter 
bodembeschadiging tot gevolg. Om te voorkomen dat de stobben uitlopen, worden deze best behandeld door 
insmeren of  injectie met een herbicide zoals glyfosaat. 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.  Door  gedurende  verschillende  opeenvolgende  jaren  twee  tot  drie  maal  per  jaar  te 
controleren op opschot en dit te behandelen met een bladherbicide kunnen grotere delen van het wortelgestel 
worden vernietigd. Alternatief kan het opschot 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  licht‐
minnende  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. 
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3.1.3.8 Hemelboom 

Hemelboom is een kleine tot middelgrote boom die tot 25 m 
hoogte kan bereiken. De plant is goed te herkennen aan de grote, 
samengestelde bladeren die uit 11 tot 25 getande deelblaadjes 
bestaan en de  rechte stam met gladde, grijze schors. De vruchten 
zijn gevleugeld. Alle delen van de boom, voornamelijk de bloemen, 
produceren een sterke, onaangename geur. De hemelboom 
vermenigvuldigt zich zowel generatief (zaden) als vegetatief 
(hergroei scheuten, worteluitlopers). Eén plant kan tot 325.000 
zaden per jaar produceren. Wind, water en dieren (vogels) kunnen 
de zaden, soms over lange afstand, verspreiden. De zaden 
overleven meer dan 5 jaar in de grond en de groeisnelheid is zeer 
hoog (tot 4 meter per jaar). Na 3 à 5 jaar bereikt de Hemelboom 
zijn volwassen stadium.Het is een pioniersplant die goed gedijt op 
droge, schrale bodem en tolerant is aan slechte luchtkwaliteit 
(kalkgraslanden, rotspartijen, loofbossen en ruderale terreinen 
langs spoor‐ en snelwegen).  

 

 

Hemelboom is een zeer agressieve indringer die vele inheemse soorten kan verdringen. De boom produceert 
ook toxines (allelopathische stoffen) die zich opstapelen in de grond en de groei van andere planten remmen. 
Het wortelsysteem kan infrastructuur beschadigen en staat op de zwarte lijst in verschillende Europese landen 
zoals Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Hemelboom wordt beschouwd als één van de 100 meest 
problematische, invasieve planten in Europa. De soort komt nog niet wijdverspreid in België voor. Langs fort 6 
werd een zaailing van Hemelboom aangetroffen ten noorden van de tennisterreinen. Deze zaailing kan best zo 
snel mogelijk verwijderd worden en het is best om deze plek in de gaten te houden want wellicht groeit de 
moederboom hier ergens in de buurt.  

Beheer: Zaailingen dienen met wortel te worden verwijderd. Voor grotere planten kan machinale verwijdering 
of ringen een oplossing zijn. Bij ringen dient opgevolgd te worden of er onder de ring nieuwe uitlopers gevormd 
worden die eventueel dienen verwijderd te worden. Nieuwe aanplant van deze soort wordt afgeraden 

3.1.3.9 Pontische rhododendron 
Rhododendron is een groenblijvende struik die vroeger vaak in kasteelparken en dreven werd aangeplant. Deze 
Zuid‐Europese  soort  wordt  voornamelijk  door  zaden  verspreid,  elke  bloem  kan  van  3000  tot  7000  zaadjes 
voortbrengen  die  in  open  vlaktes  door  de  wind  tot  100  meter  verspreid  kunnen  worden.  Vegetatieve 
vermenigvuldiging blijft beperkt. De plant vormt na omhakken opnieuw scheuten. Het uiteinde van twijgen kan, 
in contact met de grond, wortelen, maar deze groei wordt meestal enkel teruggevonden in bosranden.  
Rhododendron heeft een voorkeur voor zure bodems en dringt zich vooral op in zure bossen en heide.  
De soort is zeer invasief in bepaalde regio's in Noordwest‐Europa en kan monospecifieke populaties vormen met 
een  gesloten  bladerdek waardoor  de  ontwikkeling  van  inheemse  soorten wordt  verhinderd.  Het  dominante 
gedrag  wordt  bevoordeeld  door  de  productie  van  allopathische  stoffen  en  het  feit  dat  de  plant  weinig 
geconsumeerd  wordt  door  herbivoren.  Bovendien  wordt  het  strooisel  slecht  afgebroken  door  bodem‐
organismen. Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van heidegrond en bossen (bossen op zure grond) 
vooral  in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.). Rhododendron 
werd  slechts  op  1  plaats  in  het  gebied  genoteerd.  Het  is  best  deze  in  toom  te  houden,  zodat  er  zich  geen 
monotone oppervlaktes Rhododendron ontwikkelen waar niets anders meer groeit.  
 

Figuur 5 Zaailing van Hemelboom die werd waargenomen in Fort 6 © Walter Van Spaendonk 
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Beheer: Bestrijding kan door middel van uittrekken van de stobben. De kans op hergroei is relatief beperkt, 
nacontrole is echter noodzakelijk. Wortelstukken die bij het uittrekken blijven zitten, kunnen immers terug 
uitlopen. Eventueel opkomende zaailingen kunnen handmatig worden verwijderd. 
 
 

3.1.3.10 Valse wingerd 
Valse wingerd kan tot 15 m hoog langs bomen groeien m.b.v. ranken. De soort groeit snel en heeft een grote 
verspreidingscapaciteit. De vruchten worden verorberd door vogels die de zaden over lange afstand verspreiden. 
De plant groeit horizontaal en verticaal en ontsnapt gemakkelijk uit tuinen. Deze populaire tuinplant wordt meer 
en meer  in natuurlijke habitats  zoals kustduinen, oevers of  rotsachtige omgeving aangetroffen. De  impact  in 
België  is  voorlopig  beperkt.  De  wijnstokken  vormen  dichte  gordijnen  die  de  inheemse  vegetatie  kunnen 
verdringen en zelfs verstikken. Ze kunnen ook over struiken en bomen heen groeien. vermijd deze soort aan te 
planten  in  de  buurt  van  bossen,  bosranden, waterlopen  en  kustduinen,  vooral  in  de  buurt  van  beschermde 
gebieden en verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen. De soort werd 
slechts op 2 plaatsen, op de muren van de gebouwen langs de fort 6‐straat waargenomen. Wellicht werd de 
soort daar aangeplant, wordt ze regelmatig bijgesnoeid en vormt ze geen gevaar voor de omgeving. 
 
Beheer: Door de stengels jaarlijks dicht bij de grond af te snijden, kan de plant onder controle worden gehouden 
en blijven de schadelijke gevolgen veelal beperkt. Indien gekozen wordt voor uitroeiing, dient de kluit te worden 
opgegraven. 
 
 

3.1.4 Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies 
 

3.1.4.1 Knelpunten beheer  
‐ Invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers moeten in de gaten gehouden 

worden. Deze soorten kunnen op korte tijd grote oppervlakten innemen. Ook de andere invasieve exoten 
moeten in de gaten gehouden worden. Sneeuwbes en Kaukasische vleugelnoot staan niet op de lijst van 
invasieve exoten, maar kunnen wel gaan woekeren in het gebied.  

‐ Er ligt veel rommel/sluikstort op verschillende plaatsen in het gebied (westelijk einde van de grote gracht, 
aan de brug van de caponnière, etc). 
 

3.1.4.2 Beheeradvies 
- De aanpak om Japanse duizendknoop uit het park te verwijderen is prioritair. De meest doeltreffende 

manier van bestrijden wordt uitgebreid besproken in het “Technisch Vademecum Beheer van Invasieve 
Uitheemse  Planten”  dat  in  2014  werd  gepubliceerd  door  ANB. 
http://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted‐
files/technisch_vademecum_beheer_van_invasieve_uitheemse_planten.pdf 

- Bij  nieuwe  aanplanten  in  het  park  wordt  gezocht  naar  inheemse  alternatieven. 
http://www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/brochure_definitief_nl.pdf 

- Gazons niet maaien voor 15 juni en altijd maaisel goed afvoeren. Indien mogelijk zorgt een gefaseerd 
maaibeheer voor een grotere natuurwaarde. Hierbij worden in het gazon ruigere stukken gecreëerd die 
slechts 1 keer per jaar gemaaid worden in augustus‐september. 

- Enkele plaatsen langs de grote gracht vrij maken zodat het licht tot op de oever kan komen.  
- Aanleggen  van  een  takkenril  om  kwetsbare  gedeelten  te  beschermen,  bijvoorbeeld  de  plaats  waar 

Schaafstro groeit.  
 

 

3.1.5 Verwerking van alle plantengegevens uit waarnemingen.be 
 
Alle bestaande gegevens uit onze databank Waarnemingen.be werden digitaal mee aangeleverd bij dit rapport 
en werden gebruikt om in de mate van het mogelijke trends te bepalen van de aandachtsoorten.  
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3.2 Vleermuizen 
 

3.2.1 Manuele detectorwaarnemingen 
 
De wandelingen met manuele  detector  leverden  in  de  inventarisatieperiode  (2017)  239 waarnemingen  van 
vleermuizen op, van (minstens) vier verschillende soorten. 
 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal 

Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus  200 
Watervleermuis  Myotis daubentonii  32 
Laatvlieger  Eptesicus serotinus  2 
Rosse/Bosvleermuis  Nyctalus noctula/leisleri  1 
Vleermuis onbekend  Chiroptera species  4 

Totaal    239 

 

 
Figuur 6: Vleermuiswaarnemingen met manuele detector op Fort 6 te Wilrijk, 2017. 

 
 

3.2.2 Automatische detectorwaarnemingen 
 
Er werden door detector 1 (officierengebouw) 4415 opnamen gemaakt, waarvan 2351 vleermuizen betroffen 
(Tabel 3). 
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Tabel 3: overzicht opnamen detector 1 (officierengebouw) 
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Totaal 

6/07/2017              346    110  456 

7/07/2017              344    18  362 

8/07/2017              230    13  243 

9/07/2017  7        3    422    239  671 

10/07/2017          1    268    288  557 

25/08/2017  1  1          147    62  212 

26/08/2017    1          163    583  747 

27/08/2017              64    197  261 

28/08/2017      1        87  1  525  614 

5/09/2017              49    17  66 

6/09/2017              214    12  226 

Totaal  8  2  1    4    2333  1  2064  4415 

 
Er werden door detector 2 (linker hoofdwal) 3701 opnamen gemaakt, waarvan 3608 vleermuizen betroffen. 
 
 

Tabel 4: overzicht opnamen detector 2 (linker hoofdwal) 
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Totaal 

6/07/2017  1            517    2  520 

7/07/2017              351    6  357 

8/07/2017              474      474 

9/07/2017              468    1  469 

10/07/2017              302    1  303 

25/08/2017    3        1  95    1  100 

26/08/2017    2    1      137    2  142 

27/08/2017              139    1  140 

28/08/2017              36    20  56 

5/09/2017              144    2  146 

6/09/2017              937    57  994 

Totaal  1  5    1    1  3600    93  3701 
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Enkele opvallende vaststellingen: 
‐ Het aantal opnamen met ‘ruis’, dit wil zeggen “niet‐vleermuisopnamen”, is veel hoger bij detector 1 dan bij 

detector 2. Dit valt eenvoudig te verklaren door de omgeving: het grazige dak van het officierengebouw 
veroorzaakt veel bijgeluiden van sprinkhanen, terwijl de linker hoofdwal nauwelijks ondergroei heeft en dus 
voor insecten weinig aantrekkelijk is. 

‐ Het aandeel van Gewone dwergvleermuis is erg hoog. Andere soorten passeren slechts sporadisch. Een vast 
foerageergebied  of  een  kolonie  van  deze  andere  soorten  in  de  omgeving  van  de  detectorlocaties  lijkt 
daardoor weinig waarschijnlijk. De fortgracht bevindt zich wel vlakbij detector 2, maar doordat de detector 
hoog bovenop de wal geplaatst werd en niet richting fortgracht, kunnen geen boven het water foeragerende 
Watervleermuizen  geregistreerd worden. De opnames  van deze  soort betreffen dus dieren die  effectief 
bovenaan de wal passeerden. 

 
 

3.2.3 Bijkomende vleermuizendata van Fort 6 uit www.waarnemingen.be 
 
Uit de databank van www.waarnemingen.be werden alle vleermuizengegevens van vóór 2017 nagetrokken. Dit 
gaf volgende bijkomende zomergegevens, gespreid over de periode 2011‐2016: 
 
 

Tabel 5 Overzicht van de bijkomende vleermuizengegevens uit waarnemingen.be van 2011-2016 

 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal 

Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus  21 
Ruige dwergvleermuis  Pipistrellus nathusii  4 
Dwergvleermuis onbekend  Pipistrellus species  2 
Watervleermuis  Myotis daubentonii  15 
Myotis species  Myotis species  5 
Laatvlieger  Eptesicus serotinus  4 
Rosse vleermuis  Nyctalus noctula  1 
Grootoorvleermuis onbekend  Plecotus auritus/austriacus  1 

Totaal    53 

 
 
Het merendeel van deze waarnemingen werd ingezameld door Johan De Ridder in 2013. 
De waarnemingen van voor 2017 bevestigen het belang van de fortgracht en omgeving als hoge activiteitszone. 
De  soortensamenstelling  is  sterk  overeenkomstig met  het  huidig  uitgevoerde  onderzoek, met  als  extra  één 
(zekere) waarneming van Rosse vleermuis. (Figuur ). 
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Figuur 7: Waarnemingen van vleermuizen in Fort 6, periode 2011-2016 (bron: www.waarnemingen.be, 6/10/2017) 

 
 

3.2.4 Voorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten  
 

3.2.4.1 Gewone dwergvleermuis 
Gewone dwergvleermuis wordt verspreid over het gehele gebied aangetroffen (Figuur 7). De fortgracht en haar 
oeverpartijen  bieden  ontegenzeglijk  de  hoogste  aantallen  foeragerende  dieren.  Andere  frequent  gebruikte 
jachtzones zijn de omgeving van het reduit en andere beboste, duistere zones. 
Het  aantal  dieren  dat  boven  of  nabij  de  fortgracht  foerageert,  wordt  voor  een  avond  met  gunstige 
weersomstandigheden ruwweg geschat op een 30 à 40‐tal. De aantallen in de rest van het gebied worden geschat 
op een 30‐tal. 
 

3.2.4.2 Ruige dwergvleermuis 
De soort is in Vlaanderen vooral bekend als migrerende soort, die meest in het voorjaar (rond maart) en najaar 
(rond  september)  wordt  waargenomen.  Opvallend  is  dat  de  soort  –  ondanks  haar  voorkeur  voor  duistere, 
beschutte en begroeide oevers als foerageerbiotoop ‐ niet op manuele detector werd waargenomen, en slechts 
eenmalig  op  automatische  detector.  Vermoedelijk  waren  de  gekozen  inventarisatie‐momenten  (net)  iets  te 
vroeg  om  het  gros  van  de  migrerende  Ruige  dwergvleermuizen  te  treffen,  en  komt  de  soort  pas  later  in 
september aan. Ook tijdens inventarisaties in 2013 bleek het aantal Ruige dwergvleermuizen beperkt: geen in 
augustus, maar wel 4  in april  (data J. De Ridder, www.waarnemingen.be). Ouder detectoronderzoek uit 2007 
toonde aan dat Ruige dwergvleermuizen erg weinig voorkomen tot begin september, maar wel  talrijker eind 
september (Andriessen & Van der Wijden 2008). 
Voor de zomerperiode (tot eind augustus) kunnen we daarom stellen dat de soort slechts weinig of niet voorkomt 
in het gebied. 
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3.2.4.3 Watervleermuis 
Watervleermuizen werden iedere avond foeragerend aangetroffen boven de fortgracht. Door met een sterke 
zaklantaarn over het wateroppervlak te schijnen, konden de aantallen geschat worden op een vijftal dieren per 
avond.  In  het  meest  oostelijke  en  noord‐zuid  georiënteerde  deel  van  de  fortgracht  werden  geen 
Watervleermuizen  waargenomen.  Dit  fortgrachtdeel  is  smaller,  meer  dichtgegroeid  en  lijdt  vaak  onder 
lichtpollutie  van  de  nabije  tennisterreinen. Het  afgescheiden  deel  van  de  fortgracht  in  het  noorden  van  het 
gebied (tussen de Kerkeveldstraat en het reduit) heeft een met planten bedekt wateroppervlak, wat zorgt dat 
dit quasi ongeschikt is voor foeragerende Watervleermuizen (die er dan ook niet werden waargenomen). 
De incidentele waarnemingen van de soort op de automatische detectoren wijst er op dat Watervleermuizen 
zich langsheen het officierengebouw en over de hoofdwal verplaatsen, maar er niet foerageren. 
 
De kans op een kolonie Watervleermuizen binnen het fortdomein wordt laag ingeschat. De eerste foeragerende 
dieren werden telkens vrij laat op de avond waargenomen, wat doet vermoeden dat zij van een verder afgelegen 
locatie naar de fortgracht afzakken. Een deeltje van een route van Watervleermuis werd gevonden langsheen de 
(op het moment van waarneming duistere) noordoostelijke zijde van Gebouw A van de Campus Drie Eiken. 
 
Het is aannemelijk dat de dieren het fort bereiken via de vallei van de Kleine struisbeek. Hier werd in 2017 een 
vliegroute vastgesteld vanuit een dreef van het bosgebied Mariënborgh richting de Kleine Struisbeek (De Ridder, 
in prep.). De dieren volgen daarbij slechts een deel van de loop van de Struisbeek. Het ander deel van de route 
kruist de Doornstraat  ter hoogte van de Universiteitsbaan. De grootte van de kolonie wordt geschat op een 
tiental dieren. 
Het vervolg van de vliegroute verloopt vermoedelijk verder richting fortgracht via de noordoostelijke hoek van 
de  R‐blok  en  ten  westen  van  het  Kaf  (G‐blok),  waar  in  2007  waarnemingen  werden  gedaan  van Myotis‐
vleermuizen op route (Andriessen & Van der Wijden 2008). 
 

3.2.4.4 Baardvleermuis en Brandts vleermuis 
Baard‐  noch  Brandts  vleermuis  werden  waargenomen  tijdens  het  detectoronderzoek.  Ook  bij  eerder 
detectoronderzoek werden de  soorten niet waargenomen. De kans op een  zomerpopulatie – en al  zeker de 
onmiddellijke nabijheid van een kolonie – is daardoor zeer onwaarschijnlijk. 
In de winter worden er in Fort 6 nochtans jaarlijks een 10 à 15 overwinteraars geteld (Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.). Het onderscheid  tussen beide  soorten  is moeilijk,  en wordt  ’s winters  vaak niet gemaakt. Waar 
determinatie tot soortniveau wel mogelijk  is, ging het vrijwel steeds om de Baardvleermuis.  In de winter van 
2011 werden 2 Baard/Brandts vleermuizen gevonden met sterke aanwijzingen dat het Brandts vleermuis betrof. 
Baardvleermuizen werden met zekerheid gevangen in het reduit tijdens zwermonderzoek in 2007 (Andriessen & 
Van der Wijden 2008). 
 

3.2.4.5 Ingekorven vleermuis 
Ingekorven vleermuis werd niet waargenomen  tijdens het detectoronderzoek. Deze erg  kritische  soort werd 
tijdens de afgelopen 31  jaar  slechts  vier maal overwinterend gevonden, waarbij het  telkens maar 1  individu 
betrof (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
 

3.2.4.6 Franjestaart 
Slechts  één  waarneming  van  deze  soort,  op  de  automatische  detector  op  het  officierengebouw.  Door  het 
ontbreken van andere waarnemingen van de soort, wordt vermoed dat dit eerder een dier is op doortocht naar 
het  reduit  om  te  gaan  zwermen  (=  verkennen winterverblijf,  en  balts/paring).  De  datum  (eind  augustus)  en 
waarnemingsuur (0:09) zijn hiervoor sterke aanwijzingen. 
Er  zijn  over  het  algemeen  heel  weinig  zomerwaarnemingen  van  Franjestaart  in  de  Antwerpse  Zuidrand 
(mededeling Johan De Ridder). Het betreft dan vooral waarnemingen in april (Klaverblad 2013, Schoonselhof, 
2014), mei en juni (Mariënborgh 2013 en 2017). Het grootste aandeel waarnemingen werd gevonden in Hof Ter 
Linden (juni – september 2014). 
Er wordt daarom vermoed dat Fort 6 geen verblijfs‐ of foerageerfunctie heeft voor de soort in de zomer. 
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3.2.4.7 Myotis species 
Een  enkele  opname  bleek  niet  tot  soortniveau  determineerbaar,  waardoor  deze  beperkt  bleef  tot  het 
genusniveau ‘Myotis’.  
 

3.2.4.8 Laatvlieger 
De  waarnemingen  van  deze  soort  zijn  erg  beperkt:  twee  manuele  waarnemingen  en  negen  opnames  op 
automatische detector. Van deze laatste zijn er zeven opgenomen op eenzelfde detector binnen een tijdsspanne 
van 20 minuten – wat wijst op een foeragerend individu. 
De waarnemingen tonen aan dat de soort sporadisch in het gebied passeert en foerageert, maar in lage aantallen 
en niet elke avond. De onmiddellijke nabijheid van een kolonie lijkt daardoor ook weinig waarschijnlijk. 
Ook in de omgeving van fort 6 zijn er slechts sporadische waarnemingen van Laatvlieger (mededeling Johan De 
Ridder), waarbij het lijkt dat de soort een zeer ruim jachtgebied heeft met de Kleine Struisbeek, Fort 6, Groen 
Neerland en de landbouwgebieden “Drie Eiken” en “Edegemse Hoek”. Het gaat dan vermoedelijk maar om een 
beperkt aantal dieren. 
 

3.2.4.9 Rosse vleermuis en Rosse/Bosvleermuis 
Er  gebeurde  slechts  één  waarneming  van  een  overvliegende  Nyctalus‐soort.  Door  het  ontbreken  van 
kenmerkende pulsen, kon niet uitgemaakt worden of het om een Rosse vleermuis of Bosvleermuis gaat. 
In april 2013 werd één waarneming van een passerende Rosse vleermuis gedaan. De soort passeert en foerageert 
slechts  zeer  sporadisch  in  het  gebied  en  de  hele  omgeving,  maar  in  lage  aantallen  en  niet  elke  avond.  De 
onmiddellijke nabijheid van een kolonie lijkt eveneens weinig waarschijnlijk. 
Er werd in de winter van 1997 éénmalig een overwinterende Rosse vleermuis genoteerd (Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.). Deze soort verblijft normaliter zomer én winter in boomholten. Het zou hier om een dier gaan 
dat aan een buitengevel achter de bezetting verbleef. 
 

3.2.4.10 Gewone grootoorvleermuis 
Gewone grootoorvleermuis werd slechts eenmalig waargenomen, met name op automatische detector aan het 
officierengebouw. In april 2013 werd bijkomend één detectorwaarneming gedaan ter hoogte van de fortgracht. 
Ook  al  zijn  Grootoorvleermuizen  met  hun  zachte  sonar  moeilijker  waarneembaar,  het  zeer  lage  aantal 
waarnemingen doet vermoeden dat de aantallen van de soort in de zomerperiode eerder erg beperkt zijn. 
Het lijkt dat er meer activiteit van Grootoorvleermuis is op de Drie Eiken campus ter hoogte van de vijvers en ter 
hoogte van de Kleine Struisbeek (mededeling Johan De Ridder). Zowel in 2013 als 2017 werd daar redelijk wat 
activiteit van Grootoorvleermuis vastgesteld. 
 

3.2.4.11 Vleermuis onbekend 
Er werden vijf waarnemingen gedaan van niet nader determineerbare vleermuizen. Het gaat dan om moeilijk 
herkenbare opnamen  (bv  sociale  geluiden,  zwakke/verre geluidspulsen),  of niet  in het  veld determineerbare 
dieren die te kortstondig passeerden om een opname te kunnen maken. 
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3.2.5 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.2.5.1 Conclusies 
 
Fort 6 biedt vooral voor Gewone dwergvleermuis en Watervleermuis een zeer geschikt foerageerhabitat. Niet 
iedere  avond,  maar  wel  regelmatig  foerageert  er  ook  Laatvlieger,  en  tijdens  de  migratieperiode  ook  Ruige 
dwergvleermuis.  Waarnemingen  van  andere  soorten  (Rosse/Bosvleermuis,  Gewone  grootoorvleermuis, 
Franjestaart) zijn erg beperkt. 
De  fortgracht  en  haar  oevers  vormen met  voorsprong  de  zone met meeste  foerageeractiviteit  van Gewone 
dwergvleermuis en Watervleermuis. 
 
Er  zijn  twee  belangrijke  zones  voor  vleermuizen  binnen  het  fortdomein  te  onderscheiden:  het  noordelijke, 
beboste gedeelte rondom (en met) het reduit, en het zuidelijke beboste gedeelte rondom (en met inbegrip van) 
de fortgracht. Kwalitatief hoogstaande connecties tussen beide zones zijn enorm belangrijk. Dit belang is er niet 
enkel  als  foerageergebied,  maar  vooral  omdat  het  reduit  met  contrescarpe  –  als  belangrijke 
overwinteringslocatie,  en  vermoedelijk  dito  zwermlocatie  –  aan  het  noorden  omsloten  is  door woongebied, 
waardoor  dit  voor  vleermuizen  momenteel  enkel  nog  bereikbaar  is  via  het  zuiden.  Er  werden  twee  vaste 
verplaatsingsroutes van vleermuizen tussen beide zones vastgesteld (Figuur 8): 1) van de westzijde van het reduit 
zuidwaarts het pad volgend, langsheen de houtkant tussen fortdomein en voetbalveld, en 2) van de oostzijde 
van het  reduit  zuidwaarts  het  beboste pad  volgend,  vervolgens over/langs het  officierengebouw en over de 
achtergelegen barakken (Biokot) richting linker halve caponnière / linker hoofdwal. 
Deze verplaatsingsroutes worden momenteel bedreigd door  lichtpollutie van het nieuw opgetrokken gebouw 
(Stedelijk Lyceum Topsport) tegenover het hoofdfrontgebouw.  In de noord‐ en zuidwestelijke punten van dit 
nieuwe gebouw werd felwitte verlichting geïnstalleerd. Deze verlichting straalt ver uit over het gehele grasland 
ten  noorden  en  westen  van  het  gebouw,  inclusief  de  westelijke  vliegroute  (problematisch)  én  inclusief  de 
zuidrand van reduit met contrescarpe (zeer problematisch). 
De  oostelijke  verplaatsingsroute  heeft  eveneens  te  lijden  onder  verlichting,  zij  het  in  mindere  mate.  De 
verlichting van de tennisvelden straalt redelijk uit richting deze route, maar brandt niet permanent en laat de 
noordwestzijde van het officierengebouw nog duister. De weg tussen tennisvelden en het hoofdfrontgebouw 
(passage tussen barakken) wordt wel verlicht, en vormt daardoor een problematische hindernis. 
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Figuur 8: Overzicht verplaatsingsroutes en lichthinder voor vleermuizen (achtergrond Google Maps, 2017). 

 

3.2.5.2 Aanbevelingen 
 
BOSBEHEER 
De geschiktheid van een bos voor vleermuizen wordt niet door de boomsoort bepaald, wel door zijn leeftijd en 
de structuurrijkdom. Een vleermuisvriendelijk bosbeheer streeft daarom naar een grote variatie in bosstructuur: 
ongelijkvormigheid, ongelijkjarigheid en stams‐ of groepsgewijze menging, gecombineerd met een groot  aanbod 
aan boomholten (zoals spechtengaten, inrottingsgaten, spleten en scheuren). 
Om  voldoende  boomholten  te  bieden  aan  een  populatie  boombewonende  vleermuizen,  wordt  aangeraden 
(vooral levende) oude bomen te behouden. Om een voldoende aanbod aan geschikte boomholten te bereiken, 
zijn minimum 16 (levende) bomen met holten per ha optimaal, met een minimum van 20 geschikte holten. 
Om een voldoende aantal geschikte vleermuisbomen te verkrijgen, worden best tijdig opvolgers geselecteerd: 
bomen die beginnende holten of aanzet daartoe vertonen (bv bliksemschade), die oud mogen worden. Het ter 
plekke laten van staand en liggend dood hout bevordert de aanwezigheid van spechten in het algemeen, met als 
direct gevolg een hoger aantal boomholten. 
Voor het kiezen van opvolgers opteert men best voor langlevende, grote boomsoorten met een harde houtsoort 
zoals eik (ook Amerikaanse eik) en Beuk. Holten in deze boomsoorten hebben de voorkeur van vleermuizen: ze 
rotten trager, blijven langer geschikt en hebben een betere temperatuurbuffering. 
 
Indien men  oude  bomen  (met  boomholten)  noodzakelijkerwijs moet  vellen,  dan  gebeurt  dit  best  tussen  15 
september en 15 oktober. Op dat ogenblik is het risico voor de vleermuizen het kleinst. 
Indien de boom een paarplaats is van Ruige dwergvleermuis of Rosse vleermuis, dan is de beste periode voor die 
boom tussen 15 oktober en 15 november.  
 
Vleermuizen in boomholten zitten ver bovenaan, in opgaande spleten. Als men een boom met holten velt, is het 
daarom belangrijk dat de zaagsneden net onder en ruim boven de boomholten gemaakt worden. Op die manier 
kan  voorkomen  worden  dat  door  vleermuizen  wordt  gezaagd.  Bij  veiligheidssnoeiwerken  dient  specifieke 
aandacht  besteed  te worden  aan  lengtescheuren  in  de  boom  of  in  grote  zijtakken.  Bij  zaagwerkzaamheden 
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kunnen deze scheuren zich  sluiten. Hierdoor kunnen vleermuizen doodgedrukt worden. Dit wordt vermeden 
door voor het zaagwerk één of enkele wiggen in de scheur te slaan zodat deze zich niet kan sluiten.  
Vleermuizen vluchten niet als er in een boom wordt gezaagd, en ontwaken (zeker in de winter) maar zeer traag. 
Daarom kunnen de gezaagde boomdelen met holten best een nacht langs de kant gelegd worden, op een manier 
dat de dieren zelf uit de holte kunnen kruipen en een alternatieve verblijfplaats zoeken. 
 
BEHEER VAN WATERPARTIJEN 
Voor Watervleermuizen  is  het  behouden  van een open wateroppervlak  van belang.  Een wateroppervlak dat 
grotendeels  bedekt  is  met  bijvoorbeeld  kroos,  bladafval,  waterlelies  of  algen  is  niet  meer  geschikt  als 
foerageerzone voor Watervleermuizen. Dit is het geval voor het noordelijke, afgescheiden deel van de fortgracht 
tussen de Kerkeveldstraat en het reduit. Er wordt geadviseerd de algengroei op deze locatie te verwijderen, en 
eventueel een deel van het bladafval uit het water te ruimen. Op deze manier wordt dit stuk fortgracht (terug) 
geschikt als foerageerbiotoop voor onder meer Watervleermuizen. 
Het wateroppervlak van het zuidelijke, grootste deel van de fortgracht is vrij van bedekking door planten, en er 
is daar dus geen directe actie hieromtrent nodig. Wel wordt aangeraden om de toestand van het wateroppervlak 
op te volgen, zodat bij een eventuele bedekking hiervan in de toekomst tijdig kan ingegrepen worden. 
Verder is ook het onverlicht houden van het wateroppervlak en haar oeverpartijen van groot belang (zie verder 
onder ‘verlichting’) 
 
VERLICHTING EN CONNECTIES 
Lichtverstoring  is  voor vrijwel alle  vleermuizensoorten erg problematisch. Geen verlichting plaatsen  is  vanuit 
vleermuizenoogpunt meest ideaal, maar niet overal haalbaar in een gebied waar veiligheid een prioriteit is. Wel 
bestaat  er  dan  de mogelijkheid  om  verlichting  vleermuisvriendelijker  te maken,  door  gerichte  verlichting  of 
vleermuisvriendelijkere lampen. 
Gebaseerd op de verzamelde kennis over foerageerzones en verplaatsingsroutes, en de vastgestelde verlichting 
worden volgende maatregelen voorgesteld: 
 
1) Aanpassing van de verlichting aan de westzijde van het nieuwe gebouw van Stedelijk Lyceum Topsport (zie 

Figuur 8): 
a. Vervanging door een vleermuisvriendelijker lamptype (amberkleurig of rood) 
b. Plaatsing of armatuur aanpassen zodanig dat het licht enkel gericht is op de ingang van het gebouw. 

Uitstraling moet daarbij ten zeerste vermeden worden, en mag niet reiken tot het pad naast de 
houtkant langsheen het voetbalveld. Uitstraling die noordelijk reikt tot (de bomen aan) het reduit 
is  volledig  uit  den  boze:  voor  een  overwinterings‐  en  zwermlocatie  is  volledige  duisternis  een 
absolute noodzaak! 

c. Verlichting enkel laten branden wanneer het effectief nodig is (bv met timer of bewegingssensor). 
2) Aanpassing van de verlichting in de omgeving van het officierengebouw (zie Figuur 8): 

a.  Verlichting enkel laten branden wanneer het effectief nodig is (bv met timer of bewegingssensor). 
Dit geldt voor de (straat)verlichting aan de weg tussen nieuw gebouw en tennisvelden, ter hoogte 
van de barakken (‘Biokot’). 

b. Duister houden van de voorgevel van het officierengebouw. Indien verlichting daar toch absoluut 
noodzakelijk  is,  wordt  een  vleermuisvriendelijk  lamptype  aanbevolen  in  combinatie  met  een 
bewegingssensor. 

c. Behoud/uitbreiding van groenscherm ten noorden/westen van de weg op het fort die van de ingang 
aan  de  Edegemsesteenweg  naar  de  Topsportschool  leidt.  Door  hier  een  opgaand,  stevig    en 
permanente groenverbinding te voorzien, wordt enerzijds de verlichting ingeperkt die van de weg 
en  sportterreinen  uitstraalt  richting  noorden  (vliegroutes  &  reduit),  en  wordt  anderzijds  de 
connectie voor vleermuizen tussen noordelijk en zuidelijk deel van het fort versterkt. 

3) Behoud van onverlichte water‐ en oeverpartijen. Verlichting hiervan zou  leiden tot een kwalitatief zware 
achteruitgang van de zones met de meeste jachtactiviteit. 

4) Rekening houden met de vliegroute van Watervleermuizen van de Kleine Struisbeek tot de fortgracht,  zowel 
voor wat betreft het beheer van de begroeiing als wat betreft de verlichting (zie ook De Ridder (in prep.)). 

 
ZWERM‐ EN WINTERGEGEVENS VAN VLEERMUIZEN 
Het huidige uitgevoerde onderzoek betrof een zomerinventarisatie. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen 
zijn dan ook gericht op de zomerpopulaties van vleermuizen. 
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Voor  het  opmaken  van  een  volledig   vleermuisbeheerplan  voor  de  site,  en  vooral  van  een  gefundeerd 
fortzoneringsplan, dienen echter ook de overige vleermuizenfuncties van het fort  in aanmerking genomen te 
worden – waarbij de functies als zwerm‐ en winterslaapplaats van groot belang zijn.  
 
Zwermen is het nachtelijk bezoek van een groot aantal vleermuizen aan winterverblijven voor de winterslaap. 
Zwermlocaties zijn erg belangrijk voor de genetische uitwisseling tussen geïsoleerde kolonies, en zwermen speelt 
ook een rol bij het  inspecteren en  leren kennen van winterverblijfplaatsen. Gezien zwermen een cruciale  rol 
speelt in de voortplanting van vleermuizen, is voor het voortbestaan van de verschillende soorten vleermuizen 
een  adequate  bescherming  van  de  zwermplaatsen  noodzakelijk  voor  het  bereiken  van  een  goede  staat  van 
instandhouding. Het verzamelen van kennis over waar de zwermplaatsen precies te vinden zijn is hiervoor een 
cruciale stap.  
Het gebruik van fort 6 als zwermlocatie werd reeds in 2017 aangetoond (Andriessen & Van der Wijden 2008). 
Dat onderzoek beperkte zich echter tot het reduit en tot een eenmalige vangstavond. We bevelen dan ook aan 
om de nodige kennis rond zwermgedrag in Fort 6 te verzamelen, net als de laatste jaren al in vele andere forten 
rond Antwerpen het geval was (Willems et al. 2016). Deze kennis resulteert dan in gepaste aanbevelingen voor 
een goede staat van instandhouding van het zwermhabitat voor vleermuizen, en draagt bij aan de opmaak van 
een gefundeerd zoneringsplan van het fort. 
 
De  overwintering  van  vleermuizen  wordt  op  fort  6  reeds  31  jaar  opgevolgd.  De  gegevens  van  de  jaarlijkse 
tellingen  (Fout!  Verwijzingsbron  niet  gevonden.)  zijn  beschikbaar,  en  bevatten  een  hoge  mate  van  detail 
(locaties  tot  op  kamerniveau).  We  bevelen  aan  om  een  degelijke  analyse  van  deze  data  uit  te  voeren,  die 
resulteert  in  gepaste  aanbevelingen  voor  een  goede  staat  van  instandhouding  van  het  winterhabitat  voor 
vleermuizen en bijdraagt aan de opmaak van een gefundeerd zoneringsplan van het fort. 
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3.3 Dagvlinders en libellen 
 

3.3.1 Inleiding 
 
Dagvlinders en libellen zijn goed herkenbare insectengroepen waarvan reeds heel wat bekend is op vlak van hun 
ecologie en habitatvereisten. Hoewel voor deze deelopdracht enkel gevraagd werd om naar dagvlinders te kijken 
werd beslist om tevens libellen op te nemen in de monitoring. Deze twee soortgroepen van insecten vormen 
immers goede indicatorgroepen voor de kwaliteit van biotopen.  
 
Dagvlinders  zijn een populaire soortgroep waardoor we een goed beeld hebben op hun actueel voorkomen. 
Omwille van het feit dat deze soortgroep voor de verschillende levensfasen verschillende eisen stellen aan hun 
leefgebied kunnen ze ons heel wat leren over een bepaald gebied. Het is bovendien een dankbare soortgroep 
waarbij  soorten  vaak  snel  reageren op  genomen beheersmaatregelen. Omwille  van het  feit  dat  libellen  een 
belangrijk deel van hun levenscyclus afhankelijk zijn van waterpartijen vormen ze één van de meest bruikbare 
soortgroepen om een beeld te krijgen op de kwaliteit van aan water gelinkte biotopen. Heel wat libellensoorten 
hebben  specifieke  en  uiteenlopende  habitatvereisten.  Zo  zijn  er  soorten  die  enkel  voorkomen  in  de  armste 
heidevennen, andere soorten prefereren zuurstofrijk stomend water, van nature eutrofe stilstaande wateren, 
etc. 
 
Voor de dagvlinders en libellen worden Rode Lijstcategorieën weergegeven. De benaming en definitie van de 
nieuwe Rode Lijstcategorieën voor Vlaanderen is terug te vinden in onderstaande Tabel 6 
 
Tabel 6 Benaming en definities van de nieuwe Rode Lijstcategorieën voor Vlaanderen. 

 
ERNSTIG BEDREIGD – CRITICALLY ENDANGERED (CR) vroeger: Met uitsterven bedreigd  
Een soort is Ernstig bedreigd wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A‐E voor Ernstig 
bedreigd, en dat het daarom een bijzonder grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
BEDREIGD – ENDANGERED (EN)  
Een soort is Bedreigd wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A‐E voor Bedreigd, en dat het 
daarom een heel grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
KWETSBAAR – VULNERABLE (VU)  
Een soort is Kwetsbaar wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A‐E voor Kwetsbaar, en dat 
het daarom een grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
BIJNA IN GEVAAR – NEAR THREATENED (NT) vroeger: Achteruitgaand of Zeldzaam  
Een soort is Bijna in gevaar wanneer het getoetst werd aan de criteria A‐E, maar momenteel niet voldoet aan de criteria voor Ernstig 
bedreigd, Bedreigd of Kwetsbaar, maar er wel bijna aan voldoet of er vermoedelijk aan zal voldoen in de nabije toekomst. In Nederland 
heet deze categorie Gevoelig.  
 
MOMENTEEL NIET IN GEVAAR – LEAST CONCERN (LC) vroeger: Momenteel niet bedreigd  
Een soort is Momenteel niet in gevaar wanneer het getoetst werd aan de criteria A‐E, maar niet voldoet aan de criteria voor Ernstig 
bedreigd, Bedreigd, Kwetsbaar of Bijna in Gevaar. In Nederland heet deze categorie Thans niet bedreigd.  
 
ONVOLDOENDE DATA – DATA DEFICIENT (DD) vroeger: Onvoldoende gekend  
Een soort valt onder Onvoldoende data wanneer er onvoldoende informatie beschikbaar is om op basis van verspreidings‐ of 
populatiegegevens een rechtstreekse of onrechtstreekse inschatting te maken van de kans op uitsterven. Een soort in deze categorie kan 
goed bestudeerd zijn en de biologie kan goed gekend zijn, maar bruikbare gegevens over aantallen en verspreiding ontbreken. 
Onvoldoende data is daarom geen Rode Lijstcategorie sensu stricto. Het onderbrengen van soorten in deze categorie geeft aan dat meer 
informatie nodig is en dat nog te voeren onderzoek zou kunnen uitwijzen dat de soort in een Rode Lijstcategorie thuishoort. Het is 
belangrijk om gebruik te maken van alle mogelijke data en om de juiste keuze te maken tussen Onvoldoende data en een Rode 
Lijstcategorie. Als er vermoed wordt dat het verspreidingsgebied van een soort klein is of dat er een vrij lange periode verstreken is sinds 
de laatste waarneming, is een indeling in een Rode Lijstcategorie vermoedelijk gerechtvaardigd. In Nederland heet deze categorie 
Onvoldoende gegevens.  
 
NIET VAN TOEPASSING – NOT APPLICABLE (NA)  
Voorbeelden van soorten waarvoor de categorie Niet van toepassing geldt, zijn uitheemse soorten of zwervers (bv. geen regelmatige 
bezoekers of dwaalgasten).  
 
NIET GEËVALUEERD – NOT EVALUATED (NE)  
Een soort is Niet geëvalueerd wanneer het nog niet getoetst werd aan de Rode Lijstcriteria. 
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3.3.2 Dagvlinders 
 

3.3.2.1 Bespreking waarnemingen Dagvlinders 
Bij  analyse  van  alle  verrichte  dagvlinderwaarnemingen  aanwezig  in  www.waarnemingen.be 
(projectwaarnemingen  én  losse  waarnemingen  van  natuurliefhebbers)  komen we  tot  een  totaallijst  van  18 
waargenomen soorten. Er werden 254 waarnemingen verricht van dagvlinders waarbij 445 exemplaren gemeld 
werden (Tabel 7). 
 
Tabel 7 Alle dagvlinderwaarnemingen van Fort 6 (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 

 

Naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst categorie  Habitattypisch  # wrn  # exempl. 

Dagpauwoog  Aglais io  Momenteel niet in gevaar  neen  22  34 

Kleine vos  Aglais urticae  Bijna in gevaar  neen  2  4 

Oranjetipje  Anthocharis cardamines  Momenteel niet in gevaar  neen  3  5 

Landkaartje  Araschnia levana  Momenteel niet in gevaar  neen  5  7 

Bruin blauwtje  Aricia agestis  Momenteel niet in gevaar  ja  1  1 

Boomblauwtje  Celastrina argiolus  Momenteel niet in gevaar  neen  5  5 

Eikenpage  Favonius quercus  Momenteel niet in gevaar  ja  8  42 

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni  Bijna in gevaar  neen  10  12 

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas  Momenteel niet in gevaar  neen  3  3 

Bruin zandoogje  Maniola jurtina  Momenteel niet in gevaar  neen  4  5 

Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus  Momenteel niet in gevaar  neen  3  6 

Bont zandoogje  Pararge aegeria  Momenteel niet in gevaar  neen  97  155 

Groot koolwitje  Pieris brassicae  Momenteel niet in gevaar  neen  6  8 

Klein geaderd witje  Pieris napi  Momenteel niet in gevaar  neen  6  7 

Klein koolwitje  Pieris rapae  Momenteel niet in gevaar  neen  14  21 

koolwitje onbekend  Pieris spec.  Niet van toepassing  neen  19  62 

Gehakkelde aurelia  Polygonia c‐album  Momenteel niet in gevaar  neen  15  19 

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus  Momenteel niet in gevaar  neen  11  22 

Atalanta  Vanessa atalanta  Momenteel niet in gevaar  neen  20  27 

Eindtotaal           254  445 

 
 
Tabel 8 Dagvlinderwaarnemingen verricht in 2017 in Fort 6 (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 

 

Naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst categorie  Habitattypisch  # wrn  # exempl. 

Dagpauwoog  Aglais io  Momenteel niet in gevaar  neen  9  11 

Kleine vos  Aglais urticae  Bijna in gevaar  neen  1  1 

Landkaartje  Araschnia levana  Momenteel niet in gevaar  neen  4  6 

Bruin blauwtje  Aricia agestis  Momenteel niet in gevaar  ja  1  1 

Boomblauwtje  Celastrina argiolus  Momenteel niet in gevaar  neen  4  4 

Eikenpage  Favonius quercus  Momenteel niet in gevaar  ja  7  41 

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni  Bijna in gevaar  neen  8  9 

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas  Momenteel niet in gevaar  neen  3  3 

Bruin zandoogje  Maniola jurtina  Momenteel niet in gevaar  neen  2  3 

Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus  Momenteel niet in gevaar  neen  3  6 

Bont zandoogje  Pararge aegeria  Momenteel niet in gevaar  neen  18  22 

Groot koolwitje  Pieris brassicae  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Klein geaderd witje  Pieris napi  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Klein koolwitje  Pieris rapae  Momenteel niet in gevaar  neen  4  6 

koolwitje onbekend  Pieris spec.  Niet van toepassing  neen  14  53 

Gehakkelde aurelia  Polygonia c‐album  Momenteel niet in gevaar  neen  5  8 

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus  Momenteel niet in gevaar  neen  8  18 

Atalanta  Vanessa atalanta  Momenteel niet in gevaar  neen  11  14 

Eindtotaal           105  209 
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In de loop van 2017 werden alle dagvlinderwaarnemingen van Fort 6 ingevoerd in www.waarnemingen.be. In 
2017 werden in totaal 17 soorten waargenomen. Er werden 105 waarnemingen verricht van dagvlinders waarbij 
in 209 exemplaren gemeld werden (Tabel 8). 
 
De  bijzonderste  dagvlinders  waargenomen  in  het  onderzoeksgebied  zijn:  Kleine  vos  (Bijna  in  gevaar)  Bruin 
blauwtje, Citroenvlinder (Bijna in gevaar), Oranjetipje en Eikenpage. (Maes et al. 2012). 
 
Van de doelsoort Eikenpage werden in 2017 bij gericht zoeken 7 waarnemingen verricht waarbij in totaal 41 
exemplaren werden gemeld. Voor 2017 werd de soort slechts één keer waargenomen. 
De meeste waarnemingen vonden plaats in de vroege avond bij zonsondergang waarbij zonbeschenen kruinen 
van zomereiken werden afgetuurd, voornamelijk ter hoogte van ‘Het Glacis’ en de eiken rond ‘Het Reduit’, maar 
ook op andere plaatsen, zoals aan het hoofdfront, de officierswoning (huidig internaat van de sportschool) en 
aan de grachten. De voorgaande jaren werd aan ‘Het Glacis’ reeds een Eikenpage genoteerd en gefotografeerd. 
Eikenpage werd vooral in meerdere aantallen gedetecteerd, zenuwachtig vliegend aan de rand van de bomen 
die ‘Het Reduit’ omzomen ter hoogte van het glacis. Daarnaast werd ook in de eiken boven de officierswoning 
een exemplaar gezien. Op andere plaatsen werden geen Eikenpages waargenomen. 
 
Van doelsoort Oranjetipje werden in 2017 geen waarnemingen verricht ondanks gericht zoeken. In de 
voorgaande jaren werden 3 waarnemingen verricht van Oranjetipje waarbij in totaal 5 exemplaren werden 
gemeld.  
Eén van de belangrijkste waardplanten van Oranjetipje is Pinksterbloem, een plantensoort van natte matig 
voedselrijke graslanden en in mindere mate bossen en bosranden die bloeit vanaf april. De populatie van 
Pinksterbloem werd volledig ingeschat en is op kaart te zien in Bijlage 2. In het verleden werd Pinksterbloem 
gevonden op de weiden tussen de gebouwen van de universiteit op het grondgebied van Fort 6. De enige 
genoteerde waarneming van Oranjetipje in het verleden werd in dit gebied verricht. Ook dit jaar werd in deze 
zone Pinksterbloem in grote aantallen bloeiend aangetroffen.  
De verwachting was dat Pinksterbloem (en Oranjetipje) ook op ‘Het Glacis’ zouden voorkomen. 
Pinksterbloem werd inderdaad aangetroffen, niet zozeer op ‘Het Glacis’ dan wel in de 'voortuin' van de 
officierswoning/sportinternaat. Look zonder look kan, net als sommige andere kruisbloemigen, ook als 
waardplant dienen voor Oranjetipje. Voor deze plant werden eveneens aantallen genoteerd, de soort werd 
veel beperkter waargenomen dan Pinksterbloem.  
 
Binnen  het  onderzoeksgebied  werden  heel  wat  ‘graslandvlinders’  waargenomen.  Typische  soorten  als 
Icarusblauwtje, Bruin blauwtje, Bruin zandoogje en Kleine vuurvlinder werden regelmatig gezien.  
 

In Bijlage 5 worden twee overzichtskaarten weergegeven van de waargenomen dagvlinders.  
 

 
Figuur 9 Mannetje Eikenpage op één van zijn geprefereerde nectarplanten: Spork ©  Saxifraga – Vlinderstichting Henk Bosam 
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3.3.2.2 Conclusies en aanbevelingen 

3.3.2.2.1 Conclusies	
 
In 2017 werden geen waarnemingen verricht van Oranjetipje hoewel de soort in het verleden werd waargenomen 
en  er  ook  voldoende  waardplanten  aanwezig  zijn.  Specifiek  voor  Oranjetipje  maar  tevens  voor  andere 
‘graslandsoorten’ kunnen volgende knelpunten genoteerd worden: 
 

 Bij de bouw van de nieuwe sporthal op Fort 6 aan ‘Het Glacis’ werd een deel van ‘Het Glacis’ 
uitgegraven. De uitgegraven grond werd in eerste instantie op een hoop op ‘Het Glacis’ gestort. Na 
afloop van de werken werd deze hoop geëgaliseerd en de grond over een groot deel van ‘Het Glacis’ 
verspreid. Hierbij werd de bestaande vegetatie 'begraven'. De nieuwe ontstane vegetatie bestond uit 
pioniersvegetatie, waarin Pinksterbloem geen kans maakt. Ook vlinderpoppen van Oranjetipje werden 
hierdoor mogelijk begraven. In een zone rond de sporthal werd een bloemenmengsel ingezaaid. In 
augustus was een groot deel van de pioniersvegetatie gestabiliseerd en in bloei en dit vertaalde zich in 
een groot aantal verschillende soorten vlinders. 
 

 Op de stukjes weide tussen de gebouwen van de universiteit werden grote aantallen (n: 100) 
Pinksterbloemen genoteerd op 15 april. Begin mei bij de volgende monitoringronde was deze zone 
echter zo goed als volledig gemaaid en had Oranjetipje dus geen waardplanten meer om op te vliegen, 
eieren te leggen en in een later stadium als voedsel voor de rupsen. Ook reeds afgelegde eieren (vanaf 
april) werden hiermee verwijderd.  
 
 

3.3.2.2.2 Aanbevelingen	
 
Als  aandachtspunten  voor  Oranjetipje  en  Eikenpage  en  ruimer  de  ganse  dagvlindergemeenschap  kunnen 
volgende aanbevelingen genoteerd worden:  
 

 Graslanden in het algemeen en zeker deze waar typische graslandsoorten voorkomen worden best 
gefaseerd gemaaid. Zones met waard‐ en/of nectarplanten kunnen tijdelijk gespaard blijven. Concreet 
kunnen zones met bv. Pinksterbloem gespaard worden. 

 een aangepast bosrandbeheer waarbij daar waar mogelijk mantel‐ en zoomvegetaties gecreëerd of 
behouden worden. Ook het behouden of maken van open plekken in bossen. Zonbeschenen 
bosranden vormen het hoofdbiotoop van Eikenpage. 

 Het behouden of aanplanten van streekeigen struiken die kunnen fungeren als nectar‐ en waardplant 
(bv Spork voor Eikenpage en Citroenvlinders) 

 Een voldoende groot nectaraanbod in het najaar kan helpen bij het opbouwen van reserves voor de 
overwintering.  

 Het verbinden van het onderzoeksgebied met aanpalende natuurgebieden via ‘groene corridors’ door 
bijvoorbeeld het aanplanten van houtkanten en hagen. Best wordt gekozen voor streekeigen 
plantgoed. 

 Wilgen vormen een erg belangrijke nectarbron voor tal van soorten en soortgroepen in het vroege 
voorjaar.  

 behouden van grote brandnetelplekken op zonnige plaatsen is belangrijk als geschikte ei‐afzetplaats 
voor brandnetelvlinders (Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, etc.) 
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3.3.3 Libellen 
 

3.3.3.1 Bespreking waarnemingen Libellen 
Hoewel niet voorzien in de opdracht wordt ook de libellengemeenschap in Fort 6 kort en bondig besproken. Bij 
analyse van alle verrichte libellenwaarnemingen aanwezig in www.waarnemingen.be (projectwaarnemingen én 
losse waarnemingen van natuurliefhebbers) komen we tot een totaallijst van 10 soorten. In totaal werden er 29 
waarnemingen verricht van libellen waarbij in totaal 40 exemplaren gemeld werden ( 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
De  bijzonderste  libellensoort  waargenomen  in  het  onderzoeksgebied  is  de  Bruine  korenbout  (Rode  Lijst: 
Bedreigd) (De Knijf, 2006). Voor een overzichtskaart van de waargenomen Libellen wordt verwezen naar Bijlage 
6.     
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3.4 Vogels 
 

3.4.1 Uitvoering territoriumkartering 
De drie inventarisatierondes werden uitgevoerd op volgende dagen: 

 5 april 2017 

 20 april 2017 

 23 mei 2017 
 
De resultaten worden weergegeven in tabel 8 (zie ook Bijlage 7).  
Deze tabel toont de soorten waarvan de aanwezigheid en broedcodes in alle rondes werd genoteerd. 
 
De horizontale as toont naast de bezoekdatums en de daarop vastgestelde gegevens ook de kolom met de ge‐
clusterde data. De cijfers in die kolom geven het aantal geldige territoria weer. In tegenstelling tot IJsvogel zijn 
voor  verschillende  van die  soorten meer  inventarisatierondes nodig  (doorgaans 6  à  7  rondes), wat  verklaart 
waarom er voor die soorten zo weinig geldige territoria werden bekomen. 
 
 
Tabel 8:  Overzicht van de geclusterde soorten tijdens alle bezoeken 

 

 
 
 
Slechts enkele soorten, die uiterst algemeen zijn in Vlaanderen, werden niet systematisch genoteerd maar wel 
vastgesteld: 
 

 Houtduif  Columba palumbus 

 Roodborst  Erithacus rubecula 
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 Tjiftjaf    Phylloscopus collybita 

 Turkse Tortel  Streptopelia decaocto 

 Vink    Fringilla coelebs 

 Winterkoning  Troglodytes troglodytes 

 Zwartkop  Sylvia atricapilla 
 
 

3.4.2 Bespreking van de doelsoort 
 

3.4.2.1 Richtlijnen bij inventarisatie van Ijsvogel 
Alle waarnemingen moeten worden genoteerd. Vliegende vogels moeten zo lang mogelijk met de kijker worden 
gevolgd om de broedlocatie te kunnen bepalen. Speciaal letten op de aanwezigheid van een individu of een paar 
in geschikt broedbiotoop, balts (dit is vooral bij het eerste broedsel opvallend, dus in de maanden maart‐april), 
nestbouw, voedseltransport en bezoek aan het nesthol (vaak aangekondigd door de roep). 
Nestindicatieve waarnemingen (nestbouw, transport van voedsel of uitwerpselen, alarmroep) tellen altijd. In het 
geval van zang en/of balts moet er minimaal 1 waarneming zijn in de periode van 20 maart tot en met 15 mei en 
in  totaal  twee  waarnemingen  in  de  hele  broedperiode.  In  de  overige  gevallen  (zoals  adult  of  paar  in 
broedbiotoop) zijn 2 waarnemingen in de periode 20 maart t.e.m. 15 mei een minimale vereiste. 
Gericht zoeken naar bewoonde nestholen in steile oevers of wortelkluiten van omgevallen bomen (soms zelfs op 
enige afstand van water) levert vaak succes op. Bij twijfel omtrent voorkomen kan afspelen van roepgeluid zinvol 
zijn. 
Een bewoond nesthol is herkenbaar aan de aanwezigheid van vers uitgegraven zand onder het nesthol, visgraten 
in nestpijp, visgeur, het ontbreken van spinnenwebben in de nestopening, uitwerpselen onder de ingang en de 
zitplaatsen bij het nest en cicade‐achtige bedelgeluiden in het geval er grote jongen zijn. 
Er moet wel opgelet worden voor solitaire vogels die soms ondiep holen graven. Voedsel zoeken gebeurt tot op 
meer  dan  1  km.  van  het  nest.  Vanaf  begin  mei  kunnen  uitgevlogen  jongen  worden  waargenomen. 
Leeftijdsbepaling  is  vanaf  dat moment  dus  aangewezen  indien mogelijk.  De  fusieafstand  van  gegevens  voor 
IJsvogel bij het (auto)clusteren bedraagt 1000 m. 
 
 

3.4.2.2 Vaststellingen Ijsvogel in Fort 6 
De voorbije 10 jaren werden er jaarlijks ijsvogelwaarnemingen genoteerd, ook tussen de geldige SOVON‐data 
van 20 maart tot en met 15 mei. 
 
In 2017 werd er baltsgedrag en een paring vastgesteld op 22 maart (Luc Van Schoor). We slaagden erin om één 
nestplaats  te  lokaliseren  (Figuur 11). Tijdens de veldrondes hebben we vaststellingen gedaan van territoriaal 
gedrag bij deze nestplaats. 
Cijfers van broedresultaten van dit broedgeval (aantal al dan niet uitgevlogen jongen) zijn niet bekend. 
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Figuur 11 IJsvogel bij de nestplaats in Fort 6 © Guy Borremans) 

 
 

3.4.2.3 Verspreiding van de doelsoort in het gebied 
 
Er werd  één  broedplaats  gevonden  van  Ijsvogel  langs  de  fortgracht.  De  locatie  van  deze  broedplaats wordt 
weergegeven met “IJS” op Figuur 12.   
 

 
Figuur 12: Het onderzoeksgebied met situering van de broedplaats van de IJsvogel aangegeven door “IJS” 
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3.4.3 Overige interessante soorten 
 
Er werden nog een aantal  interessante vogelwaarnemingen gedaan  in het gebied.  In tabel 9 wordt per soort 
aangegeven om welk soort waarneming het gaat.  
 
 
Tabel 9 Overzicht van een aantal interessante vogelwaarnemingen in Fort 6 met extra info over welk soort waarneming het gaat  

 

Vogelsoort  Type waarneming 

Fuut  Adult in broedbiotoop 

Aalscholver  Pleisteraar, geen territoriaal gedrag 

Blauwe Reiger  Pleisteraar, geen territoriaal gedrag 

Boerenzwaluw  Doortrekkers en pleisteraars, geen territoriaal gedrag 

Holenduif  Minimaal 2 broedparen 

Kleine Bonte Specht:  Adult in broedbiotoop 

Kuifeend  Eén broedgeval 

Oeverloper  Tijdelijk pleisterend tijdens doortrek 

 
 

3.4.4 Beperkingen in het onderzoek en ontbrekende soorten of data 
Het  reduit  leek ons potentieel  interessant voor Kerkuil, Holenduif en andere holenbroeders.  Jammer genoeg 
werd ondanks navraag geen toegang verkregen tot dit fortgedeelte. Hierdoor verkregen we geen volledig inzicht 
inzake bijzondere broedvogels in het gebied.  
Vermits het fort deel uitmaakt van het werkingsgebied van vogelwerkgroep ARDEA blijft de werkgroep vragende 
partij zodat verdere inventarisaties kunnen worden uitgevoerd in het broedseizoen 2018. 
 
 

3.4.5 Maatregelen voor meer vogels in Fort 6 
‐ Voor een uitbreiding van de vogeldiversiteit kan het creëren van ondiepe moerassige oeverzones overwogen 

worden. 
‐ Er  bevindt  zich  veel  restafval  op  het  einde  van  de  fortgracht.  Een  ruiming  en  een  betere  opvolging  is 

wenselijk. Langdurige aanwezigheid van afval in het water kan de waterkwaliteit sterk negatief beïnvloeden. 
‐ Roodwangschilpadden werden opgemerkt  in de  fortgracht. Deze exoot kan een bedreiging vormen voor 

jonge watervogels, vissen en amfibieën. Het is aangewezen om hiervoor de nodige maatregelen te treffen, 
zoals afvangst of bestrijding. 

‐ Nestkastacties met verschillende types van nestkasten kunnen extra zangvogels aantrekken. 
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4 Samenvatting 
 

4.1 Flora 
In Fort 6 werden 269 plantensoorten genoteerd, waarvan er 40 zijn aangeplant. Twee van de waargenomen 
soorten staan op de Rode Lijst: Schaafstro (Zeldzaam) en Knolboterbloem (Achteruitgaand).  
De oud‐bosplant Salomonszegel is beperkt aanwezig. De populatie van Schaafstro is een indicator voor ondiepe 
kwel.  Pinksterbloem  is  verspreid  aanwezig  en  is  indicatief  voor  nattere  graslanden  van  het  Grote 
vossenstaartverbond en Knolboterbloem is een sleutelsoort voor bloemrijke glanshavergraslanden en Grasklokje 
is een indicatorsoort voor droge, heischrale graslanden.  
Er werden 37 uitheemse planten waargenomen  in het gebied, waarvan er 10 op de  lijst  staan van  invasieve 
exoten. Exoten zijn eigen aan parken en moeten niet allemaal als probleemsoorten worden gezien. Van zodra 
exoten een probleem vormen voor belangrijke inheemse soorten kan er best worden ingegrepen. In het Fort 6 
is dit het geval voor Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers. Deze soorten zijn moeilijk volledig weg te 
krijgen, maar kunnen best onder controle gehouden worden.  
Soorten als Hemelboom,  Sneeuwbes, Valse wingerd, Rhododendron en  Laurierkers worden best  in de gaten 
gehouden omdat ze potentieel gaan woekeren en in concurrentie gaan met inheemse vegetatie. 
 

4.2 Vleermuizen 
Gespreid  over  het  zomerhalfjaar  van  2017  werden  in  Fort  6  drie  avonden  vleermuizeninventarisaties  met 
manuele  batdetector  uitgevoerd,  en  werden  er  driemaal  twee  automatische  detectoren  geplaatst  op  het 
domein. Dit leverde 239 manuele en 2351 automatische waarnemingen van vleermuizen op, van (minimum) zes 
verschillende soorten. 
Fort 6 biedt vooral voor Gewone dwergvleermuis en Watervleermuis een zeer geschikt foerageerhabitat. Niet 
iedere  avond,  maar  wel  regelmatig  foerageert  er  ook  Laatvlieger,  en  tijdens  de  migratieperiode  ook  Ruige 
dwergvleermuis.  Waarnemingen  van  andere  soorten  (Rosse/Bosvleermuis,  Gewone  grootoorvleermuis, 
Franjestaart) zijn erg beperkt. 
De  fortgracht  en  haar  oevers  vormen met  voorsprong  de  zone met meeste  foerageeractiviteit  van Gewone 
dwergvleermuis en Watervleermuis. 
Er zijn twee belangrijke zones voor vleermuizen te onderscheiden: een noordelijk  gedeelte rondom (en met) het 
reduit, en een zuidelijke gedeelte rondom (en met) de  fortgracht. Kwalitatief hoogstaande connecties  tussen 
beide zones zijn enorm belangrijk. Er werden twee vaste verplaatsingsroutes van vleermuizen tussen beide zones 
vastgesteld. Deze verplaatsingsroutes worden momenteel bedreigd door lichtpollutie. 
 

4.3 Ongewervelden 
In 2017 werden geen waarnemingen verricht van Oranjetipje in Fort 6,  hoewel de soort in het verleden werd 
waargenomen en er  ook  voldoende waardplanten  aanwezig  zijn. Mogelijk  heeft  dit  te maken met de  recent 
uitgevoerde werken waardoor een deel van de groeiplaats van Pinksterbloem werd vergraven. Bovendien waren 
de overige gazons met Pinksterbloem begin mei al gemaaid.  
Van de doelsoort Eikenpage werden in 2017 7 waarnemingen verricht waarbij 41 exemplaren werden gemeld.  
De meeste waarnemingen vonden plaats ter hoogte van ‘Het Glacis’ en de eiken rond ‘Het Reduit’, maar ook op 
andere plaatsen, zoals aan het hoofdfront, de officierswoning (huidig internaat van de sportschool) en aan de 
grachten.  
Overige  interessante  dagvlinders  die  werden  waargenomen  in  het  onderzoeksgebied  zijn:  Kleine  vos,  Bruin 
blauwtje en Citroenvlinder. 
Er werden 10 soorten libellen waargenomen in het gebied met als meest zeldzame soort de Bruine korenbout, 
die op de Rode Lijst als “Bedreigd” wordt vermeld.  
 

4.4 Vogels 
Van  de  doelsoort  Ijsvogel  werd  één  nestplaats  gelokaliseerd  in  2017.  Verder werden  volgende  interessante 
vogelwaarnemingen gedaan:  
‐ minimaal 2 broedparen van Holenduif 
‐ één broedgeval van Kuifeend 
‐ een adult in broedbiotoop van Kleine bonte specht en Fuut 
‐  een pleisteraar zonder territoriaal gedrag van Aalscholver en Blauwe reiger 
‐ doortrekkers en pleisteraars zonder territoriaal gedrag van Boerenzwaluw 



    40 
 

‐ Tijdelijk pleisterende exemplaren tijdens de doortrek van Oeverloper 
 
 

4.5 Aanbevelingen 
- De gazons bloemrijker maken door niet voor 15 juni te maaien en het maaisel altijd goed af te voeren. 

De plaatsen waar typische graslandsoorten voorkomen worden best gefaseerd gemaaid. Zones met 
waard‐ en/of nectarplanten kunnen tijdelijk gespaard blijven (bijvoorbeeld zones met Pinksterbloem).  

- Ruigtes die de overgang naar het bosgedeelte vormen verwezenlijken door slechts 1 keer te maaien in 
augustus – september. Dit bosrandbeheer waarbij daar waar mogelijk mantel‐ en zoomvegetaties 
gecreëerd worden vormen het hoofdbiotoop voor Eikenpage 

- Behouden van grote brandnetelplekken op zonnige plaatsen als geschikte ei‐afzetplaats voor 
brandnetelvlinders (Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, etc.) 

- Aanleggen  van  een  takkenril  om  kwetsbare  gedeelten  te  beschermen,  bijvoorbeeld  de  plaats  waar 
Schaafstro groeit.  

- Bevoordelen of aanplanten van streekeigen struiken die kunnen fungeren als nectar‐ en waardplant 
(bv Spork voor Eikenpage en Citroenvlinders) 

- De oevers van de fortgracht vrijmaken van boomopslag zodat er licht tot op de oever kan komen en de 
oevervegetatie  zich  beter  kan  ontwikkelen.  Deze  ondiepe,  moerassige  oeverzones  zijn  niet  alleen 
interessant voor vegetatie, maar ook voor vogels en libellen.  

- Roodwangschildpadden  verwijderen  uit  de  fortgracht,  deze  vormen  een  bedreiging  voor  jonge 
watervogels, vissen en amfibieën.  

- Behoud van oudere bomen en rekening houden met vleermuizen bij het vellen van bomen.  
- Het oppervlak van de waterpartijen vrij houden van waterplanten ten behoeve van Watervleermuizen 
- De intensief gebruikte foerageerzones (en de waterpartijen) duister houden. 
- Vleermuisvriendelijke verlichting van de gebouwen 
- Natuurlijke  verbindingen  maken  tussen  de  westzijde  (omgeving  Stedelijk  Lyceum  Topsport),  de 

oostzijde (omgeving officierengebouw) en de zuidzijde (connectie richting Kleine Struisbeek) van het 
gebied.  

- Verbinden van het onderzoeksgebied met aanpalende natuurgebieden via ‘groene corridors’ door 
bijvoorbeeld het aanplanten van houtkanten en hagen 

- Nestkastacties met verschillende types van nestkasten kunnen extra zangvogels aantrekken. 
- Het ruimen van afval in en langs de fortgracht voor een betere bodem‐ en waterkwaliteit 
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6 Bijlagen 
 

Bijlage 1 Overzicht van de waargenomen plantensoorten met Rode‐Lijst, 
herkomst, aanduiding van invasieve planten en aanplanten.  
 
Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst  Herkomst  Invasief  Aanplant 

Laurierkers   Prunus laurocerasus 
 

Incidentele import  x  x 

Indigostruik   Amorpha fruticosa * 
 

Incidentele import 
 

x 

Chinese Barberry   Berberis julianae * 
 

Incidentele import 
 

x 

Japanse berberis   Berberis thunbergii * 
 

Incidentele import 
 

x 

Doornappel   Datura stramonium *    Incidentele import 
   

Okkernoot   Juglans regia * 
 

Incidentele import 
 

x 

Tengere rus   Juncus tenuis * 
 

Incidentele import 
   

 
Ligustrum sinense 

 
Incidentele import 

 
x 

Privet Honeysuckle   Lonicera pileata * 
 

Incidentele import 
 

x 

Moeraseik   Quercus palustris * 
 

Incidentele import 
 

x 

Rode ribes   Ribes sanguineum * 
 

Incidentele import 
 

x 

Mahonie   Berberis aquifolium 
 

Ingeburgerd  x  x 

Japanse duizendknoop   Fallopia japonica 
 

Ingeburgerd  x 
 

Amerikaanse vogelkers   Prunus serotina 
 

Ingeburgerd  x 
 

Pontische rododendron   Rhododendron ponticum    Ingeburgerd  x  x 

Robinia   Robinia pseudoacacia    Ingeburgerd  x  x 

Rimpelroos   Rosa rugosa 
 

Ingeburgerd  x  x 

Bezemkruiskruid   Senecio inaequidens 
 

Ingeburgerd  x 
 

Witte paardenkastanje   Aesculus hippocastanum    Ingeburgerd 
 

x 

Hemelboom   Ailanthus altissima 
 

Ingeburgerd  x  x 

Witte els   Alnus incana 
 

Ingeburgerd 
 

x 

Papegaaienkruid   Amaranthus retroflexus    Ingeburgerd 
   

Amerikaans krentenboompje   Amelanchier lamarckii    Ingeburgerd 
 

x 

Tamme kastanje   Castanea sativa 
 

Ingeburgerd 
 

x 

Canadese fijnstraal   Conyza canadensis 
 

Ingeburgerd 
   

Hoge fijnstraal   Conyza sumatrensis 
 

Ingeburgerd 
   

Diels Cotoneaster   Cotoneaster dielsianus    Ingeburgerd 
 

x 

Hjelmqvist's Cotoneaster   Cotoneaster hjelmqvistii    Ingeburgerd 
 

x 

Wilgbladige cotoneaster   Cotoneaster salicifolius    Ingeburgerd 
 

x 

Harig knopkruid   Galinsoga quadriradiata    Ingeburgerd 
   

Oranje havikskruid   Hieracium aurantiacum    Ingeburgerd 
   

Valse wingerd   Parthenocissus inserta    Ingeburgerd  x  x 

Kaukasische vleugelnoot   Pterocarya fraxinifolia    Ingeburgerd 
 

x 

Alpenbes    Ribes alpinum 
 

Ingeburgerd 
 

x 

Hongaarse raket    Sisymbrium altissimum    Ingeburgerd 
   

Lijsterbesspirea    Sorbaria sorbifolia 
 

Ingeburgerd 
 

x 

Sneeuwbes    Symphoricarpos albus    Ingeburgerd 
   

Knolboterbloem    Ranunculus bulbosus  Achteruitgaand  Inheems 
   

Schaafstro    Equisetum hyemale  Zeldzaam  Inheems 
   

Spaanse aak    Acer campestre 
 

Inheems 
 

x 

Noorse esdoorn    Acer platanoides 
 

Inheems 
 

x 

Gewone esdoorn    Acer pseudoplatanus    Inheems 
   

Duizendblad    Achillea millefolium 
 

Inheems 
   

Zevenblad    Aegopodium podagraria    Inheems 
   

Gewoon struisgras    Agrostis capillaris 
 

Inheems 
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Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst  Herkomst  Invasief  Aanplant 

Look ‐ zonder ‐ look  Alliaria petiolata 
 

Inheems 
   

Zwarte els    Alnus glutinosa 
 

Inheems 
   

Geknikte vossenstaart    Alopecurus geniculatus    Inheems 
   

IJle dravik    Anisantha sterilis 
 

Inheems 
   

Gewoon reukgras    Anthoxanthum odoratum    Inheems 
   

Fijne kervel    Anthriscus caucalis 
 

Inheems 
   

Fluitenkruid    Anthriscus sylvestris 
 

Inheems 
   

Gewone klit   Arctium minus 
 

Inheems 
   

Glanshaver   Arrhenatherum elatius    Inheems 
   

Bijvoet   Artemisia vulgaris 
 

Inheems 
   

Gevlekte aronskelk   Arum maculatum 
 

Inheems 
   

Muurvaren   Asplenium ruta‐ muraria    Inheems 
   

Tongvaren   Asplenium scolopendrium    Inheems 
   

Steenbreekvaren    Asplenium trichomanes    Inheems 
   

Wijfjesvaren    Athyrium filix‐femina    Inheems 
   

Uitstaande melde    Atriplex patula 
 

Inheems 
   

Madeliefje    Bellis perennis 
 

Inheems 
   

Ruwe berk    Betula pendula 
 

Inheems 
   

Zachte dravik    Bromus hordeaceus 
 

Inheems 
   

Duinriet   Calamagrostis epigejos    Inheems 
   

Rapunzelklokje   Campanula rapunculus    Inheems 
   

Grasklokje   Campanula rotundifolia    Inheems 
   

Herderstasje   Capsella bursa‐pastoris    Inheems 
   

Bosveldkers   Cardamine flexuosa 
 

Inheems 
   

Kleine veldkers   Cardamine hirsuta 
 

Inheems 
   

Pinksterbloem   Cardamine pratensis 
 

Inheems 
   

Ruige zegge   Carex hirta 
 

Inheems 
   

Valse voszegge   Carex otrubae 
 

Inheems 
   

Haagbeuk   Carpinus betulus 
 

Inheems 
 

x 

Korenbloem   Centaurea cyanus 
 

Inheems 
   

Knoopkruid   Centaurea jacea 
 

Inheems 
   

Gewone hoornbloem   Cerastium fontanum 
 

Inheems 
   

Kluwenhoornbloem   Cerastium glomeratum    Inheems 
   

Dolle kervel   Chaerophyllum temulum    Inheems 
   

Wilgenroosje   Chamerion angustifolium    Inheems 
   

Stinkende gouwe   Chelidonium majus 
 

Inheems 
   

Melganzenvoet   Chenopodium album    Inheems 
   

Korrelganzenvoet   Chenopodium polyspermum    Inheems 
   

Groot heksenkruid   Circaea lutetiana 
 

Inheems 
   

Akkerdistel   Cirsium arvense 
 

Inheems 
   

Speerdistel   Cirsium vulgare 
 

Inheems 
   

Akkerwinde   Convolvulus arvensis    Inheems 
   

Haagwinde   Convolvulus sepium 
 

Inheems 
   

Gele kornoelje   Cornus mas 
 

Inheems 
 

x 

Rode kornoelje   Cornus sanguinea 
 

Inheems 
 

x 

Kleine varkenskers   Coronopus didymus 
 

Inheems 
   

Hazelaar   Corylus avellana 
 

Inheems 
   

Eenstijlige meidoorn   Crataegus monogyna    Inheems 
 

x 

Klein streepzaad   Crepis capillaris 
 

Inheems 
   

Kamgras   Cynosurus cristatus 
 

Inheems 
   

Brem   Cytisus scoparius 
 

Inheems 
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Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst  Herkomst  Invasief  Aanplant 

Kropaar   Dactylis glomerata 
 

Inheems 
   

Peen   Daucus carota 
 

Inheems 
   

Vingerhoedskruid   Digitalis purpurea 
 

Inheems 
   

Kleine zandkool   Diplotaxis muralis 
 

Inheems 
   

Brede stekelvaren   Dryopteris dilatata 
 

Inheems 
   

Mannetjesvaren   Dryopteris filix‐mas 
 

Inheems 
   

Europese hanenpoot   Echinochloa crus‐galli    Inheems 
   

Kweek   Elytrigia repens 
 

Inheems 
   

Beklierde basterdwederik   Epilobium ciliatum 
 

Inheems 
   

Harig wilgenroosje   Epilobium hirsutum 
 

Inheems 
   

Bergbasterdwederik   Epilobium montanum    Inheems 
   

Donkergroene 
basterdwederik  

Epilobium obscurum 
 

Inheems 
   

Viltige basterdwederik   Epilobium parviflorum    Inheems 
   

Bleke basterdwederik   Epilobium roseum 
 

Inheems 
   

Kantige basterdwederik   Epilobium tetragonum    Inheems 
   

Brede wespenorchis   Epipactis helleborine 
 

Inheems 
   

Heermoes   Equisetum arvense 
 

Inheems 
   

Vroegeling   Erophila verna 
 

Inheems 
   

Koninginnekruid   Eupatorium cannabinum    Inheems 
   

Kroontjeskruid   Euphorbia helioscopia    Inheems 
   

Tuinwolfsmelk   Euphorbia peplus 
 

Inheems 
   

Beuk   Fagus sylvatica 
 

Inheems 
 

x 

Rietzwenkgras   Festuca arundinacea 
 

Inheems 
   

Rood zwenkgras   Festuca rubra 
 

Inheems 
   

Speenkruid   Ficaria verna 
 

Inheems 
   

Bosaardbei    Fragaria vesca 
 

Inheems 
   

Es    Fraxinus excelsior 
 

Inheems 
   

Gewone hennepnetel    Galeopsis tetrahit 
 

Inheems 
   

Kleefkruid    Galium aparine 
 

Inheems 
   

Slipbladige ooievaarsbek    Geranium dissectum 
 

Inheems 
   

Zachte ooievaarsbek    Geranium molle 
 

Inheems 
   

Kleine ooievaarsbek    Geranium pusillum 
 

Inheems 
   

Robertskruid    Geranium robertianum    Inheems 
   

Geel nagelkruid    Geum urbanum 
 

Inheems 
   

Hondsdraf    Glechoma hederacea    Inheems 
   

Liesgras    Glyceria maxima 
 

Inheems 
   

Moerasdroogbloem    Gnaphalium uliginosum    Inheems 
   

Klimop    Hedera helix 
 

Inheems 
   

Gewone berenklauw    Heracleum sphondylium    Inheems 
   

Boshavikskruid    Hieracium sabaudum    Inheems 
   

Schermhavikskruid    Hieracium umbellatum    Inheems 
   

Gestreepte witbol    Holcus lanatus 
 

Inheems 
   

Gladde witbol    Holcus mollis 
 

Inheems 
   

Kruipertje    Hordeum murinum 
 

Inheems 
   

Hop    Humulus lupulus 
 

Inheems 
   

Wilde hyacint    Hyacinthoides non‐scripta    Inheems 
   

Kantig hertshooi    Hypericum maculatum    Inheems 
   

Sint‐Janskruid  Hypericum perforatum    Inheems 
   

Gewoon biggenkruid    Hypochaeris radicata    Inheems 
   

Hulst    Ilex aquifolium 
 

Inheems 
   

Gele lis    Iris pseudacorus 
 

Inheems 
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Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst  Herkomst  Invasief  Aanplant 

Pitrus    Juncus effusus 
 

Inheems 
   

Kompassla    Lactuca serriola 
 

Inheems 
   

Witte dovenetel    Lamium album 
 

Inheems 
   

Paarse dovenetel    Lamium purpureum 
 

Inheems 
   

Akkerkool    Lapsana communis 
 

Inheems 
   

Veldlathyrus    Lathyrus pratensis 
 

Inheems 
   

Klein kroos    Lemna minor 
 

Inheems 
   

Gewone margriet    Leucanthemum vulgare    Inheems 
   

Vlasbekje    Linaria vulgaris 
 

Inheems 
   

Engels raaigras    Lolium perenne 
 

Inheems 
   

Wilde kamperfoelie    Lonicera periclymenum    Inheems 
   

Gewone rolklaver    Lotus corniculatus 
 

Inheems 
   

Moerasrolklaver    Lotus pedunculatus 
 

Inheems 
   

Gewone veldbies    Luzula campestris 
 

Inheems 
   

Veelbloemige veldbies    Luzula multiflora 
 

Inheems 
   

Wolfspoot    Lycopus europaeus 
 

Inheems 
   

Penningkruid    Lysimachia nummularia    Inheems 
   

Grote wederik    Lysimachia vulgaris 
 

Inheems 
   

Grote kattenstaart    Lythrum salicaria 
 

Inheems 
   

Groot kaasjeskruid    Malva sylvestris 
 

Inheems 
   

Echte kamille    Matricaria chamomilla    Inheems 
   

Hopklaver    Medicago lupulina 
 

Inheems 
   

Watermunt    Mentha aquatica 
 

Inheems 
   

Drienerfmuur    Moehringia trinervia 
 

Inheems 
   

Muursla    Mycelis muralis 
 

Inheems 
   

Akkervergeet‐mij‐nietje   Myosotis arvensis 
 

Inheems 
   

Bosvergeet‐mij‐nietje   Myosotis sylvatica 
 

Inheems 
   

Gewone vogelmelk    Ornithogalum umbellatum    Inheems 
   

Klein vogelpootje    Ornithopus perpusillus    Inheems 
   

Bleke klaproos    Papaver dubium 
 

Inheems 
   

Grote klaproos    Papaver rhoeas 
 

Inheems 
   

Veenwortel    Persicaria amphibia 
 

Inheems 
   

Adderwortel    Persicaria bistorta 
 

Inheems 
   

Waterpeper    Persicaria hydropiper    Inheems 
   

Beklierde duizendknoop    Persicaria lapathifolia    Inheems 
   

Perzikkruid    Persicaria maculosa 
 

Inheems 
   

Zachte duizendknoop    Persicaria mitis 
 

Inheems 
   

Groot hoefblad    Petasites hybridus 
 

Inheems 
   

Rietgras    Phalaris arundinacea    Inheems 
   

Timoteegras    Phleum pratense 
 

Inheems 
   

Riet    Phragmites australis 
 

Inheems 
   

Echt bitterkruid    Picris hieracioides 
 

Inheems 
   

Smalle weegbree    Plantago lanceolata 
 

Inheems 
   

Grote weegbree    Plantago major 
 

Inheems 
   

Smal beemdgras    Poa angustifolia 
 

Inheems 
   

Straatgras    Poa annua 
 

Inheems 
   

Schaduwgras    Poa nemoralis 
 

Inheems 
   

Veldbeemdgras    Poa pratensis 
 

Inheems 
   

Ruw beemdgras    Poa trivialis 
 

Inheems 
   

Gewone salomonszegel    Polygonatum multiflorum    Inheems 
   

Gewoon varkensgras    Polygonum aviculare    Inheems 
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Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst  Herkomst  Invasief  Aanplant 

Brede eikvaren   Polypodium interjectum    Inheems 
   

Gewone eikvaren   Polypodium vulgare 
 

Inheems 
   

Gewone brunel   Prunella vulgaris 
 

Inheems 
   

Zoete kers   Prunus avium 
 

Inheems 
   

Gewone vogelkers   Prunus padus 
 

Inheems 
   

Sleedoorn   Prunus spinosa 
 

Inheems 
 

x 

Heelblaadjes    Pulicaria dysenterica 
 

Inheems 
   

Zomereik    Quercus robur 
 

Inheems 
 

x 

Scherpe boterbloem    Ranunculus acris 
 

Inheems 
   

Kruipende boterbloem    Ranunculus repens 
 

Inheems 
   

Behaarde boterbloem    Ranunculus sardous 
 

Inheems 
   

Aalbes    Ribes rubrum 
 

Inheems 
 

x 

Moeraskers    Rorippa palustris 
 

Inheems 
   

Akkerkers    Rorippa sylvestris 
 

Inheems 
   

Hondsroos    Rosa canina s.l. 
 

Inheems 
 

x 

Egelantier    Rosa rubiginosa 
 

Inheems 
 

x 

Dauwbraam    Rubus caesius 
 

Inheems 
   

Gewone braam    Rubus fruticosus 
 

Inheems 
   

Veldzuring    Rumex acetosa 
 

Inheems 
   

Kluwenzuring    Rumex conglomeratus    Inheems 
   

Krulzuring    Rumex crispus 
 

Inheems 
   

Ridderzuring    Rumex obtusifolius 
 

Inheems 
   

Liggende vetmuur    Sagina procumbens 
 

Inheems 
   

Schietwilg    Salix alba 
 

Inheems 
   

Boswilg    Salix caprea 
 

Inheems 
   

Kraakwilg    Salix fragilis 
 

Inheems 
   

Gewone vlier    Sambucus nigra 
 

Inheems 
   

Geoord helmkruid    Scrophularia auriculata    Inheems 
   

Knopig helmkruid    Scrophularia nodosa 
 

Inheems 
   

Muurpeper    Sedum acre 
 

Inheems 
   

Jakobskruiskruid    Jacobaea vulgaris 
 

Inheems 
   

Boskruiskruid    Senecio sylvaticus 
 

Inheems 
   

Klein kruiskruid    Senecio vulgaris 
 

Inheems 
   

Herik    Sinapis arvensis 
 

Inheems 
   

Gewone raket    Sisymbrium officinale    Inheems 
   

Zwarte nachtschade    Solanum nigrum 
 

Inheems 
   

Gekroesde melkdistel    Sonchus asper 
 

Inheems 
   

Gewone melkdistel    Sonchus oleraceus 
 

Inheems 
   

Wilde lijsterbes    Sorbus aucuparia 
 

Inheems 
   

Elsbes    Sorbus torminalis 
 

Inheems 
 

x 

Bosandoorn    Stachys sylvatica 
 

Inheems 
   

Grasmuur    Stellaria graminea 
 

Inheems 
   

Grote muur    Stellaria holostea 
 

Inheems 
   

Vogelmuur    Stellaria media 
 

Inheems 
   

Gewone smeerwortel    Symphytum officinale    Inheems 
   

Boerenwormkruid    Tanacetum vulgare 
 

Inheems 
   

Paardenbloem    Taraxacum officinale s.l.     Inheems 
   

Taxus    Taxus baccata 
 

Inheems 
 

x 

Liggende klaver    Trifolium campestre 
 

Inheems 
   

Rode klaver    Trifolium pratense 
 

Inheems 
   

Witte klaver    Trifolium repens 
 

Inheems 
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Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst  Herkomst  Invasief  Aanplant 

Reukeloze kamille    Tripleurospermum 
maritimum 

  Inheems 
   

Klein hoefblad    Tussilago farfara 
 

Inheems 
   

Ruwe iep    Ulmus glabra 
 

Inheems 
   

Gladde iep    Ulmus minor 
 

Inheems 
   

Grote brandnetel    Urtica dioica 
 

Inheems 
   

Akkerereprijs    Veronica agrestis 
 

Inheems 
   

Beekpunge    Veronica beccabunga    Inheems 
   

Gewone ereprijs    Veronica chamaedrys    Inheems 
   

Klimopereprijs    Veronica hederifolia 
 

Inheems 
   

Grote ereprijs    Veronica persica 
 

Inheems 
   

Tijmereprijs    Veronica serpyllifolia 
 

Inheems 
   

Vogelwikke    Vicia cracca 
 

Inheems 
   

Ringelwikke    Vicia hirsuta 
 

Inheems 
   

Voederwikke    Vicia sativa 
 

Inheems 
   

Heggenwikke    Vicia sepium 
 

Inheems 
   

Vierzadige wikke    Vicia tetrasperma 
 

Inheems 
   

Kleine maagdenpalm    Vinca minor 
 

Inheems 
 

x 

Maarts viooltje    Viola odorata 
 

Inheems 
   

Driekleurig viooltje    Viola tricolor 
 

Inheems 
   

Gewoon langbaardgras    Vulpia myuros 
 

Inheems 
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Bijlage 2 Overzicht van de waarnemingen van de aandachtsoorten op kaart 
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Bijlage 3 Overzicht van de waarnemingen van de invasieve planten op kaart  
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Bijlage 4  Overzicht overwinterende vleermuizen in Fort 6 
 

(*): De gegevens van de winters 1997-1998 en 2016-2017 betreffen een onvolledige telling. 
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86‐87  9  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  14 

87‐88  23  0  1  0  1  0  0  4  0  0  1  1  0  0  31 

88‐89  30  0  3  1  0  0  0  4  0  0  6  0  0  12  56 

89‐90  29  0  2  1  0  0  0  3  0  0  9  2  0  6  52 

90‐91  16  0  3  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  5  26 

91‐92  19  0  3  2  0  0  0  3  0  0  5  1  0  10  43 

92‐93  28  0  2  3  0  0  0  4  0  0  9  1  0  8  55 

93‐94  32  0  8  3  0  0  0  4  0  0  11  1  0  4  63 

94‐95  40  0  11  3  1  0  0  5  0  0  16  1  0  6  83 

95‐96  32  0  3  2  0  0  0  1  0  0  9  1  0  2  50 

96‐97  27  0  6  1  0  0  0  0  0  0  2  0  1  4  41 

97‐98(*)  9  0  4  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  3  17 

98‐99  50  0  4  1  0  0  0  8  0  0  4  1  0  3  71 

99‐00  32  0  3  0  0  0  0  1  0  0  10  1  0  1  48 

00‐01  24  0  1  0  0  0  0  2  0  0  2  2  0  1  32 

01‐02  46  0  6  1  0  0  0  4  0  0  17  2  0  2  78 

02‐03  53  0  9  4  0  0  0  3  0  0  11  1  0  1  82 

03‐04  35  0  12  1  1  1  0  5  0  1  8  1  0  3  68 

04‐05  29  0  10  0  0  0  0  3  0  0  14  0  0  2  58 

05‐06  43  0  10  2  0  0  0  4  0  0  24  0  0  1  84 

06‐07  68  0  16  3  0  2  0  1  0  0  15  0  0  0  105 

07‐08  51  0  11  4  0  1  0  8  0  0  18  2  0  1  96 

08‐09  36  0  4  5  0  3  0  1  0  0  15  0  0  1  65 

09‐10  41  0  9  3  0  0  1  0  0  0  12  2  0  1  69 

10‐11  61  6  4  8  0  0  5  2  21  0  2  2  0  2  113 

11‐12  50  3  16  3  0  3  1  1  18  0  0  2  0  1  98 

12‐13  31  0  14  4  1  3  3  0  8  3  4  0  0  1  72 

13‐14  34  2  11  2  0  1  1  0  20  0  0  0  0  2  73 

14‐15  54  0  13  3  0  0  2  0  16  0  0  0  0  1  89 

15‐16  33  0  7  3  0  2  3  0  7  0  0  1  0  2  58 

16‐17(*)  20  0  12  4  0  0  6  0  14  0  0  2  0  1  59 

 
Soorten  die  enkel  overwinterend  (en  niet  tijdens  het  gevoerde  zomeronderzoek)  werden  aangetroffen  zijn 
Baardvleermuis, Brandts vleermuis, Ingekorven vleermuis en (mogelijk) Rosse vleermuis. 
Deze soorten werden bij opgenomen in de soortenlijst (3.2.4). 
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Bijlage 5 Overzicht van de waargenomen dagvlinders in fort 6 op basis van projectwaarnemingen 
www.waarnemingen.be 
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Bijlage 6 Libellen waargenomen in Fort 6 en opgetekend in www.waarnemingen.be 
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Bijlage 7 Vogels in Fort 6 en status als broedvogel 
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Bijlage 8 Bezoekrondes vogels, resultaten per ronde en geclusterde data  
 

 
 


