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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, libellen, dagvlinders en 
vleermuizen in het Fort 8, Sorghvliedt en omgeving te Hoboken. Een aantal doelsoorten werd in kaart gebracht 
en er werden schattingen van de aantallen gemaakt. Daarnaast wordt van deze groepen de hele soortenlijst 
gegeven. Op basis van deze gegevens worden gebiedsgerichte maatregelen en beheeradvies gegeven.  
 
Het Fort 8, Sorghvliedt en omgeving (Tarzanboskes, Spoorweg Noord) liggen in de gemeente Hoboken.  
Fort 8 Hoboken is één van de acht Brialmontforten: de bak- en natuurstenen forten die gebouwd werden in 1860-
1864 door kapitein en fortenarchitect Henri Alexis Brialmont. In tegenstelling tot de andere forten, werd het als 
enige niet gemoderniseerd na 1907. Toch is het een van de  best bewaarde Brialmontforten.  
 
Fort 8 werd reeds decennia geleden door het leger verlaten. Het uitgestrekte domein begon te verkommeren. 
De voormalige gemeente Hoboken kocht in 1977 het fort. De prachtige omloop rond de gracht werd  
als park opengesteld voor het publiek en de vestinggrachten in gebruik genomen als visvijver. 
Fort 8 wordt vaak gebruikt door wandelaars en joggers met zijn vele wandelpaden. Er is ook een grote sporthal 
waar men mogelijkheid heeft tot badminton, zaalvoetbal, atletiek, basketbal en andere sporten. 
Park Sorghvliedt (gele contouren Figuur 1) is grotendeels bebost met veel solitaire bomen. Het park is voor het 
grootste deel aangelegd in Engelse landschapsstijl. Rondom het kasteel is een Franse tuin aangelegd. Daarnaast 
zijn in het park ook een atletiekpiste, voetbalveld, tennisvelden en een speeltuin aangelegd. De grote vijver is 
voorzien van een fontein.  
De Tarzanboskes (Rode contouren Figuur 1), een belangrijke stapsteen tussen Fort7/Schoonselhof naar Fort 
8/park Sorghvliedt, worden sinds 2017 beheerd door Natuurpunt.  
 
 

  
 
Figuur 1 Fort 8 (blauwe lijn), bos van Umicore (paarse lijn), Park Sorghvliedt (gele lijn) en de Tarzanboskes (rode lijn). 
 
 
In de directe omgeving van het domein bevinden zich een aantal groengebieden, waaronder kasteel 
Broydenborg, begraafplaats Schoonselhof, Fort 7 en Klaverblad/Hollebeek.  
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Het gebied bevat gras- en parklanden, bos en een fortgracht, evenals oude bakstenen fortgebouwen die als 
vleermuizenbiotoop dienst doen. 
 
Voor de specifieke terminologie van bepaalde fortdelen/gebouwen wordt verwezen naar Figuur 2. 
 

 
Figuur 2: Metselwerk van Fort 8. Merk op dat het zuiden (= frontzijde) zich bovenaan het plan bevindt. 
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2 Methodiek inventarisatie 
 

2.1 Planten 
Fort 8 werd vlakdekkend onderzocht voor de flora in de periode van 18 april tot 27 juni 2018. Deze methode was 
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 doelsoorten: Bosanemoon, Salomonszegel en 
Dalkruid. 
In juni werd gezocht naar Borstelgras, Struikheide en Stippelvaren.  
 
Elke vindplaats van elke doelsoort werd met GPS exact ingevoerd. Daarbij werden de aantallen of de 
oppervlaktes ingeschat die door de doelsoorten werden ingenomen in m².  
 
Alle overige plantensoorten die we in het gebied aantroffen, werden aangeduid op de streeplijst. Voor zeldzame 
soorten en voor invasieve exoten werd de exacte locatie via GPS ingevoerd.  
 
 

2.2 Vleermuizen 
Het doel van het onderzoek is monitoring van het zomervoorkomen van Gewone dwergvleermuis en 
Watervleermuis in kerngebied “Fort 8, Sorghvliedt en omgeving” te Hoboken. Dit bestaat uit het nagaan van de 
aanwezigheid van deze soorten, waarbij 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 nachten) 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 – kan een automatische detector bovendien massaal veel opnames genereren van grotendeels 
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 automatische detector op de ‘foute plaats’ 

levert dan veel plaatsingstijd op, voor bitter weinig resultaat. 
 

2.2.1 Manuele detectoren 
Er werden 4 avonden manuele inventarisaties met batdetector uitgevoerd van 1,5 à 2,5 uur per bezoek (Tabel 
1). Het type detectoren dat hiervoor gebruikt werd zijn D240x (Pettersson) en SSF Bat3 (Volkmann). Van de 
waargenomen vleermuizen werd de soort en eventuele gedragsaanduidingen genoteerd. De D240x-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 over een brede 
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range van frequenties gescand om de piekfrequentie te achterhalen. De SSF Bat3 laat toe om tegelijkertijd alle 
frequenties te bekijken. 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 18/08/2018 werden twee complementaire routes simultaan gelopen. 
 

Datum Beginuur Einduur Onderzoeker 
10/05/2018 21:41 00:01 Wout Willems 
9/07/2018 22:24 01:08 Wout Willems, Dirk Hautekiet 
26/07/2018 22:03 23:51 Wout Willems 
8/10/2018 19:25 21:55 Dirk Hautekiet 

 
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. Enkel het fortgedeelte binnen de fortgracht was moeilijker 
te inventariseren: het enige niet-afgesloten fortgedeelte is daar de Hoofdfrontweg. 
 

2.2.2 Automatische detectoren 
Er werd verspreid over het zomerhalfjaar 2018 op drie locaties een automatische detector geplaatst op het 
domein (Figuur 3). Eén detector aan de oostzijde van de fortgracht (detector Fort8 1), één aan de westzijde van 
de fortgracht, waar deze quasi dicht gegroeid is (detector Fort8 2) en één nabij de sportvelden van park 
Sorghvliedt (detector Zorgvliet 1). De locaties werden zeer specifiek gekozen zodat de detectoren maximaal kans 
maken om zomeractiviteit van met manuele detector moeilijker waarneembare soorten te registreren. 
 

 
 
Figuur 3: Locaties automatische vleermuizendetectoren 
 
 
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 minstens twee volledige nachten 
opgehangen.  
 
De automatische detectoren die werden gebruikt zijn toestellen van het type SM4 van Wildlife Acoustics. Van 
iedere passerende vleermuis wordt een opname gemaakt. 
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2.3 Ongewervelden 
In het gebied Fort 8 & Sorghvliedt werd vooral gefocust op de inventarisatie van 1 dagvlinder- en 1 libelsoort: 

• Libellen: Bruine korenbout 
• Dagvlinders: Eikenpage 

 
Daarnaast werden tijdens de inventarisaties ook alle waarnemingen van alle 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) 
• 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 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. 
 
De tweede helft van mei is een goede periode voor Bruine korenbout. Begin juli is standaard een goede periode 
voor Eikenpage. Voor Eikenpage is het afspeuren van de boomkruinen met verrekijker de beste methode, vooral 
in het begin van de vliegperiode (eind juni – midden juli), wanneer de mannetjes zeer actief zijn. Voor Bruine 
korenbout worden best de oevers van waterpartijen en waterlopen gecontroleerd. 
 
 

2.4 Vogels 
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 en fusie-afstand vermeld 
in de standaardvoorschriften van territoriumkartering door SOVON (www.sovon.nl/pdf/Handleiding-
BMP.pdf). Dat geldt ook voor de 4 hier te onderzoeken doelsoorten: Aalscholver, Krakeend, IJsvogel en Zwarte 
specht.  
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 wikkelde 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. 
  

http://www.waarnemingen.be/
http://www.sovon.nl/pdf/Handleiding-BMP.pdf
http://www.sovon.nl/pdf/Handleiding-BMP.pdf
http://www.avimap.be/
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3 Resultaten 
 

3.1 Planten 
 

3.1.1 Algemene bevindingen 
In 2018 werden er in Fort 8 en Sorghvliedt 138 plantensoorten genoteerd. Er werd één soort gezien die op de 
Rode Lijst staat (Van Landuyt et al., 2006): Stippelvaren zit in de categorie “Zeldzaam”. Er werden 31 soorten 
genoteerd die aangeplant zijn: Roze stekelvaren, Fijnspar, Amerikaans krentenboompje, Zachte berk, Grote 
hortensia, Zwarte populier, Zure kers, Laurierkers, Gewone vogelkers, Sneeuwbes, Noorse esdoorn, Zweedse 
lijsterbes, Zoete kers, Hondsroos, Gewone esdoorn, Witte paardenkastanje, Ruwe berk, Tamme kastanje, Rode 
kornoelje, Hazelaar, Eenstijlige meidoorn, Es, Hulst, Witte abeel,  Zomereik, Amerikaanse eik, Robinia, 
Douglasspirea, Taxus, Zomerlinde en Spaanse aak. 
 
In totaal werden 22 uitheemse soorten genoteerd, 14 daarvan zijn aangeplant. Tien uitheemse soorten staan op 
de lijst van invasieve exoten: Douglasspirea, Amerikaans Krentenboompje, Laurierkers, Amerikaanse eik, Robinia, 
Klein Springzaad, Schijnaardbei, Vlinderstruik, Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers.  
De soortenlijst van alle waargenomen planten vindt men in Bijlage 1.  
De geschatte aantallen van de doelsoorten en zeldzame soorten worden weergegeven in Tabel 2. Enkel 
Bosanemoon, Gewone salomonszegel en Stippelvaren werden waargenomen in het gebied in 2018. Twee 
zeldzame varens die zeldzaam zijn in de regio werden toegevoegd aan de doelsoorten: Koningsvaren en 
Dubbelloof.   
 
Tabel 2 Geschatte aantallen, oppervlaktes en aantal groeiplaatsen van de doelsoorten in Fort 8 en Sorghvliedt  
 

Soort Aantal locaties Aantal exemplaren Oppervlakte in m² 
Bosanemoon 2  2 
Gewone salomonszegel 34  238 
Stippelvaren 1 50   
Koningsvaren 2 200  
Dubbelloof 2 15  

 
 

3.1.2 Verspreidingskaart van Bosanemoon, Gewone salomonszegel en Stippelvaren + 

beknopte bespreking 
Er werd een verspreidingskaart opgemaakt met de groeiplaatsen van Bosanemoon, Gewone salomonszegel en 
Stippelvaren. Deze verspreidingskaarten is te vinden in Bijlage 2.  
Hieronder worden de waargenomen doelsoorten kort besproken.  
 

3.1.2.1 Bosanemoon 
Bosanemoon is een oude bosplant die ook in de bosrand staat. Bosanemoon groeit vooral op luchtige, matig 
voedselrijke bodems met een goede strooiselvertering onder niet te schaduwrijke bomen. Bosanemoon heeft 
een voorkeur voor oud bos, nieuwe aanplanten palend aan oud bos worden onder gunstige bodemcondities vrij 
snel gekoloniseerd. In bossen met een open structuur of in middelhout- en hakhoutbossen met een regelmatige 
rotatie, kan de plant zeer hoge dichtheden halen. Voor deze inventarisatieopdracht werd Bosanemoon nooit 
eerder gemeld uit het onderzoeksgebied. In 2018 werden twee kleine groeiplaatsen van Bosanemoon ontdekt 
in het park Sorghvliedt.   
Bosanemoon heeft geen specifiek beheer nodig. De soort is gevoelig voor bodemverstoring en kan overwoekerd 
worden door andere planten. (klimop, bramen). 
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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 
door dieren of meegenomen door de wind. De Gewone salomonszegel is een kensoort voor de klasse van de 
eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond. Gewone salomonszegel is al lang als een wijd verbreide soort uit 
het gebied gekend. Het is de eerste keer dat de bedekking van deze soort volledig in kaart werd gebracht. 
 

3.1.2.3 Stippelvaren 
Stippelvaren is een kosmopolitische varen die vooral in de bergen wordt gezien. De soort is vooral bekend uit 
Midden-Europa, uit beschaduwde bossen, op moerassige plaatsen. In Vlaanderen is Stippelvaren zeldzaam en 
staat op de Rode Lijst. De soort is hier al bekend sinds 2009 en houdt hier goed stand.  
 
 

3.1.3 Verspreiding van invasieve exoten + beknopte bespreking 
De kaart met de groeiplaatsen van de invasieve exoten in het gebied bevindt zich in Bijlage 3.  
De geschatte aantallen of  oppervlaktes en het aantal vindplaatsen worden weergegeven in Tabel 3.  
Hieronder worden deze soort 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.  
 
 
Tabel 3 Geschatte aantallen, oppervlaktes en aantal groeiplaatsen van de invasieve exoten in Fort 8 en Sorghvliedt  
 

Soort Aantal locaties Aantal exemplaren Oppervlakte in m² 
Amerikaans krentenboompje 1 1  
Schijnaardbei 2 2  
Laurierkers 2 2   
Amerikaanse vogelkers 11 1000  
Amerikaanse eik 5 200  
Robinia 3 3  
Japanse duizendknoop 6  25 
Klein springzaad 1 1  
Douglasspirea 2  20 
Vlinderstruik 2 2  

 
 

3.1.3.1 Amerikaans krentenboompje 
Kleine maar compacte boom, van 5 tot 12 meter hoog. Overvloedige bloei met witte bloemen in de lente, 
produceert donkerblauwe vruchten in de zomer. De soort wordt sterk geapprecieerd omwille van zijn esthetische 
waarde gedurende het gehele jaar. Het krentenboompje kan zich goed verspreiden op zure zandige bodems en 
wordt daarom beter niet aangeplant in de buurt van heideterreinen en bossen op zandige bodem. In fort 8 vormt 
deze soort niet meteen een probleem. De soort is maar van 1 locatie gekend, in de Tarzanboskes.  
 

3.1.3.2 Schijnaardbei 
Schijnaardbei is een kleine plant met gele bloemen die uitlopers vormt en zo als bodembedekker dienst doet. De 
bladeren gelijken op deze van de wilde aardbei maar de rode vruchten zijn smakeloos. De vruchten worden wel 
door vogels gegeten en op die manier ook verspreid. Deze sierplant wordt regelmatig aangetroffen in 
beschaduwde graslanden, wat zijn gevolgen heeft voor de inheemse vegetatie. Schijnaardbei werd slechts op 
twee locaties waargenomen in het gebied: buiten de grachten van fort 8 en in de Tarzanboskes.  
Aangezien Schijnaardbei hier vrij beperkt voorkomt, is de soort gemakkelijk te verwijderen.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kensoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_van_de_eiken-_en_beukenbossen_op_voedselrijke_grond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_van_de_eiken-_en_beukenbossen_op_voedselrijke_grond
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3.1.3.3 Laurierkers 
Laurierkers is een groenblijvende struik of kleine boom tussen 3 en 8 m hoog met een grote 
verspreidingscapaciteit. De soort vermenigvuldigt zich m.b.v zaad dat verspreid wordt door vogels die de 
vruchten graag eten. Daarnaast vermenigvuldigt Laurierkers zich ook vegetatief door scheutvorming en 
worteluitlopers. De soort verkiest bossen met licht zure gronden en wordt vaak aangeplant in tuinen en parken.  
Laurierkershagen vormen een dicht en permanent bladerdek waardoor inheemse soorten verdrongen worden, 
wat op plaatsen waar mensen geek onkruid willen het gewenste effect is, maar in natuurlijke situaties is dit 
ongewenst. De opwarming van de aarde begunstigt de vestiging van Laurierkers. Een recente studie heeft 
aangetoond dat de biomassa van deze plant toeneemt met verhoogde CO2 concentraties.  
Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van bossen, bosranden, vooral in de buurt van beschermde 
gebieden en verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen of scheer de haag 
zodanig dat deze niet tot bloei komt.  
Er is slechts één plaats in het park waar Laurierkers werd waargenomen, de soort is dus gemakkelijk te 
verwijderen.  
 
 

3.1.3.4 Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers is een bladverliezende struik of boom die, in optimale groeiomstandigheden 30 meter 
hoog kan worden. De bovenzijde van het blad is glanzend donkergroen, de onderzijde van het blad is mat met 
geelbruine beharing langs de middennerf. Amerikaanse vogelkers wordt hoofdzakelijk via de overvloedig 
geproduceerde zaden verspreid die door dieren (vogels en zoogdieren) gegeten worden. Zaailingen kunnen 
onder het bladerdek hun groei gedurende verschillende decennia stopzetten en overleven tot er terug voldoende 
licht is om te ontwikkelen. De vegetatieve vermenigvuldiging via worteluitlopers (scheuten die ontstaan uit 
zijwortels) is zeer efficiënt. Na omhakken is er opnieuw sterke scheutvorming.  
Amerikaanse vogelkers is zeer invasief op arme, zandige en zure gronden. Oorspronkelijk werd de soort 
aangeplant als sierboom in tuinen en parken, maar ook door bosbouwers om weinig productieve bodems te 
verbeteren.  
Amerikaanse vogelkers is wijd verspreid in West-Europa. De soort vormt dichtbegroeide, sterk concurrerende 
bestanden en beïnvloedt de ontwikkeling van de bodem waardoor de soortenrijkdom vermindert. De hele plant 
bevat cyaanzuur dat giftig is voor vee. Beheren van de soort is moeilijk. Amerikaanse vogelkers werd op 6 
plaatsen verspreid over het gebied waargenomen. De oppervlakte waar deze soort een probleem kan vormen in 
het domein is voorlopig beperkt. Dit betekent dat de bestrijding haalbaar is, hoewel het volledig verwijderen van 
Amerikaanse vogelkers hoe dan ook tijd en geld kost. Het belangrijkste knelpunt bij het beheer van Amerikaanse 
vogelkers vormt de constante hergroei vanuit de zaadbank en de gemakkelijke herintroductie via 
zaadverspreidende vogels. 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 beheer. 
 
 

3.1.3.5 Amerikaanse eik 
De Amerikaanse eik is een boom die 20 tot 30 m hoog kan worden. Zijn regeneratievermogen is hoog maar 
kolonisatie over lange afstand is beperkt. De soort wordt vaak aangeplant in bossen en parken. Hij koloniseert 
voornamelijk op vochtige, zure, zandige of lemige bodems.  
Eénmaal aangeplant kunnen zaailingen een dichte onderlaag vormen die de bodemvegetatie en andere 
boomsoorten uitsluiten. Amerikaanse eik bezit in tegenstelling tot inheemse eiken een soortenarme 
samenlevingsgemeenschap. Amerikaanse eik is daarentegen wel waardevol indien de soort in dreven staat 
ingeplant, waar het strooisel zich niet kan ophopen. Zo werden zeldzame paddenstoelen zoals stekelzwammen 
ook al in dreven met Amerikaanse eik waargenomen (Walleyn, 2004). Oudere exemplaren van Amerikaanse eik 
kunnen ook waardevol zijn voor vleermuizen.   
 
 

3.1.3.6 Gewone robinia 
Gewone robinia is een bladverliezende boom die 10 tot 25m hoog wordt. De soort heeft een grote 
verspreidingscapaciteit. Ze produceert een groot aantal zaden die verspreid worden via de wind (overleven ten 
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minste 10 jaar in de bodem) en vermenigvuldigt zich vegetatief via worteluitlopers en hergroei van de scheuten. 
Bovendien heeft de boom een hoge groeisnelheid (tot 2m in één jaar). Het verspreidingspotentieel in België is 
matig, ondanks de grote zaadproductie, blijft het kiemingspercentage laag.  
Gewone robinia is een pionierssoort die voorkeur geeft aan volle zon en goed gedraineerde bodems. Ze wordt 
vaak aangetroffen in verstoorde gebieden zoals braakliggende gronden, bermen en spoorwegen.  
Deze soort wordt in West-Europa als zeer invasief gezien, omdat ze waardevolle natuurgebieden zoals kalkrijke 
graslanden of graslanden op zandige bodems koloniseert. Eenmaal gevestigd vormt de plant via worteluitlopers 
en scheutvorming op de stronken, dichte klonen en overschaduwde eilandjes waaruit de inheemse planten 
weggeconcurreerd worden. De grote, geurende bloesems blijken te concurreren voor bestuivers met de 
inheemse planten. Gewone robinia verandert de bodemeigenschappen en begunstigt de ontwikkeling van 
stikstofvragende vegetatie waardoor de botanische samenstelling wijzigt. Bovendien is de soort moeilijk weg te 
krijgen. Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van beschermde natuurgebieden. 
Het voorkomen van Robinia in het gebied is vrij beperkt en de overlast van deze soort in het gebied is dus beperkt. 
Het is niet nodig om in dit gebied actie te ondernemen tegen deze soort. Eens je de soort omhakt zal de plant 
zeer sterk reageren door de vorming van worteluitlopers die kunnen uitgroeien tot een dichter bestand. Indien 
je start met het ondernemen van actie ben je begonnen aan een jarenlange strijd om de soort volledig weg te 
proberen krijgen.  
 

3.1.3.7 Japanse duizendknoop 
Japanse duizendknoop is één van de meest voorkomende invasieve duizendknopen. Het is een kruidachtige vaste 
plant met stevige, rechtopstaande stengels en stengelknopen gelijkend op die van bamboeplanten die tot 4 
meter hoog kunnen worden. Het uitgebreide rizomennetwerk kan 15 tot 20 meter lang zijn en kan 3-7 meter 
diep in de grond zitten. Japanse duizendknoop verspreidt zich razendsnel, de rizomen kunnen tot 1 meter per 
jaar groeien en kleine rizoomfragmenten kunnen een volledig nieuwe plant voortbrengen. Rizoomfragmenten 
kunnen over lange afstand getransporteerd worden via rivieren en grondverzet. Der plant heeft een voorkeur 
voor vochtige, stikstofrijke bodems en wordt erkend als agressieve indringer in West-, Centraal- en Noord-
Europa. Ze vormt dichte populaties die inheemse plantensoorten verdringen, de biodiversiteit reduceert en de 
bodemeigenschappen wijzigt. Ze produceert ook allelopathische stoffen die de groei van inheemse planten 
inhiberen en in de buurt van infrastructuur is het oppassen voor beschadiging van de fundering door de krachtige 
rizomen.  
Bestrijding van Japanse duizendknoop is zeer moeilijk. Er kan best een zorgvuldige afweging gemaakt worden 
van de haalbaarheid en de wenselijkheid van bestrijding. Beschikbare middelen kunnen best prioritair ingezet 
worden voor het bestrijden van nieuwe infectiehaarden en het voorkomen dat nieuwe populaties kunnen 
ontstaan door een correct onderhoudsbeheer van bestaande populaties met een correcte afvalverwerking. 
Nieuwe infectiehaarden kunnen soms nog worden bestreden door deze uit te graven of te behandelen met een 
gecombineerde techniek (uitgraven + afdekken). Voldoende nazorg en herhaling van de bestrijding zijn steeds 
noodzakelijk. Bestrijding van grote haarden blijkt in de praktijk vaak niet meer haalbaar en eenmalige ingrepen 
zijn zinloos. Voorkomen dat de soort zich verder kan verspreiden is dan het enige wat uitvoerbaar is. Dit kan door 
het opheffen van het regulier maaibeheer op deze plaats, zodat fragmenten zich niet verder kunnen verspreiden 
via de maaimachine.  
Verwijderen om uit te roeien is alleen effectief bij zeer hoge toepassingsfrequentie (minimaal 1x / maand). Bij 
een maaifrequentie van 1x / maand gedurende het hele groeiseizoen kan het 3 tot 5 jaar of langer duren voordat 
de populatie uitgeput is. Bij machinaal maaien kunnen echter makkelijk stukken stengels worden verspreid, wat 
ten stelligste dient vermeden te worden.  
Handmatig maaien met bijvoorbeeld een bosmaaier (met zaagblad) of zeis heeft de voorkeur. Als de planten 
dicht bij de grond worden afgemaaid is verspreiding van de stengels zeer beperkt en lokaal. De bosmaaier moet 
na gebruik goed schoongemaakt worden. Maaisel met duizendknoop mag niet verspreid worden en dus niet in 
de kleine kringloop worden opgenomen. Indien de duizendknoop is gemaaid, dienen maaisel en wortels 
afgevoerd te worden naar een gecertificeerde groenrecycling/verwerker.  
Japanse duizendknoop werd op vijf locaties in het gebied waargenomen. Het aanpakken van deze soort verdient 
prioriteit, temeer omdat deze soort op de “Zwarte lijst” staat van Europa als bedreiging voor de biodiversiteit.  
 

3.1.3.8 Klein springzaad 
Klein springzaad is een kruid dat tot 70 cm hoog kan worden met lichtgele bloemen. Deze plant kan gemakkelijk 
van het inheemse Groot springzaad onderscheiden worden door zijn kleinere bloemen.  



  15 
 

Klein springzaad verspreidt zich enkel door zaden, één plant kan tot 10.000 zaden produceren, het aantal is sterk 
afhankelijk van het habitat en de populatiedichtheid. De zaden worden tot enkele meters van de plant 
weggeslingerd door het openspringen van de zaaddozen. Deze sierplant ontsnapte uit botanische tuinen en heeft 
een voorkeur voor vochtige, voedselrijke en beschaduwde bodem.  
De soort is wijdverspreid in België en kan dichtbegroeide populaties vormen. Toch lijkt de impact op de inheemse 
flora beperkt. Concurrentie met het zeldzamere Groot springzaad is mogelijk maar werd nog niet aangetoond.  
Klein springzaad werd slechts op één plaats in gebied waargenomen. De populatie is stabiel en relatief beperkt 
in omvang. Omdat bestrijding (waarbij de bosbodem beschadigd wordt) meer nadelen dan voordelen heeft, 
wordt de populatie best met rust gelaten. 
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3.1.3.9 Vlinderstruik 
Vlinderstruik kan tot 5 meter hoog. worden en is met zijn meestal lila bloemen ook zeer aantrekkelijk voor 
insecten. Deze plant kan makkelijk ontsnappen uit tuinen en werd het eerst aangetroffen langs spoorwegen waar 
zaden op treinen meegevoerd werden. Eén volwassen individu kan miljoenen zaden produceren. Het merendeel 
van de zaden komt binnen een afstand van 10 meter of meer van de moederplant terecht. De plant kan ook 
regenereren via stengel- en wortelfragmenten. Vlinderstruik koloniseert vooral verstoorde grond in stedelijke 
omgeving. Het is een pionier die zeer tolerant is voor droogte. De soort is invasief in steden maar om latere 
verspreiding buiten steden te vermijden is het aangeraden om deze niet aan te planten. Onder invloed van 
klimaatopwarming zou deze soort zich in de toekomst nog meer invasief kunnen gedragen.  
Vlinderstruik werd op twee plaatsen in het gebied waargenomen. Ecologische voor- en nadelen dienen te worden 
afgewogen. De belangrijkste nadelen bestaan uit de beschadiging van oude gebouwen en verhardingen en de 
beheerkost voor het vrijhouden van wegen. 
 

3.1.3.10 Douglasspirea 
Douglasspirea is een dichte, lage struik met wortelstokken en meerdere stengels aan de basis. Deze soort kan 
voorkomen als geïsoleerde plant of dicht struikgewas.  
Douglasspirea is één van de invasieve spireasoorten die als pionier groeien op natte bodems en zonlicht verkiezen 
om tot bloei en vruchtvorming te komen. Douglasspirea verkiest lemige en zandige bodems met een 
fluctuerende watertafel.  
De invasiviteit is afhankelijk van het type habitat dat gekoloniseerd kan worden. De uitbreiding gebeurt via 
wortelstokken en de soort kan daardoor een dichte vegetatie vormen die inheemse soorten verdringt. 
De soort werd slechts op twee plaats waargenomen in het gebied, maar bedekt wel grote oppervlaktes.   
 
 

3.1.4 Gebiedsgerichte maatregelen en advies 
 

3.1.4.1 Knelpunt beheer  
 
Bos van Umicore 
In dit bosgedeelte zijn de exoten problematisch. De struiklaag wordt gedomineerd door Amerikaanse vogelkers 
met lokaal ook veel zaailingen. In de kruidlaag staat lokaal zeer veel Douglasspirea. Amerikaanse eik komt 
verspreid voor, een aantal grote bomen zorgt voor de aanwezigheid van zaailingen. De noordelijke punt wordt 
bijna volledig bedekt door Japanse duizendknoop.  
 
Park Sorghvliedt: 
- Oppervlakte grasland is erg beperkt en de potenties lijken niet erg hoog, o.a. door sterke ingesloten ligging. Op 
het meest zuidelijk grasperk stellen we een extensief beheer voor (2x maaien en afvoeren) i.f.v. insecten (o.a. 
wilde bijen), op het noordelijke is dit niet aangewezen omdat dit als sportterrein gebruikt wordt. 
- het bos ten oosten van de centrale dreef is een zomereikenbos (beuken in dreef) met een ondergroei die vnl. 
bestaat uit tamme kastanje hakhout. 
- het bos ten westen van de dreef is een eiken - beukenbos waar ook veel Amerikaanse eik en gewone esdoorn 
staat. Van deze beide soorten treedt verjonging op. De Amerikaanse eiken zijn aangeplante en inmiddels grote 
bomen. We stellen voor om die niet te verwijderen. 
 
Tarzanboske: 
Zowel in boomlaag (Robinia, Amerikaanse eik, ...) als in struiklaag (Amerikaanse vogelkers, Laurierkers,...) staan 
veel exoten. Het volledig verwijderen van deze exoten is op korte termijn niet haalbaar. Aangezien het bos 
gedomineerd wordt door exoten, is hiervoor een volledig omvormingsbeheer nodig. Na het verwijderen van de 
exoten zal er nog jarenlange nazorg nodig zijn om de soorten volledig kwijt te geraken. Er staat ook zeer veel 
Taxus, op zich geen exoot maar vermoedelijk wel ontsnapt uit tuinen en hier toch niet helemaal op zijn plaats. 
 
Fort VIII 
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Buiten de sportterreinen zijn de graslanden van beperkte omvang. 
 

 
 
Figuur 4 Recent aangeplante cultuurplanten (narcisvariëteit) in het oude bosgedeelte van Park Sorghvliedt 
 
 

3.1.4.2 Beheeradvies 
De waardevolste botanische elementen zijn de gegraven greppels. Hierin staan lokaal grote hoeveelheden 
Stippel- en Koningsvaren en enkele exemplaren Dubbelloof. In de regio zijn dat zeldzame soorten. De 
vindplaatsen van deze soorten liggen aan de noordflank van de Boomse cuesta. Volgens de bodemkaart is de 
bodem verstoord, maar mogelijk is dit lokaal niet het geval. Het gaat hier om relatief droge zandleem en lemige 
zandgronden. Op de Ferrariskaart (1777) lijkt het gebied in landbouwgebruik, maar op de Vandermaelenkaart 
(1846) eerder een deel van een kasteeldomein. Mogelijk levert een plagexperiment op een zone waar alleen of 
voornamelijk exoten staan (Am. vogelkers en Douglaspirea), waardevolle vegetatie uit de zaadbank op.  
In Fort VIII staan weinig exoten, noch in de boom, noch in de struiklaag. Er is een mooi gemengd bomenbestand 
waarin de massale  aanwezigheid van olm op het grachttalud opvallend is. Bestrijden van de weinige aanwezige 
Amerikaanse vogelkersen lijkt een eenvoudige taak en stellen we voor. 
 

- De aanpak van Japanse duizendknoop is prioritair. Indien geen mogelijkheid wordt gezien om deze 
soort volledig weg te krijgen, dient er streng op toegezien te worden dat de soort zich niet verder 
uitbreidt.  

- Aanpak van Amerikaanse vogelkers en Douglasspirea is mogelijk indien de soorten nadien nog goed 
opgevolgd worden. Verwijderen van zaailingen en nieuwe opschietende struiken behoort vanaf dan tot 
het reguliere beheer.  

 
Park Sorghvliedt 
-- niet verstoren van vlekken met bosplanten (grote plekken Lelietje-der-dalen en Gewone salomonszegel) 
-- geen exoten of cultuurplanten aanplanten in oude bosdelen, recent aangeplante exoten verwijderen (Figuur 
4) 
-- aanplanten van inheemse ondergroei van zure eikenbossen (Hazelaar, Lijsterbes, Spork, Hulst...) 
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Tarzanboske 
- Exoten gefaseerd soort per soort aanpakken. Amerikaanse vogelkers wordt nu intensief bestreden. Laurierkers 
en Krenteboompje worden best snel aangepakt.  
- creëren van open plekken in het bos. 
- zorg dragen voor zeer mooi exemplaar inheemse Gewone vogelkers. Let op voor verwarring met de exoot 
Amerikaanse vogelkers. 
- aanplanten van inheems plantgoed, zowel voor struik- als toekomstige boomlaag. 

• Inheemse alternatieven voor struiken 
http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental5_nl.pdf 

• Inheemse alternatieven voor bloemenborders 
http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental1_nl.pdf  

• Inheemse alternatieven voor bomen 
http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental6_nl.pdf 

 
Fort VIII 
Een ecologisch bosbeheer (vnl. nietsdoen of hakhout) is aangewezen, met bestrijding van de weinige exemplaren 
Amerikaanse vogelkers. 
 

 

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.  
 
  

http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental5_nl.pdf
http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental1_nl.pdf
http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental6_nl.pdf
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3.2 Vleermuizen 
 

3.2.1 Manuele detectorwaarnemingen 
De wandelingen met manuele detector leverden in de inventarisatieperiode (2018) 289 waarnemingen van 
vleermuizen op, van (minstens) vijf verschillende soorten. 
 
Tabel 4  overzicht manuele detectorwaarnemingen, 2018 
 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 
Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 241 
Ruige Dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 16 
Dwergvleermuis onbekend Pipistrellus species 1 
Watervleermuis Myotis daubentonii 16 
Myotis spec. Myotis species 1 
Laatvlieger Eptesicus serotinus 13 
Rosse Vleermuis Nyctalus noctula 1 
Eindtotaal  289 

 
 

 
 
Figuur 5 Vleermuiswaarnemingen met manuele detector, 2018. 
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3.2.2 Automatische detectorwaarnemingen 
Er werden door de automatische detectoren 3466 vleermuizenopnamen gemaakt. 
 
Tabel 5 Overzicht vleermuizenopnames automatische detectoren. Fort 8, Sorghvliedt en omgeving 2018. 
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Fort8 1 2110 18 1 7 15 7 38 2 6 21 54 11 9 2299 

11/08/2018 485 6 0 0 6 3 4 1 2 6 1 1 2 517 

12/08/2018 773 7 1 5 5 2 20 1 2 9 2 4 2 833 

13/08/2018 852 5 0 2 4 2 14 0 2 6 51 6 5 949 

Fort8 2 258 4 0 47 0 2 14 2 0 0 0 0 2 329 

17/09/2018 127 1 0 14 0 1 7 1 0 0 0 0 2 153 

18/09/2018 131 3 0 33 0 1 7 1 0 0 0 0 0 176 

Sorghvliedt 1 761 9 2 0 0 0 0 1 3 27 1 34 0 838 

4/06/2018 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 122 

10/06/2018 184 2 2 0 0 0 0 0 1 21 1 14 0 225 

11/06/2018 458 7 0 0 0 0 0 1 2 6 0 17 0 491 

Eindtotaal 3129 31 3 54 15 9 52 5 9 48 55 45 11 3466 

 
Erg opvallend is het verschil in soortensamenstelling tussen de verschillende detectoren. Wanneer niet naar de 
soortensamenstelling wordt gekeken, geeft de vleermuizenactiviteit bekeken over de opnamenacht voor de 
verschillende detectoren grosso modo een gelijkaardig beeld (Grafiek 1 tot en met Grafiek 3). Iedere detector 
registreert activiteit over de gehele nacht, met een iets hogere activiteitspiek het eerste uur na zonsondergang. 
Bekeken per soort, kunnen echter wel verschillen in de activiteit bemerkt worden. Deze worden verder toegelicht 
bij de individuele soortbesprekingen. 
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Grafiek 1: Activiteitsgrafiek detector Fort8 1 
 

 
Grafiek 2: Activiteitsgrafiek detector Fort8 2 
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Grafiek 3: Activiteitsgrafiek detector Sorghvliedt 
 
 

3.2.3 Bijkomende data van Fort 8, Sorghvliedt en omgeving uit www.waarnemingen.be 
Uit de databank van www.waarnemingen.be werden alle vleermuizengegevens van voor de aanvang van het 
project nagetrokken. De eerder gepubliceerde zomer- en zwermwaarnemingen van Verbeylen & Lefevre (2010) 
en Willems, Verbeylen & Lefevre (2011) werden hier niet mee in opgenomen. 
Dit gaf volgende bijkomende zomergegevens, gespreid over de periode september 2007 – mei 2018: 
 
Tabel 6 Overzicht van de bijkomende vleermuizengegevens uit waarnemingen.be 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 29 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 4 
Dwergvleermuis onbekend Pipistrellus species 1 
Watervleermuis Myotis daubentonii 1 
Myotis species Myotis species 2 
Laatvlieger Eptesicus serotinus 4 
Grootoorvleermuis onbekend Plecotus auritus/austriacus 4 
Totaal  45 

 
Het merendeel van deze waarnemingen werd ingezameld door Bart Opstaele in 2015. 
Hoewel uit deze waarnemingen duidelijk is dat er in het verleden vooral in het Sorghvliedtpark naar vleermuizen 
werd gekeken, is de soortensamenstelling sterk overeenkomstig met het huidig uitgevoerde onderzoek (Figuur 
6). Het huidige onderzoek leverde Baard / Brandts vleermuis en Rosse vleermuis als extra soorten. 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 6: Oudere waarnemingen van vleermuizen in het onderzoeksgebied, periode september 2007 – mei 2018 (bron: 
www.waarnemingen.be, 1/11/2017) 
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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 5). De hoogste densiteiten 
aan foeragerende dieren worden gevonden aan de fortgracht en de kasteelvijver. Andere frequent gebruikte 
jachtzones zijn bosranden en dreven. De minst gebruikte zones zijn (het midden van) open graslanden, en 
boszones met een erg dichte structuur (ten noorden van sportvelden van Schansstraat, en Tarzanboskes). 
Vanwege de uitgestrektheid van het gebied zijn geen exacte aantallen te schatten. Voor monitoring van deze 
soort is het hier meer aangewezen om gebruik te maken van de data van de automatische detectoren (Grafiek 
4). 
 

 
 
Grafiek 4: Activiteit per detector van Gewone dwergvleermuis, 2018. 
 

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. De soort heeft een voorkeur voor duistere, beschutte en begroeide 
oevers als foerageerbiotoop – waarbij het dan nauwelijks verbaast dat zij vooral nabij de fortgracht en aan de 
kasteelvijver van het Sorghvliedtpark werden waargenomen (Figuur 5). Vooral op deze laatste locaties werd ze 
intensief foeragerend aangetroffen. Het gaat dan om meerdere exemplaren, zeer ruw geschat op een vijftal 
dieren. Een exact aantal is erg moeilijk te bepalen vanwege de sterk overheersende activiteit van Gewone 
dwergvleermuizen op dezelfde locaties. 
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Grafiek 5: Activiteit per detector van Ruige dwergvleermuis, 2018. 
 
 

3.2.4.3 Watervleermuis 
Watervleermuizen werden iedere avond foeragerend aangetroffen boven de fortgracht en boven de 
kasteelvijver. Door met een sterke zaklantaarn over het wateroppervlak te schijnen, konden de aantallen geschat 
worden op een drie à vijf dieren voor de totale fortgracht, en een drietal dieren voor de kasteelvijver. Tussen het 
meest noordelijk en meest zuidwestelijk deel van de fortgracht werden geen Watervleermuizen waargenomen. 
Dit fortgrachtdeel is smaller, meer dichtgegroeid en heeft slechts een beperkt open wateroppervlak. De overige 
delen van de fortgracht zijn opener, maar worden soms (en dan vooral later in de zomer) voor een groot bedekt 
met een groene algenlaag, wat zorgt dat dit dan quasi ongeschikt is voor foeragerende Watervleermuizen (die 
er dan ook niet werden waargenomen). 
Op automatische detectoren werd de soort enkel aan op detector Fort8 1 aangetroffen. 
 

 
 
Grafiek 6: Activiteit per detector van Watervleermuis, 2018. 
 
 
Doordat er meerdere Watervleermuizen werden waargenomen, is aannemelijk dat er zich een kolonie van de 
dieren in de nabijheid bevindt. Deze kan zich zowel binnen de projectperimeter bevinden als in de omgeving – 
bijvoorbeeld Schoonselhof of Klaverblad. 
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3.2.4.4 Baardvleermuis en Baard/Brandts vleermuis 
Baardvleermuizen zijn minder gemakkelijk op detector herkenbaar. Vaak moet men zich bij opnames van deze 
soort beperken tot de verzamelsoort ‘Baard/Brandts vleermuis’ of zelfs maar tot ‘Myotis species’. Er zijn in de 
omgeving van de fortengordels nog nooit 100% zekere waarnemingen van Brandts vleermuis gedaan, waardoor 
mag aangenomen worden dat het overgrote deel van de Baard/Brandts vleermuizen op detector de 
Baardvleermuis betreft.  
De vrij beperkte aantallen opnamen van Baard/Brandts vleermuizen laten vermoeden dat het aantal dieren in 
de omgeving ook vrij beperkt is, en er vermoedelijk geen kolonie in de onmiddellijke nabijheid te verwachten 
valt. 
 

3.2.4.5 Franjestaart 
Deze soort werd niet aangetroffen tijdens het onderzoek. Zekere waarnemingen uit het verleden beperken zich 
tot een totaal van vier dieren op twaalf wintertellingen in Fort 8 in de onderzoeksperiode 1987-2010 (Bijlage 4). 
 

3.2.4.6 Meervleermuis 
Deze soort werd niet aangetroffen tijdens het onderzoek. Er is slechts één waarneming van een overwinterend 
dier bekend in Fort 8, daterend van 1989 (Tabel 7). 
 

3.2.4.7 Myotis species 
Onder Myotis species worden de dieren gerekend van het genus ‘Myotis’ die niet verder tot soort(groep)niveau 
konden gedetermineerd worden. De meeste van deze opnames komen van detectoren Fort8 1 en Fort8 2, en 
betreffen vermoedelijk voor het overgrote deel Watervleermuizen. 
 

3.2.4.8 Laatvlieger 
Er zijn twee zones te onderscheiden die als vast foerageerhabitat van de soort dienst doen. Het betreft de 
sportvelden ten noorden van de Schansstraat, en de dreven en bosranden van het Sorghvliedtpark (Figuur 5). 
Deze zones komen meest overeen met het voorkeurshabitat van de soort: halfopen, redelijk windluwe zones 
waar ze op enkele meters afstand van bomen en vegetatie kunnen foerageren. De waarnemingen tonen aan dat 
de soort regelmatig in het gebied passeert en foerageert, en dat het vermoedelijk om enkele exemplaren gaat. 
Een kleinere kolonie in de omgeving lijkt daardoor mogelijk, of enkele verder vliegende dieren van een grotere 
kolonie op verdere afstand. 
Er werden geen Laatvlieger-opnamen herkend van automatische detectoren. De soort is op automatische 
opnamen echter lastiger herkenbaar, omdat de heterodyne klanken niet gehoord kunnen worden. Eventuele 
Laatvlieger-opnamen komen dan terecht in de verzamelgroep Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio spec. 
 

3.2.4.9 Rosse vleermuis 
Waar er met manuele detector slechts één waarneming van een Rosse vleermuis kon gedaan worden, leverden 
de automatische detectoren hier een zeer rijke aanvulling met 48 zekere opnames van de soort (Grafiek 7). 
Opvallend hierbij is dat de soort wel veelvuldig op de detectoren Fort8 1 en Zorgvliet 1 werden gehoord, maar 
volledig ontbrak op detector Fort8 2 aan de westzijde van de fortgracht. 
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Grafiek 7: Activiteit per detector van Rosse vleermuis, 2018. 
 
De aantallen van Rosse vleermuis zijn moeilijk inschatbaar, maar vermoedelijk gaat het om een zeer laag aantal 
dieren (1-3).  
 
 

3.2.4.10 Rosse/Bosvleermuis en Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio spec. 
Het moeilijke onderscheid tussen opnames van Nyctalus-soorten (Bosvleermuis en Rosse vleermuis), Eptesicus-
soort Laatvlieger en Vespertilio-soort Tweekleurige vleermuis, maakt dat vele opnames hiervan vaak niet tot 
soortniveau kunnen gedetermineerd worden. In sommige gevallen kan er nog een Nyctalus in herkend worden, 
waardoor er dan als meest nauwkeurige determinatie ‘Rosse/bosvleermuis’ op gekleefd kan worden. 
Waarnemingen van deze soortgroep betreffen vooral opnames van detector fort8 1 (Grafiek 8). 
Lukt het herkennen als Nyctalus niet, dan blijft de determinatie beperkt tot Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio spec. 
(‘ENV’) (Grafiek 9). 
 

 
 
Grafiek 8: Activiteit per detector van Rosse/Bosvleermuis, 2018. 
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Grafiek 9: Activiteit per detector van Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio spec., 2018 
 
 

3.2.4.11 Gewone grootoorvleermuis en Grootoorvleermuis onbekend 
Grootoorvleermuizen werden enkel met automatische detectoren waargenomen. Daar waar de meest duidelijke 
opnamen tot soortniveau te determineren waren, betrof het steeds Gewone grootoorvleermuis. De overige 
opnamen worden genoteerd als Grootoorvleermuis onbekend. De Grijze grootoorvleermuis, de enige andere 
Grootoorsoort die in Vlaanderen voorkomt, wordt in de regio van de fortengordels slechts in minieme aantallen 
waargenomen (zie ook Boers et al. 2018). Om die reden worden Gewone grootoorvleermuis en 
‘Grootoorvleermuis onbekend’ hier samen behandeld (Grafiek 10). 
 

 
 
Grafiek 10: Activiteit per detector van Gewone grootoorvleermuis en Grootoorvleermuis onbekend, 2018. 
 
 
Grootoorvleermuizen zijn met hun zachte sonar moeilijker waarneembaar, en het aantal individuen kan 
daardoor niet ingeschat worden. Het feit dat er op alle detectoren een aantal dieren geregistreerd werden, toont 
aan dat ze verspreid over het gebied voorkomen. 
 



  29 
 

3.2.4.12 Vleermuis onbekend 
Een aantal waarnemingen betroffen 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 Vergelijking met eerdere onderzoeken 
 

3.2.5.1 Zomervoorkomen van vleermuizen: Verbeylen & Lefevre (2010) 
Verbeylen & Lefevre (2010) voerden zomeronderzoek uit op en rond fort 8, met inbegrip van de Tarzanboskes. 
De door hen gebruikte methodiek verschilt van de huidige: in tegenstelling tot de huidig gebruikte routes, 
selecteerden zij 20 waarnemingspunten die zij 4x in juni bezochten met telkens 3 minuten observatietijd. 
Voor Gewone dwergvleermuis gaf dit vergelijkbare resultaten met het huidig onderzoek. De soort werd quasi 
overal jagend aangetroffen. 
Watervleermuis werd slechts éénmaal jagend boven de fortgracht waargenomen. In 2018 werd de soort daar 
nog steeds aangetroffen, maar evenmin in hoge aantallen. 
Een niet nader gedetermineerde Grootoorvleermuis werd in 2010 gehoord nabij de vegetatie aan het Noord-
Westen van de fortgracht. Gezien de soort moeilijk waarneembaar is, is een vergelijking maken naar 
terreingebruik met de huidige situatie niet zinvol. We kunnen wel stellen dat de soort(/-groep) nog steeds 
voorkomt in 2018, wegens meermaals waargenomen op automatische detectoren. 
Rosse vleermuis werd 2x aangetroffen: eenmalig passerend ter hoogte van kruispunt Schansstraat / Jozef 
Leemanslaan, en eenmaal foeragerend boven de graslanden ten zuiden van de fortgracht. Dit kan als 
vergelijkbaar gezien worden met het onderzoek van 2018, waar de soort geregeld (maar niet iedere 
onderzoeksavond) kan waargenomen worden in lage aantallen (1 à 2 dieren) en zowel passage van de dieren als 
foerageren mogelijk is. 
Laatvliegers werden in 2010 foeragerend waargenomen nabij de Tarzanboskes, aan de bomenrijen van de 
graslanden ten zuiden van de fortgracht en aan de bosranden van de sportvelden van de Schansstraat. Opvallend 
is dat deze zelfde locaties ook in 2018 als foerageerzone werden gebruikt. Enkel de voornoemde bomenrijen 
werden in 2018 niet terug onderzocht (wegens buiten onderzoeksgebied). 
 
Soorten die niet in 2010 werden aangetroffen, en wel in 2018: 
Ruige dwergvleermuis. Dit lijkt ons niet te wijzen op toenmalige afwezigheid van de soort, wel een ongunstig 
onderzoeksmoment (juni) voor deze soort, die omwille van migratie bij ons vooral in september wordt 
waargenomen. Het huidige onderzoek had onderzoeksdata later in het zomerseizoen, en toonde dan de soort 
wel aan. 
Baard/Brandts vleermuis. Het is niet uitgesloten dat de soort in 2010 al voorkwam, maar niet gevonden werd. 
De soort(groep) is moeilijk herkenbaar in opname. Maar zelfs dat in aanmerking genomen, is het aantal 
waarnemingen in 2018 erg beperkt, en ook het aantal potentiële waarnemingen (‘Myotis species’) laag. 
 
 

3.2.5.2 Overwintering & zwermgedrag van vleermuizen: Willems, Verbeylen & Lefevre (2011). 
Het onderzoek van Willems et al. (2011) betrof een wintertelling en een zwermonderzoek, enkel aan het 
binnenfort (droge gracht, reduit en contrescarpe), uitgevoerd in 2010. Gezien dat onderzoek een fundamenteel 
andere deel van de levenscyclus van vleermuizen onderzocht, zijn vergelijkingen met het huidige 
zomeronderzoek nauwelijks te maken.  
Het binnenfort werd in 2018 niet betreden, wegens niet relevant voor zomeronderzoek.  Aanwezige dieren 
wijzen dan immers vaak op zwermers, die mogelijk vanop grote afstand komen, in plaats van op individuen die 
de locatie als zomerhabitat gebruiken. 
Wel kan gesteld worden dat de soorten die in 2010 overwinterend of zwermend aangetroffen werden, nog 
steeds in het gebied voorkomen en dit als zomerhabitat gebruiken: Gewone dwergvleermuis, Watervleermuis, 
Baard (/Brandts) vleermuis en Gewone grootoorvleermuis. Aantallen van detectorwaarnemingen zijn niet 
vergelijkbaar met aantallen van wintertellingen of zwermonderzoek (netvangsten). 
 
 

3.2.6 Conclusies en aanbevelingen 
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3.2.6.1 Conclusies 
Het onderzoeksgebied Fort 8, Sorghvliedt en omgeving biedt voor meerdere soorten een erg geschikt foerageer-
biotoop. Waar de verschillende soorten binnen dit gebied foerageren, is echter afhankelijk van het aanwezige 
habitat en (afwezigheid van) verlichting.  
De waterpartijen met begroeide oevers (grootste deel fortgracht, kasteelvijver) zijn belangrijke jachtgebieden 
voor Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis. De iets opener zones (dreven, 
bosranden) zijn geschikt voor Laatvlieger. Ook voorkomend, zonder echter onmiddellijk aan een bepaalde zone 
te kunnen linken: Gewone grootoorvleermuis, Baard/Brandts vleermuis en Rosse vleermuis.  
In zeer dichte bosstructuren, waaronder de ‘Tarzanboskes’, worden slechts weinig dieren aangetroffen. 
Het aandeel boombewoners is relatief hoog, wat er op duidt dat het gebied een voldoende aanbod heeft aan 
geschikte bomen met boomholten, en/of dat er een goede verbinding is met dergelijke gebieden in de nabijheid. 
 
 

3.2.6.2 Aanbevelingen 
 
BOSBEHEER 
De geschiktheid van een bos als habitat voor een populatie 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, loshangende 
schors, 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 
(Willems 2004). 
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 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 
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 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 een groot deel van de fortgracht. Er wordt 
geadviseerd de algengroei te controleren, en op zijn minst een grote strook open wateroppervlak te vrijwaren 
van het zuidelijke (breedste) deel van de fortgracht. Op deze manier blijft op zijn minst een gedeelte van de 
fortgracht geschikt als foerageerbiotoop voor onder meer Watervleermuizen. Het probleem van algengroei lijkt 
niet aan de orde voor de vijver van het kasteelpark. 
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Verder is ook het onverlicht houden van het wateroppervlak en haar oeverpartijen van groot belang (zie verder 
onder ‘verlichting’). 
 
AANGEPASTE VERLICHTING 
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 en de vastgestelde verlichting, worden volgende maatregelen voorgesteld: 
 
1) Behoud van onverlichte water- en oeverpartijen. Dit geldt zowel voor de fortgracht als voor de kasteelvijver. 

Verlichting hiervan zou leiden tot een kwalitatief zware achteruitgang van de zones met de meeste 
jachtactiviteit. 

2) Aangepaste verlichting van de Hoofdfrontweg 
a. Bestaande verlichting vervangen door een vleermuisvriendelijker lamptype (amberkleurig of rood) 
b. Plaatsing of armatuur aanpassen zodanig dat het licht enkel gericht is op de te verlichten zones. 

Uitstraling moet daarbij ten zeerste vermeden worden, vooral richting reduit: 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). 
3) Aangepaste verlichting van de sportinfrastructuur. Amberkleurige of rode verlichting is geen optie voor een 

sportveld, maar we adviseren een omschakeling naar een meer modern verlichtingsconcept waarbij de 
huidige verre uitstraling rondom wordt vermeden.  

4) Aangepaste verlichting van omgeving reduit en contrescarpe. Hiervoor wordt verwezen naar het rapport van 
Willems (2011), waarin reeds uitgebreide maatregelen beschreven werden. 

 
ZWERM- EN WINTERMONITORING VAN VLEERMUIZEN 
Het huidige uitgevoerde onderzoek betrof een zomerinventarisatie. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen 
zijn dan ook gericht op de zomerpopulaties van vleermuizen. 
In tegenstelling tot de meeste andere groengebieden van de Stad Antwerpen, omvat het onderzoeksgebied een 
locatie die veel meer vleermuizenfuncties heeft dan enkel zomerhabitat, met name Fort 8. Voor dit fort is dan 
ook bijzondere aandacht en een vleermuisvriendelijk beheer nodig.  
Voor het opmaken van een volledig  vleermuisbeheerplan voor de site, en vooral van een gefundeerd 
zoneringsplan voor Fort 8, dienen ook die overige vleermuizenfuncties van het fort in aanmerking genomen te 
worden – waarbij dan vooral de functies als zwerm- en winterslaapplaats van groot belang zijn. 
Een eerste aanzet naar optimaal beheer en verbeterde inrichting van Fort 8 in functie van overwintering en 
zwermgedrag werd reeds gegeven in het rapport van Willems et al. (2011). De kennis voor de opmaak een 
gefundeerd zoneringsplan van het fort is momenteel echter erg fragmentarisch en te beperkt. 
 
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 8 als zwermlocatie werd reeds in 2010 aangetoond (Willems et al. 2011, Dekeukeleire et al. 
2011). Dat verkennend onderzoek beperkte zich echter tot de omgeving van het reduit en tot een eenmalige 
vangstavond. We bevelen dan ook aan om de nodige kennis rond zwermgedrag in Fort 8 te verzamelen, net als 
de laatste jaren al in vele andere forten rond Antwerpen het geval was (Willems et al. 2016, Willems 2017). 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 8 reeds sinds 1987 opgevolgd (Tabel 5, bijlagen). Gegevens na 
1998 zijn echter beperkt tot twee gedeeltelijke tellingen. De ingezamelde gegevens zijn problematisch voor een 
degelijke analyse. Ze bevatten slechts een beperkte mate van detail (geen details tot op kamerniveau tot en met 
1997), en niet alles fortgedeelten werden consequent onderzocht: in 1998 reduit en contrescarpe volledig, in 
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2004 enkel contrescarpe, en in 2010 enkel de (meeste lokalen van) contrescarpe en reduit, en 1 korte 
afwateringsgang). 
We bevelen aan om op regelmatige basis1 een telling van overwinterende vleermuizen te houden, waarbij 
toegang geboden wordt aan alle ruimten die potentieel voor vleermuizen toegankelijk zijn.  Zonder dergelijke 
data is het niet mogelijk om op te volgen of de overwinterende vleermuizen zich in een goede staat van 
instandhouding bevinden, of om een gefundeerd zoneringsplan van het fort op te maken.  

                                                                 
1 De Vlaamse Overheid dient zesjaarlijks over de staat van instandhouding van vleermuizen te rapporteren aan de Europese Gemeenschap. 
Een zesjaarlijkse monitoring van het fort zien we dan ook als een absoluut minimum. 
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3.3 Ongewervelden 
Dagvlinders en libellen zijn goed herkenbare insectengroepen waarvan reeds heel wat bekend is op vlak van hun 
ecologie en habitatvereisten. Deze twee soortgroepen van insecten vormen dan ook een goede indicatorgroep 
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. 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het totaal aantal aanwezige waarnemingen van de 
geselecteerde focussoorten verricht binnen het onderzoeksgebied.  
 
Voor de Rode-Lijstsoorten wordt de categorie weergegeven. De benaming en definitie van de nieuwe Rode 
Lijstcategorieën voor Vlaanderen is terug te vinden in onderstaande Tabel 8 
 
Tabel 8 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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3.3.1 Onderzoeksresultaten Dagvlinders 
 

3.3.1.1 Bespreking waarnemingen Dagvlinders 
 
Bij analyse van alle verrichte dagvlinderwaarnemingen aanwezig in waarnemingen.be komen we tot een 
totaallijst van 16 waargenomen dagvlindersoorten. In totaal werden er 168 waarnemingen verricht van 
dagvlinders waarbij in totaal 774 exemplaren gemeld werden. Zie Tabel 9. 
 
In de loop van 2018 werden in het kader van dit project alle dagvlinderwaarnemingen ingevoerd in 
www.waarnemingen.be. 
In 2018 werden in totaal 13 dagvlinder-soorten waargenomen. In totaal werden er 62 waarnemingen verricht 
van dagvlinders waarbij in totaal 282 exemplaren gemeld werden. Zie Tabel 10. 
 
De bijzonderste dagvlinders waargenomen in het onderzoeksgebied zijn: Kleine vos (Bijna in gevaar) 
Citroenvlinder (Bijna in gevaar) en Eikenpage (Maes et al. 2012).  
 
Binnen het onderzoeksgebied werden in 2018 van de doelsoort Eikenpage 20 waarnemingen verricht waarbij 
in totaal 210 exemplaren werden gemeld. Dit is een uitzonderlijk hoog aantal maar is in de lijn met de 
uitzonderlijk hoge aantallen die elders in Vlaanderen waargenomen werden. 
 
De waarnemingen van de vlindersoorten uit de categorie ‘Bijna in gevaar’ zijn tevens interessant. Citroenvlinder 
doet het de laatste jaren terug beter en is nu op tal van locaties een vaste waarde op de vlinderlijst. De Kleine 
vos blijft echter een echt zorgenkind na zijn enorme crash in de jaren ’90. De oorzaken van zijn achteruitgang 
zijn nog steeds onvoldoende gekend. 

 
Voor een overzichtskaart van de waargenomen dagvlinders wordt verwezen naar Bijlage 5 
 

 

Figuur 7 Eikenpage op Spork, een belangrijke nectarplant (Foto: Saxifraga, Henk Bosma). 
 
  

http://www.waarnemingen.be/
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Tabel 9 Alle dagvlinderwaarnemingen van Fort 8 - Sorghvliedt  
 

Naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst categorie Habitattypisch 
# 
wrn 

# 
exempl. 

Dagpauwoog Aglais io Momenteel niet in gevaar neen 13 34 
Kleine vos Aglais urticae Bijna in gevaar neen 1 2 
Oranjetipje Anthocharis cardamines Momenteel niet in gevaar neen 2 2 
Boomblauwtje Celastrina argiolus Momenteel niet in gevaar neen 13 18 
Eikenpage Favonius quercus Momenteel niet in gevaar ja 31 352 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Bijna in gevaar neen 7 14 
Bruin zandoogje Maniola jurtina Momenteel niet in gevaar neen 9 74 
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus Momenteel niet in gevaar neen 8 24 
Bont zandoogje Pararge aegeria Momenteel niet in gevaar neen 28 108 
Groot koolwitje Pieris brassicae Momenteel niet in gevaar neen 8 11 
Klein geaderd witje Pieris napi Momenteel niet in gevaar neen 4 9 
Klein koolwitje Pieris rapae Momenteel niet in gevaar neen 11 32 
Koolwitje onbekend Pieris spec. (leeg) neen 4 24 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Momenteel niet in gevaar neen 16 51 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus Momenteel niet in gevaar neen 3 3 
Atalanta Vanessa atalanta Momenteel niet in gevaar neen 8 11 
Distelvlinder Vanessa cardui Momenteel niet in gevaar neen 2 5 
Eindtotaal       168 774 

 
 
Tabel 10 Dagvlinderwaarnemingen verricht in 2018 in Fort 8 - Sorghvliedt 
 

Naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst categorie Habitattypisch 
# 
wrn 

# 
exempl.  

Dagpauwoog Aglais io Momenteel niet in gevaar neen 2 5  
Oranjetipje Anthocharis cardamines Momenteel niet in gevaar neen 2 2  
Boomblauwtje Celastrina argiolus Momenteel niet in gevaar neen 7 7  
Eikenpage Favonius quercus Momenteel niet in gevaar ja 20 210  
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Bijna in gevaar neen 3 10  
Bruin zandoogje Maniola jurtina Momenteel niet in gevaar neen 1 2  
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus Momenteel niet in gevaar neen 4 6  
Bont zandoogje Pararge aegeria Momenteel niet in gevaar neen 7 18  
Groot koolwitje Pieris brassicae Momenteel niet in gevaar neen 3 3  
Klein geaderd witje Pieris napi Momenteel niet in gevaar neen 2 4  
Klein koolwitje Pieris rapae Momenteel niet in gevaar neen 2 4  
Koolwitje onbekend Pieris spec. (leeg) neen 1 1  
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Momenteel niet in gevaar neen 6 7  
Atalanta Vanessa atalanta Momenteel niet in gevaar neen 2 3  
Eindtotaal       62 282  
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3.3.1.2 Aanbevelingen 
 
Als aandachtspunten kunnen volgende aanbevelingen genoteerd worden:  
 

• behouden van grote brandnetelplekken op zonnige plaatsen is belangrijk als geschikte ei-afzetplaatsen 
voor de brandnetelvlinders (Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, etc.) 

• een aangepast bosrandbeheer waarbij daar waar mogelijk mantel- en zoomvegetaties gecreëerd of 
behouden worden, tevens het behouden of maken van open plekken in bossen; 

• Het behouden of aanplanten van streekeigen struiken die kunnen fungeren als waardplant (bv Spork 
voor 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.  

• Graslanden in het algemeen en zeker deze waar typische graslandsoorten voorkomen, dienen best 
gefaseerd gemaaid worden. Zones met waard- en/of nectarplanten kunnen tijdelijk gespaard blijven. 

• Door maai- en/of graasbeheer graslanden in stand houden met ijle vegetatie en pioniersvegetaties 
voor soorten als Kleine vuurvlinder  

 

 

 
 

Figuur 8 Een mannetje Oranjetipje op Pinksterbloem © Saxifraga, De Vlinderstichting – Henk Bosma 
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3.3.2 Onderzoeksresultaten Libellen 
 

3.3.2.1 Bespreking waarnemingen Libellen 
Bij analyse van alle verrichte libellenwaarnemingen aanwezig in waarnemingen.be komen we tot een totaallijst 
van 17 waargenomen soorten libellen. In totaal werden er 88 waarnemingen verricht van libellen waarbij in 
totaal 338 exemplaren gemeld werden. Zie Tabel 11 
 
In de loop van 2018 werden alle libellenwaarnemingen in kader van het project ingevoerd in 
www.waarnemingen.be. In 2018 werden in totaal 14 libellen-soorten waargenomen. In totaal werden er 49 
waarnemingen verricht van libellen waarbij in totaal 129 exemplaren gemeld werden. Zie Tabel 12. 
 
Van de focussoort Bruine korenbout werden in 2018 negen waarnemingen verricht waarbij in totaal 18 
exemplaren werden waargenomen.  
 
Voor een overzichtskaart van de interessantste waargenomen libellen binnen wordt verwezen naar Bijlage 6 
 

 
 
Figuur 9 Mannetje Bruine korenbout (Bedreigd) ©  Ilf Jacobs 
 
  

http://www.waarnemingen.be/
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Tabel 11 Alle libellenwaarnemingen van Fort 8 - Sorghvliedt (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 
 

Naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst categorie Habitattypisch 
# 
wrn 

# 
exempl. 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea Momenteel niet in gevaar neen 3 3 
Glazenmaker onbekend Aeshna spec.  neen 1 1 
Grote keizerlibel Anax imperator Momenteel niet in gevaar neen 2 2 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens Momenteel niet in gevaar ja 1 1 
Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis Momenteel niet in gevaar neen 2 21 
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella Momenteel niet in gevaar neen 7 49 
Smaragdlibel Cordulia aenea Momenteel niet in gevaar neen 16 50 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum Momenteel niet in gevaar neen 1 6 
Grote roodoogjuffer Erythromma najas Momenteel niet in gevaar neen 4 10 
Lantaarntje Ischnura elegans Momenteel niet in gevaar neen 12 83 
Bruine korenbout Libellula fulva Bedreigd ja 14 32 
Viervlek Libellula quadrimaculata Momenteel niet in gevaar neen 1 1 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum Momenteel niet in gevaar neen 4 20 
Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes Momenteel niet in gevaar neen 7 29 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula Momenteel niet in gevaar neen 9 26 
Bruine winterjuffer Sympecma fusca Momenteel niet in gevaar neen 1 1 
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum Momenteel niet in gevaar neen 2 2 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum Momenteel niet in gevaar neen 1 1 
Eindtotaal       88 338 

 
 
Tabel 12 Libellenwaarnemingen verricht in 2018 in Fort 8 - Sorghvliedt (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 
 

Naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst categorie Habitattypisch 
# 
wrn 

# 
exempl. 

Glazenmaker onbekend Aeshna spec.  neen 1 1 
Grote keizerlibel Anax imperator Momenteel niet in gevaar neen 1 1 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens Momenteel niet in gevaar ja 1 1 
Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis Momenteel niet in gevaar neen 1 1 
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella Momenteel niet in gevaar neen 5 22 
Smaragdlibel Cordulia aenea Momenteel niet in gevaar neen 13 41 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum Momenteel niet in gevaar neen 1 6 
Grote roodoogjuffer Erythromma najas Momenteel niet in gevaar neen 1 2 
Lantaarntje Ischnura elegans Momenteel niet in gevaar neen 4 5 
Bruine korenbout Libellula fulva Bedreigd ja 9 18 
Viervlek Libellula quadrimaculata Momenteel niet in gevaar neen 1 1 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum Momenteel niet in gevaar neen 1 3 
Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes Momenteel niet in gevaar neen 2 2 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula Momenteel niet in gevaar neen 7 24 
Bruine winterjuffer Sympecma fusca Momenteel niet in gevaar neen 1 1 
Eindtotaal       49 129 

 
 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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3.3.2.2 Aanbevelingen 
De Bruine korenbout is een typische soort van waterpartijen en waterlopen met een heldere waterkolom. Een 
voldoende hoge waterkwaliteit is hierbij van essentieel belang. Indien mogelijk wordt een traject opgestart met 
als hoofddoelstelling alle instroom van vervuild of voedselrijk water (rechtstreeks of onrechtstreeks) weg te 
werken. 
 
Bodemwoelende vissoorten als karper en brasem hebben een grote invloed op de troebelheid van de 
waterkolom. Het periodiek droogzetten van waterpartijen heeft een positief effect op de helderheid van de 
waterkolom en onderwatervegetatie. Indien dit moeilijk is, kan een gerichte afvissing van de bodemwoelende 
vissoorten (met netten of via elektrisch vissen) een waardevolle beheermaatregel zijn. 
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3.4 Vogels  
 
Vogelwerkgroep ARDEA voerde in het voorjaar van 2018 een broedvogelinventarisatie uit om de aanwezigheid 
van vier doelsoorten na te gaan: Aalscholver, Krakeend, IJsvogel en Zwarte specht. Een screening van beschikbare 
data en de aanwezige biotooptypes deed vooraf vermoeden dat de aanwezigheid van Zwarte Specht (als soort) 
en Aalscholver (als broedvogel) buiten de verwachtingen lag.  
 
In Bijlage 7 wordt een overzichtstabel gegeven met een soortenlijst van alle waargenomen soorten met 
vermelding van hun status als broedvogel. 
 
 

3.4.1 Territoriumkartering 
Er werden 5 inventarisatierondes uitgevoerd op volgende dagen in 2018:  

• 21 april 
• 7mei 
• 9mei 
• 18mei 
• 13 juli  

 
De resultaten van deze territoriumkartering worden weergegeven in Figuur 10 en Bijlage 8.  
De tabel in Bijlage 7 toont de soorten waarvan de aanwezigheid en broedcodes in alle rondes werden genoteerd. 
Tijdens de laatste ronde werden geen doelsoorten of nieuwe, noemenswaardige soorten vastgesteld. 
In tegenstelling tot bij Zwarte specht, zijn voor verschillende andere soorten ook latere inventarisatierondes 
nodig. Dit verklaart waarom er voor die soorten zo weinig geldige territoria werden bekomen. 
De data van de andere soorten mogen dus slechts als indicatief worden beschouwd. Toch leek het ons nuttig om 
deze toe te voegen aangezien het potentiële of vermoedelijke broedvogels zijn. 
Bijlage 9 toont alle soorten waarvan de aanwezigheid en broedcodes over de verschillende rondes hebben geleid 
tot geldige territoria. 
 

 
 
Figuur 10 Geldige geclusterde territoria uit Avimap van Krakeend. (Kre).  
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3.4.2 Bespreking van de doelsoorten 
Hieronder geven we de resultaten van de territoriumkartering voor de vier doelsoorten en de telrichtlijnen voor 
inventarisatie van deze soorten.  
 

3.4.2.1 Aalscholver  
Aalscholver is geen broedvogel in het onderzocht gebied. De doelsoort ontbrak tijdens de broedperiode. 
 
 
Methode: Nesten tellen 
Tijd van het jaar: Half februari t/m eind juni 
Datumgrenzen: 15 maart t/m 30 juni 
Tijd van de dag: Gehele dag. 
Aanwijzingen: Minimaal eenmaal de bezette nesten tellen, zo mogelijk tweemaal (in mei en juni). Alle nesten 
tellen met broedende vogel of zichtbare nestjongen, naast nesten met poep of adulte vogel(s)in onmiddellijke 
omgeving. Let op voedselvluchten (vinden plaats tot op 10-30 km van de kolonie!) en invallende vogels op 
potentiële broedplaatsen.  
 
LET OP: Door stormschade, verstoring e.d. soms verplaatsingen in het seizoen. Grote of onoverzichtelijke 
kolonies verdelen in trajecten (teken in op kaart) en aantal per traject tellen of schatten. Na de bladval in het 
najaar eventueel een controle uitvoeren (zijn er sinds de laatste telling nieuwe nesten bijgebouwd?). 
Nesten tellen van afstand met kijker of telescoop; kolonie niet betreden i.v.m. verstoringsgevaar (grote jongen 
kunnen uit nest vallen). 
 
Interpretatie Hoogste aantal gelijktijdig bezette nesten aanhouden in periode 15 maart-30 juni. 
Fusieafstand: 500 m 
Bijzonderheden: Nieuwe vestigingen beginnen doorgaans met kleine aantallen, vaak op locaties waar eerder 
concentraties niet-broedvogels voorkwamen (slaapplaatsen). Niet-broedende vogels (niet geslachtsrijp) houden 
zich in broedkolonies op (arriveren later dan adulten). 
Soms gezamenlijk broedend met Blauwe Reiger (nest van Aalscholver dan herkenbaar aan grover materiaal) of 
grote meeuwen.  
 
Broedbiologie: Zowel in zoete als zoute milieus broedend. Meestal nestelend in moerasbos. Geslachtsrijp vanaf 
derde levensjaar. Eén broedsel per jaar (los van vervolglegsels na mislukking). Datum van eerste eileg binnen 
kolonies zeer variabel (maar vooral april-juni). In sommige jaren al vanaf eind januari eileg, aanhoudend tot in de 
zomer. Meestal 3-4 eieren, broedtijd 23-30 dagen, nestjongenperiode ca. 50 dagen . 
 
Knelpunten: Aalscholvers broeden in oude, hoge bomen waarin ze boomnesten maken. Vestiging gebeurt 
spontaan en meestal pas na langdurige aanwezigheid in het gebied, zodat ze gerust zijn in een veilige nestlocatie. 
Thans bevinden Vlaamse broedkolonies zich doorgaans in grote natuurgebieden met moeilijke toegankelijkheid. 
Het is niet uitgesloten dat Fort 8 kan fungeren als broedlocatie, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat 
de fortengordel hun voorkeur geniet. 
 
 

3.4.2.2 Krakeend  
Deze doelsoort werd tijdens onze inventarisatierondes waargenomen met drie geldige territoria in Fort 8. 
 
Methode: Territoriumkartering 
Tijd van het jaar: Half maart t/m eind juni 
Datumgrenzen: 20 april t/m 15 juni 
Tijd van de dag: Gehele dag. 
Aanwijzingen: Alle waarnemingen in broedbiotoop, met nadruk op individu (waakzaam mannetje bij 
oevervegetatie) of paar (mannetje begeleidt vrouwtje tijdens voedsel zoeken, vooral 's avonds goed 
waarneembaar), territoriaal gedrag (agressie ten opzichte van andere paren) en aanwijzingen voor nest: alarm, 
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afleidingsgedrag, wijfje met kleine jongen. Wijfje dat wegzwemt/wegvliegt en later terugkeert naar zelfde 
deelgebied is uiterst verdacht. 
 
LET OP: Aan begin broedseizoen vaak groepsbalts (met rondvluchten en veel roepen), waaraan paren uit een 
groter gebied deelnemen. Later splitsen zich paren af om een nestplek te zoeken. Achtervolgingsvluchten van 
drie vogels (twee mannetjes, één wijfje) vormen redelijke indicatie voor aanwezigheid territorium.  
Mannetje blijft tijdens eifase bij vrouwtje maar vertrekt rond het tijdstip dat de eieren uitkomen. Wijfje met 
jongen kan al enige afstand hebben afgelegd. 
Doortrek tot in mei. Doortrekkers (en later ook: mislukte broedvogels en verzamelingen van mannetjes) houden 
zich op in groepen maar vertonen geen duidelijke binding aan (delen van) het gebied. 
 
Interpretatie: Nestindicatieve waarneming (broedende vogel, fel alarm, pas uitgekomen kuikens) telt altijd. 
In geval van zang en/of balts moet er 1 waarneming zijn in de periode 20 april t/m 15 juni en in totaal 2 
waarnemingen in gehele periode. In overige gevallen (adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop):moeten er 
2 waarnemingen zijn in de periode 20 april t.e.m. 15 juni. 
Fusieafstand: 1000 m 
Broedbiologie: Gebonden aan zoete wateren met goed ontwikkelde oevervegetatie, in toenemende mate in 
agrarisch cultuurland met sloten. Eileg van eind april tot in juli, vooral in mei en begin juni. Eén broedsel per jaar, 
meestal 8-12 eieren, broedduur 24-26 dagen, jongen (nestvlieders) met 45-50 dagen vliegvlug. 
 
Aanbevelingen: Alle territoria bevinden zich in de fortgracht. Dit is een aanwijzing dat de huidige rust rond de 
gracht gerespecteerd moet worden. Eenden hebben behoefte aan rustige en afgeschermde hoekjes met 
beschermende vegetatie. Grondbroeders zijn immers zeer kwetsbaar voor verstoring door wandelaars, honden 
en predatoren. Wandelpaden dienen daarom voldoende te zijn verwijderd van de waterkanten en oevers. 
 
 

3.4.2.3 IJsvogel 
IJsvogel werd tijdens de inventarisatie niet waargenomen in het gebied. 
In 2017 was er nog een vermoeden van broeden. Gezien zowat de volledige wateroppervlakte van Fort 8 door 
eendenkroos werd ingenomen in 2018, was de vestinggracht niet geschikt als foerageerplaats voor deze viseter.  
 
Methode: Territoriumkartering 
Tijd van het jaar: Begin maart t/m eind juli 
Datumgrenzen: 20 maart t/m 15 mei 
Tijd van de dag: Gehele dag. 
Aanwijzingen: Alle waarnemingen noteren (vliegende vogels met kijker volgen), speciaal letten op aanwezigheid 
van individu/paar in geschikt broedbiotoop, balts (vooral bij eerste broedsel opvallend, maart-april), nestbouw, 
voedseltransport en bezoek aan nesthol (doorgaans met roepen). Gericht zoeken naar bewoonde nestholen in 
steile oevers of wortelkluit van omgevallen boom (soms op enige afstand van water). Bij twijfel omtrent 
voorkomen kan afspelen van roepgeluid zinvol zijn. 
Bewoond nesthol is herkenbaar aan vers zand onder hol, visgraten in nestpijp, visgeur, ontbreken van 
spinnenwebben voor hol, poepjes onder ingang en onder zitplaatsen bij nest, en bedelgeluid bij grote jongen 
(cicade-achtig). Oppassen voor solitaire vogels (graven soms ondiep hol). Foerageren vindt plaats tot meer dan 
1 km van nest. Uitgevlogen jongen vanaf begin mei. 
 
Interpretatie: Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd. 
In geval van zang en/of balts moet er 1 waarneming zijn in de periode 20 maart t/m 15 mei en in totaal 2 
waarnemingen in gehele periode 
In overige gevallen (adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop):moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 
20 maart t/m 15 mei. 
Fusieafstand: 1000 m 
Documentatie: Hoogste broedcode per geval aangeven. 
Bijzonderheden: Nesthol wordt soms opnieuw gebruikt, zowel binnen seizoen als in verschillende jaren. Nesten 
van twee paren kunnen bij gebrek aan geschikte plekken op 80 m van elkaar zitten, maar doorgaans op meer 
dan 1 km, zelfs in goede jaren en goede gebieden. Mannetje kan verzorging uitgevlogen jongen op zich nemen 
terwijl vrouwtje met volgend broedsel begint (ineengeschoven broedsel). Tweede broedsels kunnen in hetzelfde 
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hol plaatsvinden (behalve bij ineengeschoven broedsels) of in een ander hol tot op 1500 m van eerste broedsel. 
Broedbiologie 
Gebonden aan langzaam stromende of stilstaande zoete en visrijke wateren met steile wanden (tem. 50 cm 
hoog) en zitplekken (minder dan 3 m boven water). Eileg van eind maart tot diep in zomer, met veelal pieken 
half april (eerste broedsel), half juni en begin juli (tweede en evt. derde broedsels). Twee broedsels per jaar 
normaal, derde of zelfs vierde broedsel mogelijk. Broedduur 18-21 dagen, nestjongenperiode 22-28 dagen. 
Broedtijd 
Het merendeel van de IJsvogels nestelt langs langzaam stromende beken met steile wanden in het oosten en 
zuiden van het land. Vooral na een serie zachte winters kunnen er echter aanzienlijke aantallen tot broeden 
komen in minder klassieke biotopen, ook in het westen en noorden van het land. De soort had in de jaren zestig 
van de twintigste eeuw te lijden onder watervervuiling en de strengste winter van de eeuw (1962/63), die de 
stand meer dan decimeerde. In het laatste kwart van de eeuw herstelde de stand, met onderbrekingen na koude 
tot strenge winters als 1978/79, midden jaren tachtig en midden jaren negentig. De stand floreerde vervolgens 
door een lange serie van (zeer) zachte winters in combinatie met verbeterde broedomstandigheden: schoner 
water, herstel van natuurlijke beekoevers en regionaal ook aanbod van nieuwe nestgelegenheid. In het topjaar 
2007 nestelden er naar schatting rond 1000 paren in ons land. Enkele wat koudere winters deden de stand 
vervolgens weer dalen. 
 
Buiten broedtijd: De Nederlandse IJsvogels blijven in het broedgebied of zwerven merendeels over korte 
afstanden rond. Ze worden vanaf de nazomer aangevuld door buitenlandse vogels. Dit leidt tot een relatief talrijk 
voorkomen in ons land tussen eind augustus en half oktober. IJsvogels duiken dan in het hele land op, inclusief 
stedelijke omgeving. Daarna dalen de aantallen, misschien deels door wegtrek maar vooral door sterfte. Deze 
kan groot zijn in winters met aanhoudend strenge vorst. Onder zulke condities zoeken IJsvogels open water op, 
waar zich soms enkele vogels concentreren. Van doortrek in het voorjaar is niets te merken. 
 
Aanbevelingen: Fort 8 leent zich uitermate als broedplaats voor broedende IJsvogels. Als biotoop dan toch, want 
een inspanning om meer geschikte broedwanden te creëren, is aangewezen. 
Dit kan onder de vorm van enkele lage, verticale oeverfragmenten die voldoende zijn afgeschermd van de 
wandelpaden of eventueel behouden wortelkluiten van omgevallen bomen langs de waterkant. 
Het aanbrengen van extra zitposten (waarop IJsvogels kunnen vissen) kan eveneens de aanwezigheid van IJsvogel 
bevorderen.  
 
 

3.4.2.4 Zwarte Specht 
Zwarte Specht werd tijdens onze inventarisatierondes niet waargenomen. Hij ontbreekt ook op de soortenlijst 
van het gebied, met andere woorden de soort is er nog niet waargenomen 
 
Methode: Territoriumkartering 
Tijd van het jaar: Begin februari t/m eind juni 
Datumgrenzen: 1 maart t/m 20 juni 
Tijd van de dag: Gehele dag. 
Aanwijzingen: Roepende vogels, met speciale aandacht voor type roep, liefst in combinatie met gericht nesten 
zoeken. Langgerekte roep ('kliaaah', ook wel regenroep) en 'lach' (monotoon luid 'kwie-kwie-kwie') belangrijk, 
want vaak in omgeving nestboom voortgebracht. Vluchtroep (krakend 'kru-kru-kru') zegt niets, want kan op grote 
afstand van nest worden gehoord. Kauwachtige zachte roep ('kjaw') vermoedelijk vooral begroetingsroep tussen 
partners. Roffelt betrekkelijk weinig, maar 'mitrailleursalvo' is onmiskenbaar (incidentele roffel van vrouwtje veel 
korter en langzamer dan van mannetje). Meeste territoriale activiteit voor eind april; vogels die daarna veel 
roepen en roffelen vermoedelijk veelal ongepaard. Activiteit leeft op na uitvliegen van de jongen (eind mei) 
 
LET OP: Gedrag bij slaapboom (kan op forse afstand van nest zijn) bedrieglijk, met veel roepen (regenroep, 
vluchtroep). Soort overbrugt gemakkelijk afstanden van 1 km of meer en vecht regelmatig conflicten met 
buurtparen uit op grote afstand van het eigen nest. Zwarte Specht is in het verleden daardoor soms schromelijk 
overschat. Derhalve is het zoeken naar nesten(clusters) voor het volledig in blad komen van bomen een bijna 
onmisbare aanvulling op roepwaarnemingen (zeker in grote bosgebieden).  
 
Interpretatie: Nestindicatieve waarneming (nestbouw, nestbezoek, bezet nest) telt altijd. 
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In geval van adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts moeten er 2 waarnemingen zijn in de 
periode 1 maart t/m 20 juni 
Fusieafstand: 1000 m. 
Bijzonderheden: Nestboom :Prefereert nestbomen met lange gladde stam (beuk, in mindere mate Amerikaanse 
eik), grove den en lariks. Sommige boomsoorten vooral geschikt wanneer dood en van bast ontdaan (fijnspar, 
populier). Houdt niet van takken die onder de nestholte ontspruiten. Hakt regelmatig nieuwe holte, maar kan 
ook jaren achtereen oude holte hergebruiken (alleen bij levende bomen). 
 
Bezetting nest: bezetting nieuw nest af te lezen aan diep hol en verse spaanders onder boom; bezetting oud nest 
alleen af te lezen aan kenmerkende algenvrije vegen op de stam ('Chinezenbaard', veel groter dan veegsporen 
van Kauw en Holenduif. Hakt het hele jaar door aan diverse holtes en begint vaak nestholen zonder ze af te 
maken. Niet afgemaakte holtes met oplichtend plafond (onzichtbaar in gebruikte nestholte). Nestopening ovaal 
maar kan door groei van de boom langzaam vervormen tot rond.(met vaak lokale concentratie Holenduiven of 
Kauwen!). Broedgevallen buiten clusters moeilijk te lokaliseren. Eén territorium kan echter meerdere clusters 
bevatten die in gesloten bos tot 1,5 km uit elkaar liggen en in halfopen landschappen soms verder. In gebieden 
met Kauwen worden nesten vaak ingepikt en hakken de spechten elders een nieuw hol uit, vaak in een andere 
holencluster. Bezette nesten kunnen echter dicht bij elkaar zitten (minimaal 250 m), maar alleen in geval van een 
groot bosgebied met weinig geschikte nestplaatsen. 
 
Slaapbomen: Beide geslachten hakken en broeden, partner slaapt soms ver van de nestholte. Andersom wordt 
het in de winter gebruikte slaaphol soms de latere nestplaats. Holenclusters waar alleen in ochtend- en 
avondschemer waarnemingen worden gedaan, zijn vaak niet meer dan een slaapplaats. Bezoek slaapholen vindt 
volgens strak ritueel plaats, 's avonds rond zonsondergang, man ca. 20 minuten eerder dan vrouw. 
 
Broedbiologie: Vrijwel uitsluitend in grotere bossen (meer dan 100 ha) of kleinere bossen min of meer 
aansluitend op grote. Dennenbos vrijwel steeds aanwezig binnen broedgebied, maar nest veelal in beuk. Eileg 
april en begin mei. Eén broedsel per jaar, meestal 3-5 eieren, broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 27-28 
dagen, jongen tot 1 maand na uitvliegen nog gevoerd. 
Literatuur van Manen W. 1995. Inventarisatieperikelen: geluiden Zwarte Specht rubriceren. SOVON-Nieuws 8(4): 
16. 
 
Broedtijd: De Zwarte Specht vestigde zich rond 1913 in Nederland en breidde zich vanuit het oosten van het land 
snel uit. De huidige verspreiding bestrijkt nagenoeg alle grotere bossen op de zandgronden van Oost- en Zuid-
Nederland. De aanwezigheid van oude beuken, een geliefde nestboom, is daarbij niet per se vereist. De 
vestigingen in de duinstreek vanaf de jaren zeventig verdwenen weer rond de eeuwwisseling. De landelijke stand 
was vermoedelijk rond 1985 op een hoogtepunt. Sindsdien nam de soort wat af in delen van Noordoost-
Nederland, misschien door overschakeling op een ander bosbouwsysteem met minder grote kaalslagen (en 
daardoor minder voedsel) en predatie door Haviken. 
 
Buiten broedtijd: Volwassen Zwarte Spechten brengen doorgaans hun hele leven door in hetzelfde territorium. 
Vanaf augustus duiken ook vogels op enige afstand van de broedgebieden op, mogelijk onvolwassen exemplaren. 
Ze kunnen soms maandenlang in een gebied blijven hangen maar leggen daarbij behoorlijke afstanden af. 
Waarnemingen op meer dan enkele tientallen kilometers van bekende broedlocaties zijn schaars. 
 
Knelpunten: De informatie onder Bijzonderheden geeft al aan dat Zwarte Spechten een enorm territorium 
hebben. Vogels vliegen graag en vaak over en weer doorheen hun broedgebied. Wellicht is Fort 8 en Sorghvliedt 
samen te klein. Broeden gebeurt uitsluitend in bomen met hoge, gladde stam zonder lage takken en 
aanwezigheid van dood hout is een vereiste. Omwille van de geringe oppervlakte van het onderzochte gebied, 
liggen maatregelen voor deze soort niet voor de hand. 
 
 

3.4.3 Gebiedsgerichte maatregelen en advies 
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3.4.3.1 Knelpunten 
Door het warme weer werd er een explosieve groei van eendenkroos vastgesteld op de vestinggracht van Fort 8 
wat de waterkwaliteit aantastte. Kroos sluit namelijk het wateroppervlak af zodat er geen zuurstof of zonlicht 
het water in kan dringen, waardoor andere waterplanten en vissen afsterven. Hierdoor is de gracht ongeschikt 
voor Aalscholver en Ijsvogel.  
Voor soorten als Aalscholvers en Zwarte specht is het gebied te klein en zijn er niet voldoende oude, hoge bomen 
aanwezig.  
 
 

3.4.3.2 Aanbevelingen 
- Nestkastacties zijn nuttig voor soorten waarvoor het in Vlaanderen niet voor de wind gaat. Voorbeelden 

hiervan zijn: Grauwe Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart. Het aanbrengen van kunstnesten voor 
Ransuil (takken in ‘gaastoortsen’) kan deze soort extra kansen geven in dichter struweel. 

- Overhangende vegetatie (zoals in het water hangende struiken) langs de Fortgracht kunnen extra 
kansen bieden aan Dodaars en Fuut, Meerkoet en Waterhoen. Ook kunnen deze als rustplaats dienen 
voor verschillende eendensoorten. 

- Broedwanden voor Ijsvogel voorzien: enkele lage, verticale oeverfragmenten die voldoende zijn 
afgeschermd van de wandelpaden, of behouden van wortelkluiten van omgevallen bomen langs de 
waterkant. 

- Aanbrengen van extra zitposten (waarop IJsvogels kunnen vissen) kunnen eveneens de aanwezigheid 
van IJsvogel bevorderen.  

- Rust rond de territoria van Krakeend rond de fortgracht respecteren en zorgen dat deze voldoende 
afgeschermd blijven.  
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4 Samenvatting 
 

4.1 Planten 
In 2018 werden er in Fort 8 en park Sorghvliedt 138 plantensoorten genoteerd. Er werd één soort gezien die op 
de Rode Lijst staat (Van Landuyt et al., 2006): Stippelvaren zit in de categorie “Zeldzaam”. 
In totaal werden 22 uitheemse soorten genoteerd, 14 daarvan zijn aangeplant. Tien uitheemse soorten staan op 
de lijst van “invasieve exoten”. Slechts drie van de zes als doelsoort aangeduide soorten werden waargenomen: 
Bosanemoon, Gewone salomonszegel en Stippelvaren. Dubbelloof en Koningsvaren werden vanwege hun 
zeldzaamheid in de regio als doelsoort aangeduid.  
 

4.2 Vleermuizen 
Het gebied Fort 8, Sorghvliedt en omgeving” te Hoboken werd in 2018 onderzocht op het zomervoorkomen van 
vleermuizen door middel van wandelingen met manuele detectoren en de plaatsing van automatische 
detectoren. Dit leverde een totaal op van 289 manuele waarnemingen en 3466 automatische 
vleermuizenopnamen, van minimum zeven soorten vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Watervleermuis, Baard(/Brandts) vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Rosse vleermuis en 
Laatvlieger.  
Het onderzoeksgebied biedt voor meerdere soorten een erg geschikt foerageerbiotoop. De zones met het 
meeste vleermuizenactiviteit zijn de waterpartijen met begroeide oevers (grootste deel fortgracht, kasteelvijver), 
en de iets opener zones (dreven, bosranden). In zeer dichte bosstructuren worden slechts weinig dieren 
aangetroffen. 
Het aandeel boombewoners is relatief hoog, wat er op duidt dat het gebied een voldoende aanbod heeft aan 
geschikte bomen met boomholten, en/of dat er een goede verbinding is met dergelijke gebieden in de nabijheid. 
 

4.3 Ongewervelden 
Fort 8 & Sorghvliedt vormen een waardevol habitat voor zowel dagvlinders als libellen. De waargenomen 
dagvlinders bewijzen dat binnen het onderzoeksgebied een variatie aanwezig is van bos, mantel-zoomvegetaties, 
grazige vegetaties en de nodige overgangen. Een verdere diversifiëring en uitbreiding van de verschillende 
typische dagvlinderhabitats én de landschappelijke samenhang van de verschillende habitattypes kan in de 
toekomst leiden tot een grotere dagvlinderdiversiteit en hogere aantallen.  
 
De libellengemeenschap is eerder beperkt met voornamelijk generalisten. Enkel de zich uitbreidende Bruine 
korenbout vormt hierop een uitzondering. Indien gewerkt kan worden aan het natuurlijker maken van de oevers 
en ingezet kan worden op een verhoogde waterkwaliteit en verhoogde abundantie van waterplanten, kan de 
libellengemeenschap nog uitgebreid worden met waardevolle soorten voor het natuurbehoud, zoals 
bijvoorbeeld Vroege glazenmaker.  
 

4.4 Vogels 
De territoriumkartering met als doelsoorten Aalscholver, Krakeend, Ijsvogel en Zwarte specht, bestond uit 5 
inventarisatierondes die werden uitgevoerd tussen 21 april en 13 juli. 
Zoals de screening van de biotopen al deed vermoeden, werden Zwarte specht en Aalscholver niet aangetroffen 
in het gebied als broedvogel.   
In de winter werd 1 Aalscholver waargenomen, Zwarte specht werd niet gezien.  
In 2017 was er een vermoeden dat IJsvogel broedde in de fortgracht, maar tijdens de inventarisatie in 2018 werd 
deze soort niet opgemerkt.  
De aanwezigheid van Krakeend als broedvogel werd vastgesteld met drie geldige territoria. 
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4.5 Beheeradvies 
 
Ruigtebeheer 

- behouden van grote brandnetelplekken op zonnige plaatsen is belangrijk als geschikte ei-afzetplaatsen 
voor brandnetelvlinders (Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, etc.) 

 

Beheer Bosranden 
- een aangepast bosrandbeheer waarbij daar waar mogelijk mantel- en zoomvegetaties gecreëerd of 

behouden worden. 
 
Aanpak exoten 

- Prioritair aanpakken van volgende invasieve exoten: Amerikaanse vogelkers, Douglasspirea en Japanse 
duizendknoop.  

- Recent aangeplante exoten of cultuurplanten in oud bosgedeelte verwijderen  
- Stoppen met aanplanten van exoten en gebruik maken van inheemse alternatieven:  

• Inheemse alternatieven voor struiken 
http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental5_nl.pdf 

• Inheemse alternatieven voor bloemenborders 
http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental1_nl.pdf  

• Inheemse alternatieven voor bomen 
http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental6_nl.pdf 

 
Bosbeheer 

- Aanplanten van inheemse ondergroei van zure eikenbossen (Hazelaar, Lijsterbes, Spork, Hulst...). 
- Creëren van open plekken in het bos. 
- Zorg dragen voor zeer mooi exemplaar inheemse Gewone vogelkers. 
- Leeftijd en structuurrijkdom van de bomen verhogen door zoveel mogelijk oude bomen te behouden.  
- Tijdig opvolgers selecteren: bomen die beginnende holten of aanzet daartoe vertonen (bv 

bliksemschade), die oud mogen worden. 
- Rekening houden met tijdstip van vellen waarop het risico voor vleermuizen het kleinst is: tussen 15 

september en 15 oktober. 
- Bij vellen rekening houden met vleermuizen zodat holtes niet dichtgedrukt worden. 

 
Recreatie 

- Rust rond de fortgracht vrijwaren voor broedende eenden.  
 
Beheer van waterpartijen 

- Open houden van het wateroppervlak (verwijderen van kroos, bladafval, algen) voor foeragerende 
watervleermuizen en watervogels.  

- Waterpartijen vrij houden van woekerende waterplanten. 
- Een voldoende hoge waterkwaliteit is o.a. van belang voor Bruine korenbout. Indien mogelijk wordt een 

traject opgestart met als hoofddoelstelling alle instroom van vervuild of voedselrijk water (rechtstreeks 
of onrechtstreeks) weg te werken. 

- Bodemwoelende vissoorten als karper en brasem hebben een grote invloed op de troebelheid van de 
waterkolom. Het periodiek droogzetten van waterpartijen heeft vaak een groot effect op de helderheid 
van de waterkolom en onderwatervegetatie. Indien dit moeilijk is kan een gerichte afvissing van de 
bodemwoelende vissoorten (met netten of via elektrisch vissen) een waardevolle beheermaatregel zijn. 
 

Verlichting 
- Lichtverstoring beperken voor vogels en vleermuizen 
- Intensief gebruikte foerageerzones zoals waterpartijen niet verlichten 
- Indien er ergens verlichting nodig is, enkel Vleermuisvriendelijke verlichting plaatsen 

 
 
  

http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental5_nl.pdf
http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental1_nl.pdf
http://www.alterias.be/alterias_search/downloads/ornemental6_nl.pdf
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6 Bijlagen 
 

Bijlage 1: Overzicht van de waargenomen plantensoorten met herkomst, 
aanduiding van exoten, invasieve planten en aanplanten.  

 
Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 
Rode 
Lijst 

Herkomst Invasief Aanplant / 
Verwilderd 

Spaanse aak  Acer campestre  Inheems  A 
Look - zonder - look  Alliaria petiolata  Inheems   
Lelietje - van - dalen  Convallaria majalis  Inheems   
Sint - Janskruid  Hypericum perforatum  Inheems   
Bosvergeet-mij-nietje  Myosotis sylvatica  Inheems   
Noorse esdoorn   Acer platanoides  Inheems  A 
Gewone esdoorn   Acer pseudoplatanus  Inheems  A 
Zevenblad   Aegopodium podagraria  Inheems   
Witte paardenkastanje   Aesculus hippocastanum  Ingeburgerd  A 
Gewoon struisgras   Agrostis capillaris  Inheems   
Kraailook   Allium vineale  Inheems   
Zwarte els   Alnus glutinosa  Inheems   
Amerikaans krentenboompje   Amelanchier lamarckii  Ingeburgerd x A 
Bosanemoon   Anemone nemorosa  Inheems   
Gewone engelwortel   Angelica sylvestris  Inheems   
Fluitenkruid   Anthriscus sylvestris  Inheems   
Grote klit   Arctium lappa  Inheems   
Gewone klit   Arctium minus  Inheems   
Glanshaver   Arrhenatherum elatius  Inheems   
Wijfjesvaren   Athyrium filix - femina  Inheems   
Madeliefje   Bellis perennis  Inheems   
Ruwe berk   Betula pendula  Inheems  A 
Zachte berk   Betula pubescens  Inheems  A 
Dubbelloof   Blechnum spicant  Inheems   
Vlinderstruik   Buddleja davidii  Ingeburgerd x V 
Rapunzelklokje   Campanula rapunculus  Inheems   
Moeraszegge   Carex acutiformis  Inheems   
IJle zegge   Carex remota  Inheems   
Oeverzegge   Carex riparia  Inheems   
Tamme kastanje   Castanea sativa  Ingeburgerd  A 
Knoopkruid   Centaurea jacea  Inheems   
Stinkende gouwe   Chelidonium majus  Inheems   
Kale jonker   Cirsium palustre  Inheems   
Speerdistel   Cirsium vulgare  Inheems   
Haagwinde   Convolvulus sepium  Inheems   
Hoge fijnstraal   Conyza sumatrensis  Ingeburgerd   
Rode kornoelje   Cornus sanguinea  Inheems  A 
Hazelaar   Corylus avellana  Inheems  A 
Eenstijlige meidoorn   Crataegus monogyna  Inheems  A 
Brem   Cytisus scoparius  Inheems   
Kropaar   Dactylis glomerata  Inheems   
Smalle stekelvaren   Dryopteris carthusiana  Inheems   
Brede stekelvaren   Dryopteris dilatata  Inheems   
Roze stekelvaren   Dryopteris erythrosora *  Incidentele import  A 
Mannetjesvaren   Dryopteris filix - mas  Inheems   
Harig wilgenroosje   Epilobium hirsutum  Inheems   
Brede wespenorchis   Epipactis helleborine  Inheems   
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Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Rode 
Lijst 

Herkomst Invasief Aanplant / 
Verwilderd 

Heermoes   Equisetum arvense  Inheems   
Koninginnekruid   Eupatorium cannabinum  Inheems   
Heksenmelk   Euphorbia esula  Inheems   
Beuk   Fagus sylvatica  Inheems   
Japanse duizendknoop   Fallopia japonica  Ingeburgerd x V 
Speenkruid   Ficaria verna  Inheems   
Es   Fraxinus excelsior  Inheems  A 
Kleefkruid   Galium aparine  Inheems   
Lievevrouwebedstro   Galium odoratum  Inheems   
Slipbladige ooievaarsbek   Geranium dissectum  Inheems   
Kleine ooievaarsbek   Geranium pusillum  Inheems   
Robertskruid   Geranium robertianum  Inheems   
Ronde ooievaarsbek   Geranium rotundifolium  Inheems   
Geel nagelkruid   Geum urbanum  Inheems   
Hondsdraf   Glechoma hederacea  Inheems   
Klimop   Hedera helix  Inheems   
Gewone berenklauw   Heracleum sphondylium  Inheems   
Gestreepte witbol   Holcus lanatus  Inheems   
Hop   Humulus lupulus  Inheems   
Grote hortensia   Hydrangea macrophylla *  Incidentele import  A 
Hulst   Ilex aquifolium  Inheems  A 
Klein springzaad   Impatiens parviflora  Ingeburgerd x V 
Gele lis   Iris pseudacorus  Inheems   
Jakobskruiskruid   Jacobaea vulgaris  Inheems   
Pitrus   Juncus effusus  Inheems   
Gele dovenetel   Lamiastrum galeobdolon  Inheems   
Witte dovenetel   Lamium album  Inheems   
Akkerkool   Lapsana communis  Inheems   
Haagliguster   Ligustrum ovalifolium  Ingeburgerd  V 
Wilde liguster   Ligustrum vulgare  Inheems   
Vlasbekje   Linaria vulgaris  Inheems   
Wilde kamperfoelie   Lonicera periclymenum  Inheems   
Gewone rolklaver   Lotus corniculatus  Inheems   
Gewone veldbies   Luzula campestris  Inheems   
Penningkruid   Lysimachia nummularia  Inheems   
Grote wederik   Lysimachia vulgaris  Inheems   
Hopklaver   Medicago lupulina  Inheems   
Witte honingklaver   Melilotus albus  Ingeburgerd   
Stippelvaren   Oreopteris limbosperma Zeldzaam Inheems   
Koningsvaren   Osmunda regalis  Inheems   
Riet   Phragmites australis  Inheems   
Fijnspar   Picea abies  Ingeburgerd  A 
Smalle weegbree   Plantago lanceolata  Inheems   
Grote weegbree   Plantago major  Inheems   
Gewone salomonszegel   Polygonatum multiflorum  Inheems   
Witte abeel   Populus alba  Ingeburgerd  A 
Zwarte populier   Populus nigra *  Inheems  A 
Ratelpopulier   Populus tremula  Inheems   
Schijnaardbei   Potentilla indica  Ingeburgerd x V 
Vijfvingerkruid   Potentilla reptans  Inheems   
Zoete kers   Prunus avium  Inheems  A 
Zure kers   Prunus cerasus  Ingeburgerd  A 
Laurierkers   Prunus laurocerasus  Ingeburgerd x A 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Rode 
Lijst 

Herkomst Invasief Aanplant / 
Verwilderd 

Gewone vogelkers   Prunus padus  Inheems  A 
Amerikaanse vogelkers   Prunus serotina  Ingeburgerd X V 
Zomereik   Quercus robur  Inheems  A 
Amerikaanse eik   Quercus rubra  Ingeburgerd x A 
Scherpe boterbloem   Ranunculus acris  Inheems   
Kruipende boterbloem   Ranunculus repens  Inheems   
Sporkehout   Rhamnus frangula  Inheems   
Zwarte bes   Ribes nigrum  Inheems   
Aalbes   Ribes rubrum  Inheems   
Robinia   Robinia pseudoacacia  Ingeburgerd x A 
Hondsroos   Rosa canina s.l.  Inheems  A 
Gewone braam   Rubus fruticosus  Inheems   
Ridderzuring   Rumex obtusifolius  Inheems   
Schietwilg   Salix alba  Inheems   
Boswilg   Salix caprea  Inheems   
Grauwe wilg   Salix cinerea  Inheems   
Kraakwilg   Salix fragilis  Inheems   
Gewone vlier   Sambucus nigra  Inheems   
Dagkoekoeksbloem   Silene dioica  Inheems   
Avondkoekoeksbloem   Silene latifolia  Inheems   
Wilde lijsterbes   Sorbus aucuparia  Inheems   
Zweedse lijsterbes   Sorbus intermedia *  Incidentele import  A 
Douglasspirea   Spiraea douglasii *  Incidentele import x A 
Bosandoorn   Stachys sylvatica  Inheems   
Sneeuwbes   Symphoricarpos albus  Incidentele import  A 
Paardenbloem   Taraxacum officinale s.l.   Inheems   
Taxus   Taxus baccata  Inheems  A 
Valse salie   Teucrium scorodonia  Inheems   
Zomerlinde   Tilia platyphyllos  Inheems  A 
Rode klaver   Trifolium pratense  Inheems   
Witte klaver   Trifolium repens  Inheems   
Ruwe iep   Ulmus glabra  Inheems   
Gladde iep   Ulmus minor  Inheems   
Grote brandnetel   Urtica dioica  Inheems   
Echte valeriaan   Valeriana officinalis  Inheems   
Beekpunge   Veronica beccabunga  Inheems   
Tijmereprijs   Veronica serpyllifolia  Inheems   
Heggenwikke   Vicia sepium  Inheems   
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Bijlage 2: Overzicht van de waarnemingen van Bosanemoon, Gewone salomonszegel en Stippelvaren in Fort 
8/Sorghvliedt in 2018 
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Bijlage 3 Overzicht van de waarnemingen van invasieve exoten in Fort 8 / Sorghvliedt in 2018 
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Bijlage 4: Overzicht resultaten wintertellingen in Fort 8 
 

Bron: Databank Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt vzw, 2018. 
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Watervleermuis 4 10 10 2 5 2 7 12 17 3 3 4 
Baard/Brandts vleermuis 2 7 3 3 3 0 4 1 9 3 3 5 
Franjestaart 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Meervleermuis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grootoorvleermuis onbekend 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Dwergvleermuis onbekend 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
Laatvlieger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vleermuis onbekend 1 1 3 5 3 2 2 9 0 0 1 0 
Totaal 11 19 20 11 11 4 14 23 27 6 8 14 
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Bijlage 5 Overzichtskaart van de dagvlinders (doel- en beleidsrelevante soorten) die werden waargenomen in Fort 8 &   
                 Sorghvliedt 
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Bijlage 6 Overzichtskaart van de interessantste libellensoorten waargenomen in Fort 8 - Sorghvlied
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Bijlage 7  Overzicht van de waargenomen vogelsoorten in 2018 met  
                   vermelding van hun status 
 
   = interessante soort 
   = doelsoort 

 
 

Soort Zekere 
Broedvogel 

Waarschijnlijk 
Broedvogel 

Mogelijke 
broedvogel Geen broedvogel 

Grote Canadese Gans     x   
Krakeend   x     
Wilde Eend x       
Kuifeend     x   
Tafeleend       x 
Buizerd     x   
Waterhoen x       
Meerkoet x       
Holenduif x       
Houtduif x       
Bosuil   x     
Grote Bonte Specht x       
Groene Specht x       
Halsbandparkiet     x   
Gaai   x     
Ekster x       
Kauw x       
Pimpelmees x       
Koolmees x       
Boerenzwaluw       x 
Staartmees   x     
Tjiftjaf x       
Zwartkop x       
Goudhaan   x     
Winterkoning x       
Boomklever x       
Boomkruiper x       
Spreeuw x       
Merel x       
Roodborst x       
Heggenmus x       
Vink x       
Putter       x 
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Bijlage 8  Overzichtstabel van andere aanwezige broedvogelsoorten 
 

 Soort 21-04 
07:48 
09:29 

07-05 
16:55 
17:10 

09-05 
08:37 
11:48 

09-05 
08:38 
10:10 

18-05 
16:27 
16:52 

13-07 
17:10 
17:43 
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 Bezoeknr 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

     

1 Grote Canadese 
Gans 

  2   1 1 3   1 

2 Nijlgans   2   1 1 3   0 
3 Krakeend   3 3  1 1 3   4 
4 Wilde Eend   6   7 5 3   2 
5 Blauwe Reiger      1 0 0   0 
6 Meerkoet      8 0 3   8 
7 Holenduif   1    1 2   0 
8 Houtduif  6 1  4 6 9 2   0 
9 Grote Bonte 

Specht 

1  2 2 1  3 7   0 

10 Groene Specht 1  1 1   1 7   0 
11 Halsbandparkiet   1     3   1 
12 Ekster  2   1 1 1 2   2 
13 Kauw  7   5 3 7 3   2 
14 Pimpelmees  1   2  2 13   0 
15 Koolmees     2  2 2   0 
16 Staartmees     1 1 1 3   0 
17 Tjiftjaf  5   4 (1) 1 6 2   0 
18 Zwartkop     1 1 2 2   0 
19 Tuinfluiter     1  1 2   0 
20 Winterkoning  1   3 3 4 2   0 
21 Boomklever      1 0 2   1 
22 Boomkruiper      2 0 2   2 
23 Merel  4   1 2 (1) 4 2   0 
24 Roodborst  4   1 2 4 2   0 

 
 
 

Bijlage 9 Alle territoriumstippen van de waargenomen vogels in Fort 8 en  
      Sorghvliedt 

 
Zie bijgevoegde pdf 
 
 
 

Bijlage 10 Individuele territorumkaarten waargenomen broedvogels in Fort 8 
en Sorghvliedt 

 
Zie bijgevoegde pdf   

https://www.sovon.nl/soort/1661#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/1661#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/1700#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/1820#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/1860#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/1220#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/4290#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/6680#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/6700#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/8760#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/8760#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/8560#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/7120#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/15490#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/15600#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/14620#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/14640#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/14370#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/13110#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/12770#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/12760#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/10660#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/14790#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/14870#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/11870#richtlijn
https://www.sovon.nl/soort/10990#richtlijn
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Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018
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N
    

Grote Canadese Gans 1 territorium

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 1-4 t/m 30-6 2500                              1 / 19



N
    

Nijlgans 1 territorium

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1 15-3 t/m 15-5 1000                              2 / 19



N
    

Krakeend 1 territorium

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X . . 2 20-4 t/m 15-6 1000

. . X X 2 1 20-4 t/m 15-6 1000                              3 / 19
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Wilde Eend 5 territoria

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

man X X X 2 1 1-4 t/m 10-5 1000                              4 / 19
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Holenduif 1 territorium

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1 1-3 t/m 31-7 300                              5 / 19
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Houtduif 9 territoria

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-12 13+ 1 20-4 t/m 31-7 300                              6 / 19
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Grote Bonte Specht 3 territoria

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-12 13+ 1 1-3 t/m 30-6 500                              7 / 19
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Groene Specht 1 territorium

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

X X X X 1-12 13+ 1 1-3 t/m 31-5 1000                              8 / 19
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Ekster 1 territorium

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 2 1-2 t/m 30-6 300                              9 / 19



N
    

Kauw 7 territoria

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1 1-3 t/m 10-5 300                             10 / 19
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Pimpelmees 2 territoria

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-12 13+ 1 15-3 t/m 30-6 300                             11 / 19



N
    

Koolmees 2 territoria

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1-9 10-13 14+ 1 15-3 t/m 30-6 300                             12 / 19



N
    

Staartmees 1 territorium

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. X X X 1 1-3 t/m 31-5 500                             13 / 19



N
    

Tjiftjaf 6 territoria

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 10-4 t/m 20-7 200                             14 / 19



N
    

Zwartkop 2 territoria

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 15-4 t/m 20-7 200                             15 / 19



N
    

Tuinfluiter 1 territorium

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X JA 1-6 7-10 11+ 1 30-4 t/m 20-7 200                             16 / 19



N
    

Winterkoning 4 territoria

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-6 7-9  10+ 1 1-2 t/m 20-7 200                             17 / 19



N
    

Merel 4 territoria

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-15 16+ 1 1-3 t/m 15-7 200                             18 / 19



N
    

Roodborst 4 territoria

Legenda: Telgebied:
200800 Hoboken - Sorghvliedt en Fort 8

Periode:
2018

geldige_waarnemingen normbezoeken minimaal binnen fusie-

adult paar territorial nest migrant 1 2 3 seizoen datumg. datumgrens afstand

. . X X 1-9 10-13 14+ 1 30-4 t/m 30-6 200
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