
 
 

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

studie@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Raamovereenkomst 
voor ecologische 

monitoring  
 
 

Kerngebieden groenplan  
Stad Antwerpen 

 
 
 
 
 

Deelopdracht Klaverblad/Hollebeek te Wilrijk 
 
 
 

 



 

 

 
 

OPDRACHTGEVER  Stad Antwerpen  
       Stadsontwikkeling – Energie en Milieu Antwerpen 

Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen 

     
LEIDEND AMBTENAAR  Karina Rooman 
 
TERREINWERK Wim Mertens (Planten), Toon Verbruggen, Peter Bastiaens 

& Veerle De Saedeleer (Ongewervelden). Guy Borreman, 
Walter De Weger, Louis Schramme, Wim Stappers, Jan Van 
Daele en Luc Van Schoor. (Vogelwerkgroep ARDEA), 
Annelies Jacobs (Amfibieën en reptielen), Johan De Ridder 
& Daniël Sanders (Vleermuizen). 

 
TEKST Roosmarijn Steeman, Ilf Jacobs, Iwan Lewylle, Veerle De 

Saedeleer, Wim Stappers, Guy Borremans, Luc Van Schoor 
& Gerald Driessens, Luc De Bruyn, Johan De Ridder, Daniël 
Sanders en Wout Willems. 

EINDREDACTIE Jorg Lambrechts 
 
 
Wijze van citeren:  
Steeman, R., Driessens G., Jacobs I., Lewylle I., Lambrechts J., De Bruyn L., De Ridder J., Sanders D & 
Willems, W. 2017. Raamovereenkomst voor ecologische monitoring. Kerngebieden Groenplan Stad 
Antwerpen. Deelopdracht Klaverblad/Hollebeek te Wilrijk. Rapport Natuurpunt Studie 2017/31. 
Mechelen. 
 
 
© December 2017 
 
Met dank aan de vrijwilligers en collega’s van Natuurpunt voor hun bijdrage. 



 

Inhoudsopgave 
 
 

1  Inleiding ............................................................................................................................................ 6 

2  Methodiek inventarisatie ................................................................................................................. 7 

2.1  Flora ......................................................................................................................................... 7 

2.2  Insecten: libellen en vlinders ....................................................................................................... 7 

2.3  Amfibieën en reptielen ............................................................................................................... 8 

2.4  Vogels ....................................................................................................................................... 9 

2.4.1  Territoria en broedlocaties van 3 doelsoorten bepalen .................................................................... 9 

2.4.2  Doelsoort en voorbeschouwing ........................................................................................................ 9 

2.5  Vleermuizen ............................................................................................................................ 10 

2.5.1  Manuele detectoren ....................................................................................................................... 10 

2.5.2  Wintertellingen ............................................................................................................................... 10 

3  Resultaten ...................................................................................................................................... 12 

3.1  Flora ....................................................................................................................................... 12 

3.1.1  Algemene bevindingen .................................................................................................................... 12 

3.1.2  Verspreidingskaarten van alle doelsoorten + beknopte bespreking ............................................... 12 

3.1.2.1  Pinksterbloem .............................................................................................................. 12 

3.1.2.2  Bosanemoon ................................................................................................................ 12 

3.1.2.3  Daslook ....................................................................................................................... 13 

3.1.2.4  Echt duizendguldenkruid .............................................................................................. 13 

3.1.3  Verspreiding van invasieve exoten + beknopte bespreking ............................................................ 13 

3.1.3.1  Japanse duizendknoop .................................................................................................. 13 

3.1.3.2  Reuzenbalsemien ......................................................................................................... 13 

Deze soort mag niet meer aangeplant worden. Het is een eenjarige plant, dus door deze niet in zaad te 
laten komen kan ze snel en effectief verwijderd worden. De soort werd slechts éénmalig waargenomen 
in 2013 in “De Groene Hoek”.......................................................................................................... 14 

3.1.3.3  Mahonie ...................................................................................................................... 14 

3.1.4  Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies ............................................................... 14 

3.1.4.1  Knelpunten beheer ....................................................................................................... 14 

3.1.4.2  Beheeradvies ............................................................................................................... 14 

3.1.5  Verwerking van alle plantengegevens uit waarnemingen.be ......................................................... 14 

3.2  Vogels ..................................................................................................................................... 15 

3.2.1  Uitvoering territoriumkartering ...................................................................................................... 15 

3.2.2  Bespreking van de doelsoorten ....................................................................................................... 15 

3.2.2.1  IJsvogel ........................................................................................................................ 15 

3.2.2.2  Middelste Bonte Specht ................................................................................................ 15 

3.2.2.3  Zwarte Specht .............................................................................................................. 17 

3.2.2.4  Overige interessante soorten ........................................................................................ 17 

3.2.3  Maatregelen voor meer vogels in Klaverblad Hollebeek ................................................................ 17 



 

3.3  Dagvlinders en libellen .............................................................................................................. 19 

3.3.1  Inleiding ........................................................................................................................................... 19 

3.3.2  Dagvlinders ...................................................................................................................................... 20 

3.3.2.1  Bespreking waarnemingen ............................................................................................ 20 

3.3.2.2  Conclusies en aanbevelingen ......................................................................................... 22 

3.3.3  Libellen ............................................................................................................................................ 23 

3.3.3.1  Bespreking waarnemingen ............................................................................................ 23 

3.3.3.2  Knelpunten en aanbevelingen ....................................................................................... 24 

3.4  Amfibieën en reptielen ............................................................................................................. 26 

3.4.1  Bespreking waarnemingen .............................................................................................................. 26 

3.4.2  Beheeradvies ................................................................................................................................... 27 

3.5  Vleermuizen ............................................................................................................................ 28 

3.5.1  Manuele detectorwaarnemingen ................................................................................................... 28 

3.5.2  Wintertellingen ............................................................................................................................... 29 

3.5.2.1  Schans 16 (winterobject 3626) ...................................................................................... 29 

3.5.2.2  Schans 17 en Schans 18 (winterobjecten 3627 en 3628) .................................................. 30 

3.5.2.3  Ijskelder Hof Van Hemiksem (winterobject 3134 ) ........................................................... 30 

3.5.2.4  Commandobunker schijnvliegveld Wilrijk (winterobject 3909) ......................................... 30 

3.5.2.5  Kelder Klaverblad (winterobject 3645) ........................................................................... 31 

3.5.3  Bijkomende vleermuizendata van de periode 2011‐2012 .............................................................. 31 

3.5.4  Voorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten ......................................................... 33 

3.5.4.1  Gewone dwergvleermuis .............................................................................................. 33 

3.5.4.2  Ruige dwergvleermuis .................................................................................................. 33 

3.5.4.3  Watervleermuis ........................................................................................................... 33 

3.5.4.4  Baardvleermuis ............................................................................................................ 34 

3.5.4.5  Franjestaart ................................................................................................................. 34 

3.5.4.6  Myotis species ............................................................................................................. 34 

3.5.4.7  Laatvlieger ................................................................................................................... 34 

3.5.4.8  Rosse vleermuis ........................................................................................................... 34 

3.5.4.9  Grootoorvleermuis onbekend ....................................................................................... 34 

3.5.4.10  Vleermuis onbekend ................................................................................................. 34 

3.5.5  Conclusies en aanbevelingen .......................................................................................................... 35 

3.5.5.1  Conclusies ................................................................................................................... 35 

3.5.5.2  Aanbevelingen ............................................................................................................. 35 

4  Samenvatting ................................................................................................................................. 38 

4.1  Flora ....................................................................................................................................... 38 

4.2  Vogels ..................................................................................................................................... 38 

4.3  Ongewervelden ........................................................................................................................ 38 

4.4  Amfibieën en reptielen ............................................................................................................. 38 

4.5  Vleermuizen ............................................................................................................................ 39 



 

4.6  Aanbevelingen ......................................................................................................................... 39 

5  Referenties ..................................................................................................................................... 41 

6  Bijlagen ........................................................................................................................................... 43 

Bijlage 1 Overzicht van de waargenomen plantensoorten met Rode‐Lijst, herkomst, aanduiding van invasieve 
planten en aanplanten. ......................................................................................................................... 43 

Bijlage 2 Overzicht van de waarnemingen van de aandachtsoorten op kaart ............................................. 47 

Bijlage 3 Overzicht van de waarnemingen van de invasieve planten op kaart ............................................ 50 

Bijlage 4 Tabel waargenomen vogelsoorten met aanduiding van broedpotentieel ..................................... 51 

Bijlage 5 Overzicht van de geclusterde territoria per broedvogelsoort ...................................................... 52 

Bijlage 6 Telrichtlijnen voor het inventariseren van Ijsvogel ................................................................... 53 

Bijlage 7 Telrichtlijnen bij inventarisatie Middelste Bonte Specht ............................................................. 55 

Bijlage 8 Telrichtlijnen bij inventarisatie Zwarte specht ............................................................................ 57 

Bijlage 9 Dagvlinders waargenomen in Klaverblad/Hollebeek: focus‐ en beleidsrelevante soorten (bron: 
projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) ............................................................................... 59 

Bijlage 10 Belangrijkste libellensoorten waargenomen in Klaverblad/Hollebeek ........................................ 60 



    6 
 

 

1 Inleiding 
 
De Stad Antwerpen wil de indicator‐ en doelsoorten opvolgen van alle gebieden in kader van het groenplan, om 
de evolutie in deze gebieden op te volgen en een gepast beheer toe te passen.  
 
Dit rapport geeft de resultaten van de uitgevoerde monitoring van planten, vogels, ongewervelden, amfibieën 
en reptielen en vleermuizen in Klaverblad/Hollebeek te Wilrijk. Een aantal doelsoorten werden 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.  
 
Klaverblad/Hollebeek bevindt zich in het westen van de provincie Antwerpen, in het district Wilrijk, ten zuiden 
van  de  Stad  Antwerpen.  Het  gebied  werd  in  www.waarnemingen.be  als  volgt  afgebakend: 
https://waarnemingen.be/gebied/info/142704. De oppervlakte van dit volledige groengebied bedraagt 215 ha 
en bestaat uit een afwisseling van weilanden, akkers en bossen.  
In dit gebied ligt kasteel Klaverblad (58 ha), waar door de Stad Antwerpen geen toegang voor verkregen werd. 
Het Kasteel Klaverblad is een van de laatste hoven van plaisantie in Wilrijk. Er zijn heel wat dreven waarvan de 
Klaverbladdreef  ten  noordoosten  van  het  kasteel  de  meest  bekende  is.  Het  kasteeldomein  is  niet  vrij 
toegankelijk. Daarom werd voornamelijk de omgeving onderzocht. In de omgeving van het kasteel bevindt zich 
het  oorsprongsgebied  van de Hollebeek,  die  hier  de  grens  vormt  tussen  het  district Wilrijk  en Hoboken. De 
weilanden  ten  noorden  van  de  Moerelei  worden  gekenmerkt  door  een  toenemend  hobbygebruik  door 
paardenliefhebbers.  De  overige  percelen  zijn  in  (al  dan  niet  extensief)  landbouwgebruik.  Het  gebied  wordt 
gekenmerkt  door  de  aanwezigheid  van  kleine  landschapselementen  zoals  knotbomen,  populierenrijen, 
opgaande wilgen en houtkanten. 
 
Het onderzochte gebied bedraagt zonder het kasteeldomein nog 157 ha. Ondanks de grote oppervlakte van het 
gebied  is  de  toegankelijkheid  beperkt.  Er  kan  enkel  geïnventariseerd  worden  vanaf  de  openbare  wegen. 
Toestemming verkrijgen van de belangrijkste privé‐eigenaars in het gebied zou een grote meerwaarde zijn voor 
een volgende studie van dit gebied.  
 
In de directe omgeving van het domein bevinden zich een aantal groengebieden, waaronder het Hof Ter Beke, 
het  Hof  van  Hemiksem,  de  vallei  van  de  Kleine  struisbeek  (zie  Steeman  et  al.  2017),  Fort  7,  begraafplaats 
Schoonselhof en Fort 8. 
 
In de omgeving van het domein Klaverblad bevinden zich verder ook een aantal locaties, meest cultuurhistorische 
relicten, die als overwinteringsplaats door vleermuizen gebruikt of kunnen gebruikt worden. 
 
Het gebied is op te delen in volgende leefgebieden:  

‐ kleinschalig  landbouwgebied  bestaande  voornamelijk  uit  graasweides  (paarden)  met  houtkanten, 

populierenrijen en knotbomen, ten noorden van de Moerelei (De Ridder et al., 2013). 

‐ Het Kasteeldomein, bestaande uit oud bos (zuur eikenbos),  

‐ Het centrale deel, grotendeels bestaande uit intensieve akkers en voormalige weides. 

‐ het meest zuidelijke deel van de perimeter bestaat uit de smalle Struisbeekvallei (die er sterk meandert). 

De bodem bestaat  voornamelijk uit matig natte  licht  zandleemgronden met verbrokkelde  textuur B horizont 
(Pdcz) (Thomaes & Vandekerkhove, 2009).  
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2 Methodiek inventarisatie 
 

2.1 Flora 
Het gebied Klaverblad/Hollebeek werd vlakdekkend onderzocht voor de  flora tussen 27 maart en 6 augustus 
2017. De volledige inventarisatie was haalbaar omdat het gebied slechts een beperkte oppervlakte heeft. Deze 
methode  was  anderzijds  noodzakelijk  omdat  niet  precies  te  voorspellen  was  waar  de  doelsoorten  zouden 
opduiken en er gevraagd werd om alle populaties in kaart te brengen.   
 
Eind  maart  werd  de  voorjaarsflora  in  kaart  gebracht  met  als  doelsoorten  Pinksterbloem,  Bosanemoon, 
Salomonszegel en Dalkruid.   
In juni werd gezocht naar Rapunzelklokje, Mannetjesereprijs, Zandblauwtje en Bosorchis.  
 
Elke vindplaats van elke doelsoort werd met GPS exact  ingevoerd. Daarbij werd het exact aantal exemplaren 
vermeld of, indien de soort zeer abundant was, het geschat aantal exemplaren. 
 
Alle overige plantensoorten die we in het gebied aantroffen, werden aangeduid op de streeplijst. Voor zeldzame 
soorten werd de exacte locatie via GPS ingevoerd.  
 
 

2.2 Insecten: libellen en vlinders 
 
In het gebied Klaverblad/Hollebeek werd vooral gefocust op de inventarisatie van drie dagvlinders en drie libellen:  

 Libellen: Bruine korenbout, Bosbeekjuffer, Weidebeekjuffer; 

 Dagvlinders: Eikenpage, Kleine vuurvlinder, Oranjetipje. 
 
Desalniettemin werden tijdens de inventarisaties ook 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 gezocht 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  één  keer  per  maand  van  april  tot  en  met  augustus  zoeken  naar  de  doelsoorten.  De 
waarnemingen werden ingevoerd in de website www.waarnemingen.be of via de app Obsmapp. 
 
April is het beste moment voor Oranjetipje. De tweede helft van mei is een goede periode voor Bruine korenbout, 
Bosbeekjuffer, Weidebeekjuffer en Kleine vuurvlinder; 
Begin juli is de meest geschikte periode om naar Eikenpage te zoeken; dat moment is ook geschikt voor Bos‐ en 
Weidebeekjuffer.  
 
Zowel Bos‐ als Weidebeekjuffer vliegen van mei tot en met begin augustus met een piek in juni. De meeste kans 
om de soorten aan te treffen is de beekoever af te lopen waarbij gericht naar de soort uitgekeken wordt. 
 
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 de 5 andere soorten is 
gericht zoeken de beste methode. 
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2.3 Amfibieën en reptielen 
 
Ter hoogte van het Klaverblad liggen volgens de topografische kaart slechts vijf waterlichamen in de perimeter 
Wilrijk – Klaverblad. Ook  in de Hyladatabank werden geen extra waterlichamen gevonden binnen dit gebied. 
Uiteindelijk  werden  er  op  kaart  één  bosvijver,  twee  ‘slotgrachten’  en  één  (bron)poel  gevonden.  Op  terrein 
werden er nog eens drie poelen gevonden (zie overzichtskaart – Figuur 1). 
Het  veldwerk  vond plaats  op  30 mei  2017. De  oorspronkelijke bedoeling was  om  fuiken uit  te  zetten, maar 
aangezien we geen toegang kregen tot Kasteeldomein Klaverblad en het gegeven dat de overige waterpartijen 
niet afgesloten waren voor publiek – hoewel op private eigendom ‐ werd ervoor gekozen om te inventariseren 
door  middel  van  een  schepnet  overdag  en  ’s  avonds  op  geluid.  Eind  mei  is  een  goede  periode  voor  het 
inventariseren van  ‘groene kikkers’, die dan roepkoren vormen, en d.m.v. van een schepnet kunnen dan alle 
watersalamanders in het water worden gevangen, net als de larven van Bruine Kikker en Gewone Pad. 
 
 

 
 
Figuur 1 Gegevens uit www.waarnemingen.be uit periode 2009-2016 en resultaten inventarisatie voorjaar 2017. 
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2.4 Vogels 
 

2.4.1 Territoria en broedlocaties van 3 doelsoorten bepalen 

 
Om het aantal  territoria van vogelsoorten  in kaart  te brengen, worden de  territoria bepaald op basis van de 
gangbare  criteria  zoals  aantal  geldige  waarnemingen  binnen  specifieke  datumgrenzen,  uitsluitende 
waarnemingen, fusie‐afstand, dat alles zoals voorgesteld in de standaardvoorschriften van territoriumkartering 
door  SOVON  (zie www.sovon.nl/pdf/Handleiding‐BMP.pdf  ). Dat  geldt ook  voor de drie  hier  te  onderzoeken 
doelsoorten: IJsvogel, Zwarte Specht en Middelste Bonte 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  ontwikkelde  deze  methode  en  de  Belgische  versie  werd 
afgestemd en aangepast in opdracht van en samen met Natuurpunt Studie, het INBO & Natagora. Zij beheren nu 
samen de huidige versie van deze autoclusteringsmodule in België. 
 
De online  invoermodule wordt ondersteund door mobiele apps, voor deze broedvogelkartering werd gebruik 
gemaakt van de BMP app in ObsMapp (Android). De inventarisatieregels blijven dezelfde, maar de interpretatie 
van de waargenomen soorten én de invoer gebeurt uitsluitend in het veld. 
 
Na het uitvoeren van elke veldronde volgt eerst nog een screening van de ingevoerde data door de waarnemer, 
en pas nadat alle rondes zijn voltooid, wordt de autoclustering uitgevoerd. Deze autoclustering garandeert dat 
alle  ingevoerde  data  op  een  gestandaardiseerde  en  vooral  éénduidige manier  worden  verwerkt  tot  geldige 
territoria, op basis van de criteria van Van Dijk (2011) en de nieuwe update van SOVON‐BMP 2016 (Vergeer et 
al. 2016). Subjectieve interpretatie die kan ontstaan wanneer verschillende personen de data manueel moeten 
interpreteren, wordt hiermee tot een minimum beperkt. 
 
De  autoclusteringsmodule  is  in  Nederland  uitgegroeid  tot  dé  standaard  bij  elke  broedvogelkartering  die  in 
opdracht  van  overheden  door  studiebureaus  of  NGO’s  worden  uitgevoerd.  Niet  alleen  kan  door  deze 
autoclusteringsmodule  een  zeer  hoge  graad  van  standaardisatie  worden  gegarandeerd,  ook  biedt 
www.avimap.be  de  garantie  dat  de data  ook  zeer  snel  kunnen worden  verwerkt,  of  herwerkt  indien  er  een 
verschuiving in de interpretatiecriteria plaatsvindt. 
 
Instanties die niet over avimap.be beschikken, zijn aangewezen op een arbeidsintensieve, trage en dure manuele 
interpretatie. In Vlaanderen is deze module vooralsnog enkel beschikbaar voor Natuurpunt en het INBO. 
 

2.4.2 Doelsoort en voorbeschouwing 
 
Doelsoorten voor dit gebied zijn IJsvogel, Middelste Bonte Specht en Zwarte Specht. 
 
De Vogelwerkgroep ARDEA (verder VWG ARDEA) voerde een broedvogelinventarisatie uit voor de aanwezigheid 
van deze 3 doelsoorten. Ook alle andere waargenomen vogelsoorten werden genoteerd. 
 
Een screening van beschikbare data en de aanwezige biotooptypes deed vooraf vermoeden dat de aanwezigheid 
van IJsvogel en Zwarte Specht niet binnen de verwachtingen lag. 
De aanwezigheid van de Middelste Bonte Specht werd reeds in 2013 vastgesteld door VWG ARDEA. 
 
Omdat er geen toegang tot het kasteeldomein werd verkregen, zijn de waarnemingen van het kasteeldomein 
vanaf de domeingrens vastgesteld en de broedterritoria bij benadering in kaart gebracht.  
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2.5 Vleermuizen 
 

2.5.1 Manuele detectoren 
De  doelsoorten  voor  het  onderzoeksgebied  zijn:  Baardvleermuis,  Franjestaart,  Gewone  en  Ruige 
dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis. Er werd nagegaan of deze soorten aanwezig zijn, waarbij tevens 
de  belangrijkste  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 inventarisatie met manuele batdetector hiervoor de meest aangewezen 
methode is.  
 
De voordelen van een manuele detector zijn: 

‐ De  inventarisatie  kan  gebiedsdekkend  worden  uitgevoerd  (tegenover  een  ‘punt’  bij  plaatsing  van 
automatische detector). 

‐ Ook visuele informatie kan meegenomen worden (bv dieren zichtbaar op route vlak na zonsondergang). 
‐ Er gaat weinig tijd verloren aan vleermuisarme zones. 

 
Het type detector dat hiervoor gebruikt werd is Pettersson D100 en D240x. Van de waargenomen vleermuizen 
werd de soort en eventuele gedragsaanduidingen genoteerd op kaart. De detector werd standaard ingesteld op 
het heterodyne kanaal op 35 kHz, met om de paar seconden een scan naar hogere (tot 55kHz) en lagere (tot 18 
kHz)  frequenties.  Bij  waarneming  van  vleermuizenactiviteit  werd  met  de  D240x  over  een  brede  range  van 
frequenties  gescand om de piekfrequentie  te  achterhalen. Van dieren waarvan de  soort  niet  ter  plekke  kon 
bepaald worden, werden geluidsopnames gemaakt in .wav‐formaat met een Roland R05 Edirol, die nadien met 
aangepaste software (Batsound 4; Pettersson) geanalyseerd werden. 
Door  de  spreiding  van  de  onderzoeksperiode  over  het  zomerhalfjaar,  kon  nog  een  deel  van  voorjaars‐  en 
najaarstrek geregistreerd worden en tussenin soorten met kraamkolonies in de buurt. 
Vanwege de beperkte toegankelijkheid van het kasteeldomein, werd gefocust op de randen van het domein en 
vliegroutes in de omgeving.  
 

2.5.2 Wintertellingen 
Het onderzoeksgebied ligt in de nabijheid van de grote overwinteringslocaties Fort 7 en Fort 8 en er liggen in de 
onmiddellijke  nabijheid  meerdere  kleine  tot  middelgrote  overwinteringsobjecten  (Figuur  2).  Om  die  reden 
oordeelden we dat het opnemen en kaderen van gegevens van overwinterende vleermuizen  van deze laatste 
erg  van  belang  is  voor  de  vleermuizenmonitoring  van  dit  gebied,  zeker  wanneer  een  deel  hiervan  moeilijk 
toegankelijk is. 
 
Overwinteringslocaties  in  de  omgeving  van  het  domein  Klaverblad  omvatten  de  schansen  16,  17  en  18,  de 
commandobunker van het voormalige schijnvliegveld in Wilrijk, een vleermuizenkelder en een ijskelder in het 
Hof van Hemiksem. 
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Figuur 2: Gekende huidige en potentiële overwinteringsobjecten in de omgeving van het onderzoeksgebied 

 
 
De schansen uit 1907 maakten onderdeel uit van de veiligheidsomwalling rond Antwerpen en bestaan uit een 
betonnen traditore batterij overdekt met een aarden wal en een afgescheiden gevechtskoepel. Alle schansen 
waren oorspronkelijk omringd met een gracht.  
Schans 15 is niet meer aanwezig: deze werd in 2007 gesloopt.  
Schans 16 ligt op openbaar domein, en is eigendom van de Stad Antwerpen. De gracht staat in de zomer droog 
tot halfdroog, maar de contouren zijn dan herkenbaar in het landschap. Het glacis is vergraven en wordt gebruikt 
als (motor)crossterrein. Het glacis is gedeeltelijk begroeid met opgaand hout en wilgenstruwelen. De traditore 
batterij  is  relatief  droog  en  in  vrij  goede  staat.  Sommige  lokalen  vertonen  sporen  van  insijpelend  vocht. De 
schietgaten zijn nog deels open, net zoals de toegangen. De betonnen onderbouw van de koepel is aanwezig, 
maar werd zwaar beschadigd bij de verwijdering van de koepel door Duitse militairen. 
Schans 17 is ontoegankelijk en particuliere eigendom. Het wordt gebruikt als kleinveestal. 
Schans  18  is  ontoegankelijk,  en  ligt  op  het  grondgebied  van  een  groothandel  in  bouwmaterialen.  De 
geschutskoepel  is  opgeblazen,  maar  de  betonconstructie  is  bewaard.  De  traditore  batterij  (het  grootste 
bouwdeel) wordt momenteel als opslag en werkruimte gebruikt door het bedrijf. Delen van de aarden wal en de 
gronddekking zijn in goede staat bewaard. 
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3 Resultaten 
 

3.1 Flora  
 

3.1.1 Algemene bevindingen 
De  inventarisatie  gebeurde  gedurende  het  hele  jaar  tussen  27  maart  en  6  augustus  2017.  Er  werden  49 
plantensoorten genoteerd  in 2017. Als we de totale plantenlijst van het gebied bekijken, komen we aan 165 
soorten die genoteerd werden sinds 1945. Tussen 2000 en 2017 werden 108 plantensoorten waargenomen in 
het gebied. Er zijn geen Rode Lijstsoorten gevonden (Van Landuyt et al., 2006).  
 
In  totaal werden 10 uitheemse  soorten  genoteerd.  Enkel  Tamme kastanje  en Mahonie  zijn  aangeplant. Drie 
uitheemse soorten staan op de Alterias‐lijst van invasieve exoten: Japanse duizendknoop, Reuzenbalsemien en 
Mahonie. Tegen Japanse duizendknoop kan best actie ondernomen worden omdat de plant sterk kan domineren, 
verder uitbreiden en een bedreiging vormen voor de inheemse flora.  
De soortenlijst van alle waargenomen planten vind je in Bijlage 1.  
De geschatte aantallen en/of oppervlakte van de doelsoorten en zeldzame soorten wordt weergegeven in Tabel 
1.  Salomonszegel,  Dalkruid,  Rapunzelklokje,  Mannetjesereprijs,  Zandblauwtje  en  Bosorchis  werden  niet 
waargenomen in 2017. Daslook en Echt duizendguldenkruid worden als doelsoorten voorgesteld.  
 
 
Tabel 1 Aantallen (abundantie) of geschatte oppervlakte per doelsoort 

 

Soort  Aantal locaties  Aantal exemplaren 

Bosanemoon  3  78 

Pinksterbloem  27  2510 

Daslook  1  1 

Echt duizendguldenkruid  5  2041 

 
 
 

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

3.1.2.1 Pinksterbloem 
Pinksterbloem is een voorjaarsbloeier die een voorkeur heeft voor vochtige tot natte hooilanden, maar ook in 
nattere  bossen  kan  verschijnen.  Samen  met  Look‐zonder‐look  is  het  een  belangrijke  waardplant  voor  het 
Oranjetipje.  Het  is  een  kensoort  van  het  Grote  vossenstaartverbond.  In  1945  werden  al  Pinksterbloemen 
genoteerd voor het gebied. De soort heeft hier wellicht altijd in grote aantallen gestaan.  

 

3.1.2.2 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. De soort 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.  In Klaverblad/Hokkebeek  is Bosanemoon slechts op enkele 
plekken  in  beperkte  aantallen  aanwezig.  De  soort  werd  hier  voor  2017  nog  niet  gemeld  in 
www.waarnemingen.be en de floradatabank (met o.m. historische streeplijsten). Wellicht werd op deze plaats 
nog niet eerder naar planten gezocht. 
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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3.1.2.3 Daslook 
Daslook komt van nature voor  in de wat  schaduwrijkere  loofbossen  in de Leemstreek. De soort groeit er op 
voedselrijke, vochtige tot natte, lemige gronden met goed verterend strooisel. De standplaatsen zijn gewoonlijk 
neutraal tot licht kalkrijk, een enkele keer ook licht zuur. Vaak vindt men de soort in grote populaties aan de voet 
van hellingen. Dergelijke sterk door Daslook gedomineerde vegetaties kunnen in iets minder hellende situaties 
ook optreden net buiten het bereik van kwel. De plant verdraagt uitdroging slecht, maar ze houdt evenmin van 
overstromingen.  Kaalslagen  en  open  situaties  van  beperkte  duur  worden  nog  net  verdragen  zonder  dat  de 
populatiedichtheid blijvende schade oploopt. Buiten het bos komt de plant zelden voor, het meest nog in bredere 
houtkanten. Ze is matig gebonden aan oud bos. Het is eerder een slechte kolonisator van nieuw bos, tenzij het 
bij  oud  bos  aansluit.  Een  beperkte  oppervlakte Daslook werd  verspreid  in  een  private  tuin  (park), met  jong 
eikenbos, in het gebied waargenomen. De soort werd in 1945 niet genoteerd in het gebied. In die tuin groeit de 
soort zeker al 20 jaar zonde rmenselijke tussenkomst (mond. med. Walter Van Spaendonk). Mogelijk werd de 
soort daar ooit aangeplant.  
 

3.1.2.4 Echt duizendguldenkruid 
Echt  duizendguldenkruid  is  een  soort  van  zonnige,  pioniervegetaties  tot  grazige  plaatsen  op  vochtige, matig 
voedselarme tot matig voedselrijke zandige bodem. Buiten de duinen is de soort vrij zeldzaam. In het gebied 
werd deze soort  in grote aantallen waargenomen op de overbegraasde, vrij schrale paardenweiden, waar de 
begrazingsdruk tijdelijk wegvalt.  
 

3.1.3 Verspreiding van invasieve exoten + beknopte bespreking 
De kaart met de verspreiding van Japanse duizendknoop in Klaverblad/Hollebeek bevind zich in Bijlage 3.  
Mahonie werd één keer genoteerd voor het gebied in 2010 en Reuzenbalsemien werd enkel waargenomen in 
2013. 
Hieronder worden alle waargenomen invasieve planten kort besproken:  in welke mate ze  invasief zijn, of het 
nodig is om ze in het gebied te bestrijden en op welke manier ze kunnen bestreden worden.  
 

3.1.3.1 Japanse duizendknoop 
Japanse duizendknoop kan voor heel wat schade zorgen. Zelfs huizen en asfalt zijn niet veilig voor deze plant, en 
de soort kan op zeer korte tijd complete ecosystemen overwoekeren. 
Bijen en andere insecten hebben geen belangstelling voor de nectar. Als deze uitheemse plant dominant wordt, 
dan ontstaat er een zeer soortenarm systeem, een groene woestijn. Naast ecologische schade kan deze plant 
ook  schade  aan  infrastructuur  aanrichten:  de  stevige  wortelstokken  kunnen  funderingen  en  afvoerbuizen 
beschadigen.  
In het onderzoeksgebied werd de soort op twee plaatsen vlak waargenomen, waarvan de grootste goeiplaats 
langs het kasteeldomein Klaverblad. 
 
Beheer:  Japanse  duizendknoop  behoort  tot  de  meest  problematische  invasieve  soorten  en  betekent  een 
belangrijke meerkost voor het beheer (hogere afvoerkosten, beschadiging van de maaiapparatuur, verspreiding 
naar aanpalende percelen). Ze wordt voornamelijk verspreid via het reguliere maaibeheer met de klepelmaaier 
en door grondverzet bij werken. Om ervoor te zorgen dat een gevestigde populatie zich niet verder kan 
verspreiden door  toedoen van maaibeheer dient de soort apart en  intensief gemaaid  te worden waarbij het 
maaisel volledig wordt afgevoerd voor gecontroleerde compostering. Wat je bovengronds ziet van deze plant is 
slechts  30%.  Bij  uitgraven  van  deze  soort moet  je  tot  4m diep  gaan  en  ervoor  zorgen  dat  alle  grond wordt 
afgevoerd.  Bedekken  met  een  donker  zeil  is  ook  een  oplossing,  hier  kan  dan  aarde  bovenop  komen  waar 
eventueel elzen op aangeplant worden. Tenslotte geeft begrazing op lange termijn ook goede resultaten.  
 

3.1.3.2 Reuzenbalsemien 
Reuzenbalsemien wordt in Vlaanderen vooral gevonden in natte tot vochtige, voedselrijke ruigten, vaak langs 
allerlei waterlopen. Reuzenbalsemien verwildert ook af en toe langs vochtige bosranden. Omdat de soort als ook 
als sierplant wordt gekweekt, is ze ook te vinden in de omgeving van woningen, maar ze verdwijnt dan vaak snel.  
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Deze soort mag niet meer aangeplant worden. Het is een eenjarige plant, dus door deze niet in zaad te laten 
komen kan ze snel en effectief verwijderd worden. De soort werd slechts éénmalig waargenomen in 2013 in “De 
Groene Hoek”.  
 

3.1.3.3 Mahonie 
Mahonie werd vroeger vaak aangeplant. De struik verkiest droge, bij voorkeur kalkrijke grond in duinen of  in 
stedelijke  omgeving.  In  duingebieden  kan  ze  hoge  densiteiten  bereiken  en  komt  ze  zowel  in  duingrasland, 
struweel als bos voor. Wellicht gedijt de soort het best in min of meer beschaduwde, droge tot iets vochtige, 
vaak  iets  kalkhoudende,  matig  voedselrijke  milieus.  Verontrustend  is  de  recente  opmars  van  Mahonie  in 
duinstruweel elders blijft de aangroei van de soort nog binnen de perken. In het binnenland moet hier tegen 
voorlopig dus geen actie ondernomen worden, maar het is altijd beter om de soort preventief te verwijderen. 
Mahonie werd in 2010 één keer genoteerd in de “Groene Hoek”.  
 
 

3.1.4 Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies 
 

3.1.4.1 Knelpunten beheer  
‐ Invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop en Reuzenbalsemien moeten in de gaten gehouden worden.  
‐ De percelen in landbouwgebruik zijn bemeste, voedselrijke graslanden, meestal recent gescheurde  

monoculturen, waar Pinksterbloem op een paar percelen nog net stand kan houden.  
‐ De paardenweiden worden door aanleg van zeer verscheiden afrasteringen, hokken, koterijen tot zetels en 

andere rommel landschappelijk verminkt en doorgaans overbegraasd.  

 

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

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

- Voor een hogere ecologische waarde op de landbouwpercelen is verschraling aan de orde, met 
eventueel verwijdering van de bouwvoor.  

- Opstellen van een landschappelijk reglement met regels voor afrasteringen en koterijen. 
- Verlaging van de begrazings‐ en recreatiedruk in de paardenweiden 
- Herstel van Kleine Landschapselementen zoals hagen en houtkanten. 

 
 

3.1.5 Verwerking van alle plantengegevens uit waarnemingen.be 
 
Alle bestaande gegevens uit onze databank Waarnemingen.be werden digitaal mee aangeleverd bij dit rapport 
en werden gebruikt om in de mate van het mogelijke trends te bepalen van de aandachtsoorten.  
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3.2 Vogels 
 
In Bijlage 4  zit een overzichtstabel met de soortenlijst van alle waargenomen vogelsoorten met –  indien van 
toepassing ‐ vermelding van hun status als broedvogel. 
 

3.2.1 Uitvoering territoriumkartering 
De  3 inventarisatierondes werden uitgevoerd op volgende dagen: 

‐ 22 maart 2017 
‐ 8 april 2017 
‐ 25 mei 2017 
 

De resultaten worden weergegeven in Bijlage 5. 
Deze tabel toont de soorten waarvan de aanwezigheid en broedcodes in alle rondes werd genoteerd. Tijdens de 
laatste ronde werden geen doelsoorten of nieuwe, noemenswaardige soorten vastgesteld. 
 
De  horizontale  as  toont  naast  de  bezoekdata  en  de  daarop  vastgestelde  gegevens,  ook  de  kolom  met  de 
geclusterde data. De cijfers in die kolom geven achter elke soort het aantal geldige territoria weer. 
In  tegenstelling  tot  bij  Middelste  Bonte  Specht  zijn  voor  verschillende  andere  soorten  niet  alleen  meer 
inventarisatierondes nodig (doorgaans 6 à 7 rondes): vaak was het de ontoegankelijkheid van het terrein dat het 
intekenen van volwaardige territoria verhinderde. 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. 
De data uit Bijlage 5 kunnen vergeleken worden met de status van de soorten zoals aangegeven in Bijlage 4. 
 
 

3.2.2 Bespreking van de doelsoorten 
 

3.2.2.1 IJsvogel 
De telrichtlijnen voor inventarisatie van Ijsvogel worden weergegeven in Bijlage 6.  
Deze doelsoort werd tijdens onze inventarisatierondes niet waargenomen. 
 
In het gebied bevinden zich volgende potentiele broedplaatsen voor deze doelsoort: 

 Hollebeek: slechte waterkwaliteit dus geen visbestand wat noodzakelijk is voor de soort. 

 Kasteelvijver Klaverblad: niet toegankelijk voor VWG ARDEA in dit onderzoek 

 Struisbeek: niet toegankelijk wegens privé‐eigendom. 

 Stroomafwaarts in het gebied Cleydael Golf is de IJsvogel wel als broedvogel aanwezig. 
 
 

3.2.2.2 Middelste Bonte Specht 
De telrichtlijnen voor deze soort worden weergegeven in Bijlage 7. 
Deze soort werd reeds in 2013 door VWG ARDEA als broedvogel in het Kasteeldomein Klaverblad waargenomen 
en op foto vastgelegd. De continuïteit werd tijdens dit onderzoek bevestigd. Er werd zelfs een 2de territorium 
vastgesteld,  gezien  de  gelijktijdige  waarneming  van  een  2de  mannetje  aan  de  rand  van  het  kasteeldomein.  
Omdat geen toegang tot het kasteeldomein Klaverblad werd verkregen, werden de vogels van aan de rand van 
het domein geactiveerd met behulp van audio‐apparatuur. 
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Figuur 3: Middelste Bonte Specht met mannetje links en vrouwtje rechts. 
 
 
In  het  voorjaar  2017  werd  door  VWG  ARDEA  in  het  randgebied  Hof  van  Hemiksem  een  nieuw  broedpaar 
vastgesteld. Dit bevestigt de elders vastgestelde uitbreiding van de soort. De veroudering van het eikenbestand 
en een aangepast natuurbeheer, nl. extensiever bosbeheer met o. a. behoud van dood eikenhout, heeft tot een 
geschikter habitat voor deze kieskeurige spechtensoort geleid. 
 
Vermoedelijk  hebben  uitzwervende  jonge  vogels  uit  het  Klaverblad  nieuwe  territoria  bezet  in  de  naburige 
gebieden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: De 2 territoria van Middelste Bonte Specht in het onderzoeksgebied (Bron: www.avimap.be). 
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3.2.2.3 Zwarte Specht 
De telrichtlijnen voor deze soort worden weergegeven in Bijlage 8. Deze doelsoort werd tijdens ons onderzoek 
niet waargenomen. 
Gezien eerdere registraties van deze grootste Europese spechtensoort, werd gedurende de drie inventarisatie‐
ronden nauwlettend uitgekeken naar de aanwezigheid ervan. 
De vroegere waarnemingen betroffen echter vermoedelijk rondzwervende, ongepaarde vogels. 
We  vermoeden dat  het  kasteeldomein Klaverblad  te  beperkt  is  in  oppervlakte. De grotere bospartijen  in de 
onmiddellijke omgeving, nl. Hof van Hemiksem en Cleydaelhof en –golf, zijn beter geschikt. Zelfs in deze gebieden 
zijn er de laatste 10 jaren geen broedgevallen vastgesteld, alleen maar deze losse waarnemingen: 
 
19 maart 2012:    Kasteel    1 roepend 
12 december 2009:  Kasteel    1 roepend 
21 september 2009:  Kasteel    1 opvliegend 
6 oktober 2007:    Kasteel    1 roepend 
 
 

3.2.2.4 Overige interessante soorten 
 
Boerenzwaluw      16 broedparen 
Boomklever      min. 5 territoria 
Boomvalk      min. 1 territorium 
Bosrietzanger      min. 5 territoria 
Buizerd        min. 2 territoria 
Grauwe Vliegenvanger    1 territorium 
Grote lijster      min. 1 territorium 
Holenduif      min. 1 territorium 
Kerkuil        1 broedgeval (nestkast) 
Kievit  3  broedgevallen medio  juni  50  ex.  (incl.  jongen  uit  de  grote  omgeving  op 

verzamel‐ en foerageerplaats) 
Kleine Bonte Specht    min. 1 territorium 
Putter        min. 1 territorium 
Scholekster      1 territorium 
Slechtvalk      Jachtgebied 
Sperwer       min. 1 territorium 
Steenuil       1 territorium 
Torenvalk      1 territorium 
Zwartkopmeeuw     Jaarlijks foerageergebied van de Noord‐Antwerpse broedpopulatie 
 
De aanwezigheid van deze soorten en de andere (zie Bijlage 4) wijst er op dat dit een gevarieerd gebied is met 
diverse biotopen en waardevolle landschapselementen. 
 
Aanwezige  biotopen  omvatten  gevarieerd  oud  loofbos,  parklandschap,  boerderij,  kleinschalig  gras‐  en 
weidelandschap met rietkraag, clusters van knotwilgen, rijen populieren, enz…. 
 

3.2.3 Maatregelen voor meer vogels in Klaverblad Hollebeek 
De aanwezige knotwilgen zijn aan onderhoud toe. Dit is dringend. Snoeien gebeurt niet of laattijdig. Als gevolg 
hiervan splitsen of sterven sommige oudere bomen waardoor ze niet meer geschikt zijn als broedplaats voor de 
Steenuil.  Het  kan  opportuun  zijn  om  voor  deze  soort  als  alternatief  nestkasten  te  plaatsen.  Beter  is  om  de 
natuurlijke broedplaatsen te vrijwaren en te onderhouden. 
 
Eén van de drie boerderijen is niet meer agrarisch actief. Gezien de aanpassing van de functie van het gebouw 
naar zuiver woongelegenheid is de broedgelegenheid voor de Boerenzwaluw sterk afgenomen. Het plaatsen van 
kunstnesten zou dit tekort mogelijk kunnen opvangen, al is de aanwezigheid van vee gewoonlijk een elementaire 
voorwaarde voor deze soort. 
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Door intensieve bewerking van de akkers, bv maisteelt en overdadige bemesting, mislukken broedgevallen van 
de Kievit. Ons advies is om tijdens de broedperiode een aangepast beheer toe te passen zodat verstoring tot een 
minimum wordt herleid. Het is opportuun om minstens een gedeelte van de akkers te voorzien voor extensieve 
landbouw. De  randen  van de  akkers  inzaaien met  akkerbloemen  is  ook  interessant  voor  andere  typische en 
bedreigde akkervogels. Ook het voorzien van één of meerdere drinkpoelen is een pluspunt.   
 
Het behoud van het kleinschalige  landschap  is noodzakelijk  als  foerageergebied  voor Steenuil, Torenvalk  en 
Kerkuil.  Deze  laatste  broedt  hier momenteel  al  enkele  jaren  in  een  nestkast.  Dit  broedgeval  wordt  jaarlijks 
opgevolgd door de Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen. 
De opwaardering van de Hollebeek kan een belangrijke ecologische meerwaarde creëren voor het gebied. We 
denken  hierbij  aan  oeveraanpassingen  aan  de  beek  om  zo  terug  een  “natuurlijke”  stroming  en  een  grotere 
plantenvariatie  te bekomen. Evenals het aansluiten aan drinkpoelen, waterzuivering door  rietbekkens en het 
plaatsen van visstuwen/vistrappen zijn te overwegen acties. 
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3.3 Dagvlinders en libellen 
 

3.3.1 Inleiding 
Dagvlinders en libellen zijn goed herkenbare insectengroepen waarvan reeds heel wat bekend is op vlak van hun 
ecologie en habitatvereisten. Deze  twee  soortgroepen van  insecten  vormen  immers  goede  indicatorgroepen 
voor de kwaliteit van biotopen.  
 
Dagvlinders  zijn een populaire soortgroep waardoor we een goed beeld hebben op hun actueel voorkomen. 
Omwille van het feit dat deze soortgroep voor de verschillende levensfasen verschillende eisen stellen aan hun 
leefgebied kunnen ze ons heel wat leren over een bepaald gebied. Het is bovendien een dankbare soortgroep 
waarbij  soorten  vaak  snel  reageren op  genomen beheersmaatregelen. Omwille  van het  feit  dat  libellen  een 
belangrijk deel van hun levenscyclus afhankelijk zijn van waterpartijen vormen ze één van de meest bruikbare 
soortgroepen om een beeld te krijgen op de kwaliteit van aan water gelinkte biotopen. Heel wat libellensoorten 
hebben  specifieke  en  uiteenlopende  habitatvereisten.  Zo  zijn  er  soorten  die  enkel  voorkomen  in  de  armste 
heidevennen, andere soorten prefereren zuurstofrijk stomend water, van nature eutrofe stilstaande wateren, 
etc. 
 
Voor  de  soorten  wordt  Rode  Lijstcategorie  weergegeven.  De  benaming  en  definitie  van  de  nieuwe  Rode 
Lijstcategorieën voor Vlaanderen is terug te vinden in onderstaande Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
 
Tabel 2 Benaming en definities van de nieuwe Rode Lijstcategorieën voor Vlaanderen. 

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

3.3.2.1 Bespreking waarnemingen 
Bij  analyse  van  alle  verrichte  dagvlinderwaarnemingen  aanwezig  in  www.waarnemingen.be 
(projectwaarnemingen én losse waarnemingen) komen we tot een totaallijst van 22 waargenomen soorten. In 
totaal werden er 216 waarnemingen verricht van dagvlinders waarbij in totaal 475 exemplaren gemeld werden 
(Tabel 3). 
 
In  de  loop  van  2017  werden  alle  projectwaarnemingen  van  het  onderzoeksgebied  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be.  In  2017  werden  in  totaal  21  dagvlinder‐soorten  waargenomen.  Er  werden  181 
waarnemingen verricht van dagvlinders waarbij in totaal 385 exemplaren gemeld werden. Zie Tabel 4. 
 
De meest bijzondere dagvlinders in het onderzoeksgebied zijn: Bruin blauwtje, Kleine vos (Rode Lijst: Bijna in 
gevaar) Citroenvlinder (Rode Lijst: Bijna in gevaar) en Eikenpage (Rode Lijst: Maes et al. 2012).  
 
Van doelsoort Eikenpage werden 3 waarnemingen gedaan, waarbij in totaal 11 exemplaren werden gemeld.  
Het  kasteel  aan  het  Klaverblad  telt  vele  grote  en  oude  eiken.  Wanneer  deze  voorkomen  in  zonbeschenen 
situaties, zijn zij het biotoop bij uitstek van Eikenpage. 
In het verleden werd Eikenpage reeds vastgesteld in het gebied. Bij de monitoring van 2017 werden de eiken 
afgetuurd met de verrekijker en werden op verschillende plaatsen imago’s (volwassen vlinders) opgemerkt. Aan 
de Moerelei ter hoogte van het industrieterrein werden enkele exemplaren genoteerd in de eiken die de weg en 
de  weilanden  aldaar  afzomen.  Ook  aan  de  kant  van  Hemiksem  waren  begin  juli  een  tiental  Eikenpages  te 
bespeuren in de eiken van Kasteel klaverblad. 

 
Van  doelsoort  Kleine  vuurvlinder  werden  6  waarnemingen  uitgevoerd  waarbij  in  totaal  8  exemplaren  zijn 
gemeld.  Half  april  verschijnen  de  eerste  vlinders  van  Kleine  vuurvlinder.  Als waardplant wordt  voornamelijk 
Schapenzuring gebruikt, alsook in mindere mate Veldzuring. Het mannetje verdedigt vanaf een groepje bloemen 
of  een  steen  een  territorium  van  circa  tien  m².  Vaak  bestaat  een  aanzienlijk  deel  van  het  habitat  uit  snel 
opwarmende biotopen als korte vegetaties, naakt zand, etc. Deze plekken liggen doorgaans beschut en in de zon; 
mannetjes worden geregeld zonnend waargenomen. Indringers worden verjaagd door er snel omheen te vliegen, 
maar met vrouwtjes wordt gebaltst. 
In 2012 werd bij de inventarisatie van het Klaverblad geen Kleine vuurvlinder gevonden. Tijdens monitoringsjaar 
2017 gebeurde dit wel, met een eerste onzekere waarneming eind mei ter hoogte van de paardenweiden aan 
de  Leemweg.  Begin  juli  werd  een  definitieve  bevestiging  met  foto  gedaan  in  een  wei  ter  hoogte  van  de 
Klaverbladdreef alsook ter hoogte van de berm achter hoeve Plettinx (2 imago’s). 
In augustus werden twee exemplaren genoteerd ter hoogte van de weiden naast Golf Cleydael. De soort komt 
dus wel degelijk en vermoedelijk in grotere aantallen voor in het gebied. Ongeveer alle waarnemingen werden 
op privéterrein gedaan. 
 
Van doelsoort Oranjetipje werden 7 waarnemingen uitgevoerd waarbij in totaal 11 exemplaren werden gemeld. 
Oranjetipje legt eieren op Pinksterbloem die bloeit vanaf april. Om deze reden werd dan ook in eerste instantie 
gekeken waar in het gebied Pinksterbloem bloeit. Look‐zonder‐look en andere kruisbloemigen vormen eventueel 
ook een waardplant voor Oranjetipje.  
Gezien de beperkte toegankelijkheid van de weiden werd in eerste instantie met de verrekijker gezocht naar de 
aanwezigheid van Pinksterbloem van op de wegen. Pinksterbloem werd hierbij in een 100‐tal stuks gevonden in 
de  gracht  naast  hoeve  Plettinckx  (Groene hoek). De weide  naast  deze  gracht wordt  normaal  begraasd  door 
runderen, maar deze vertoeven in het vroege voorjaar nog op stal. De weide was niet afgesloten; waardoor deze 
toegankelijk  was  voor  controle  op  aanwezigheid  van  Oranjetipje.  De  soort  werd  daar  op  dat  moment  niet 
vastgesteld. In de volledige lengte van de droge gracht in de velden groeide echter nog Pinksterbloem en er werd 
vermoedelijk een vrouwtje Oranjetipje in de vlucht waargenomen. 
Ook  ter  hoogte  van de  kant Hemiksem  (Klaverblad  kasteel)  op de hoek met de Valkenisseweg  is  een weide 
aanwezig  met  Pinksterbloem.  Daar  werd  in  april  en  vooral  begin  mei  met  de  verrekijker  met  zekerheid 
Oranjetipje waargenomen in aantallen van 4 vrouwelijke en 2 mannelijke imago’s.  
Tot  slot  werd  ter  hoogte  van  de  Vliet  (randgebied  van  het  Klaverblad,  zie  verder)  een  mannelijk  imago 
aangetroffen. De soort komt dus met zekerheid voor en plant zich ook voort op verschillende plaatsen in het 
gebied. 



    21 
 

Binnen  het  onderzoeksgebied  werden  ook  heel  wat  graslandvlinders  waargenomen.  Typische  soorten  als 
Icarusblauwtje, Bruin blauwtje, Hooibeestje en Oranje luzernevlinder werden regelmatig waargenomen.  
Verder werd ook het op Europeese schaal bedreigde Oranje zandoogje gezien. 
 
Voor een overzichtskaart van de waargenomen dagvlinders wordt verwezen naar Bijlage 9. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5: De attractieve Kleine vuurvlinder © Saxifraga, Rudmer Zwerver 

 
Tabel 3: Alle dagvlinderwaarnemingen van Klaverblad-Hollebeek  

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

Dagpauwoog  Aglais io  Momenteel niet in gevaar  neen  26  43 

Kleine vos  Aglais urticae  Bijna in gevaar  neen  7  7 

Oranjetipje  Anthocharis cardamines  Momenteel niet in gevaar  neen  10  15 

Landkaartje  Araschnia levana  Momenteel niet in gevaar  neen  3  3 

Bruin blauwtje  Aricia agestis  Momenteel niet in gevaar  ja  5  25 

Boomblauwtje  Celastrina argiolus  Momenteel niet in gevaar  neen  4  4 

Hooibeestje  Coenonympha pamphilus  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Oranje luzernevlinder  Colias croceus  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Eikenpage  Favonius quercus  Momenteel niet in gevaar  ja  3  11 

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni  Bijna in gevaar  neen  6  7 

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas  Momenteel niet in gevaar  neen  6  8 

Bruin zandoogje  Maniola jurtina  Momenteel niet in gevaar  neen  45  132 

Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus  Momenteel niet in gevaar  neen  2  4 

Bont zandoogje  Pararge aegeria  Momenteel niet in gevaar  neen  27  42 

Groot koolwitje  Pieris brassicae  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Klein geaderd witje  Pieris napi  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Klein koolwitje  Pieris rapae  Momenteel niet in gevaar  neen  11  50 

koolwitje onbekend  Pieris spec.  Niet van toepassing  neen  20  35 

Gehakkelde aurelia  Polygonia c‐album  Momenteel niet in gevaar  neen  9  9 

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus  Momenteel niet in gevaar  neen  10  45 

Oranje zandoogje  Pyronia tithonus  Momenteel niet in gevaar  neen  1  10 

Atalanta  Vanessa atalanta  Momenteel niet in gevaar  neen  12  14 

Distelvlinder  Vanessa cardui  Momenteel niet in gevaar  neen  4  6 

Eindtotaal           216  475 
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Tabel 4: Dagvlinderwaarnemingen verricht in 2017 in Klaverblad-Hollebeek  

 

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

Dagpauwoog  Aglais io  Momenteel niet in gevaar  neen  21  35 

Kleine vos  Aglais urticae  Bijna in gevaar  neen  4  4 

Oranjetipje  Anthocharis cardamines  Momenteel niet in gevaar  neen  7  11 

Landkaartje  Araschnia levana  Momenteel niet in gevaar  neen  3  3 

Bruin blauwtje  Aricia agestis  Momenteel niet in gevaar  ja  5  25 

Boomblauwtje  Celastrina argiolus  Momenteel niet in gevaar  neen  4  4 

Hooibeestje  Coenonympha pamphilus  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Eikenpage  Favonius quercus  Momenteel niet in gevaar  ja  3  11 

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni  Bijna in gevaar  neen  6  7 

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas  Momenteel niet in gevaar  neen  6  8 

Bruin zandoogje  Maniola jurtina  Momenteel niet in gevaar  neen  43  117 

Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus  Momenteel niet in gevaar  neen  2  4 

Bont zandoogje  Pararge aegeria  Momenteel niet in gevaar  neen  22  29 

Groot koolwitje  Pieris brassicae  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Klein geaderd witje  Pieris napi  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Klein koolwitje  Pieris rapae  Momenteel niet in gevaar  neen  5  18 

koolwitje onbekend  Pieris spec.  Niet van toepassing  neen  20  35 

Gehakkelde aurelia  Polygonia c‐album  Momenteel niet in gevaar  neen  7  7 

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus  Momenteel niet in gevaar  neen  9  44 

Oranje zandoogje  Pyronia tithonus  Momenteel niet in gevaar  neen  1  10 

Atalanta  Vanessa atalanta  Momenteel niet in gevaar  neen  8  8 

Distelvlinder  Vanessa cardui  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Eindtotaal           181  385 

 
 

3.3.2.2 Conclusies en aanbevelingen 
 
Net als bij de vorige monitoring werden Eikenpage en Oranjetipje gevonden. De Kleine vuurvlinder werd enkel 
waargenomen op privéterrein.  
Als aandachtspunten kunnen volgende aanbevelingen genoteerd worden:  

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

 een aangepast bosrandbeheer waarbij waar mogelijk mantel‐ en zoomvegetaties gecreëerd of 
behouden worden, ook 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 worden best 
gefaseerd gemaaid. Zones met waard‐ en/of nectarplanten kunnen tijdelijk gespaard blijven. 

 In stand houden van graslanden door maai‐ en/of graasbeheer waardoor een variatie in de vegetatie 
ontstaat met voldoende pioniervegetatie voor soorten als Kleine vuurvlinder. 
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3.3.3 Libellen 

3.3.3.1 Bespreking waarnemingen 
Bij analyse van alle verrichte libellenwaarnemingen aanwezig in www.waarnemingen.be (projectwaarnemingen 
én losse waarnemingen), komen we tot een totaallijst van 12 waargenomen soorten.  In totaal werden er 29 
waarnemingen verricht van libellen waarbij in totaal 52 exemplaren gemeld werden. Zie Tabel 5. 
 
In de loop van 2017 werden alle libellenwaarnemingen die werden verricht in het onderzoeksgebied ingevoerd 
in www.waarnemingen.be.  In 2017 werden 10 soorten  libellen waargenomen. Er werden 23 waarnemingen 
verricht van libellen waarbij 37 exemplaren gemeld werden (Tabel 6). 
 
De  meest  bijzondere  libellen  waargenomen  in  het  onderzoeksgebied  zijn:  Vroege  glazenmaker  (Ernstig 
bedreigd),  Bruine  korenbout  (Bedreigd),  Gaffelwaterjuffer  (onvoldoende  data)  en  Tengere  grasjuffer 
(Momenteel niet in gevaar) (De Knijf, 2006). Van Vroege glazenmaker werden twee waarnemingen doorgegeven. 
 
Van de doelsoort Bruine korenbout werden in 2017 vijf waarnemingen verricht.  
Bruine  korenbout  komt al  langere  tijd  voor  in het nabijgelegen natuurgebied Fort7 en het  Schoonselhof. De 
jongste jaren wordt Bruine korenbout ook in vele andere gebieden in de buurt gevonden waardoor de soort in 
Klaverblad werd verwacht. Twee van de drie waarnemers noteerden eind mei deze soort ter hoogte van het 
wandelpad van de Moerelei, met twee verschillende exemplaren. Vermoedelijk ging het om een jong mannetje 
(zonder zwarte punten aan de vleugels) en een  jong vrouwtje (met zwarte punten aan de vleugels). Wellicht 
komt  de  soort  vaker  voor  dan  de  waarnemingen  doen  vermoeden.  De  beperkte  toegankelijkheid  van  de 
omgeving maakt dat er onvoldoende grondig kan gezocht worden. 
 
De doelsoorten Bos‐ en Weidebeekjuffer werden niet gevonden. Ook in 2012 werden werd deze soorten niet 
gezien in het gebied, in de eerste plaats wegens onbereikbaarheid van de mogelijke biotopen. 
De  habitat  van  Weidebeek‐  en  Bosbeekjuffer  betreft  vrijwel  altijd  stromend  water,  met  een  vrij  hoge 
zuurstofverzadiging. De hoogste dichtheden worden bereikt op plaatsen met een afwisselend, natuurlijk verloop 
van de beek, waardoor snel en langzaam stromende delen aanwezig zijn. Voor Weidebeekjuffer moet het water 
ten minste voor een deel in de zon liggen. Een ruige, overhangende oevervegetatie is belangrijk als zitplaats voor 
imago's. Plaatsen zonder deze vegetatie worden gemeden. In het water moeten voldoende drijvende of in het 
water hangende planten aanwezig zijn voor de ei‐afzet (Vlinderstichting). 
Bosbeekjuffer geeft de voorkeur aan bovenlopen (soms middenlopen) van beschaduwde, koele, zuurstofrijke 
beken,  die  gekenmerkt  worden  door  een  natuurlijke  morfologie.  Een  grote  variatie  in  stroomsnelheid  is 
kenmerkend, meestal veroorzaakt door meanders en natuurlijke obstakels in de beek. De beken zijn grotendeels 
beschaduwd en arm aan waterplanten, maar enkele zonnige plekken met waterplanten zijn eveneens aanwezig. 
De oevers zijn begroeid met bomen, struiken en ruigtekruiden, die door Bosbeekjuffers als zitplaatsen worden 
benut (Vlinderstichting). 
Voor  een  overzichtskaart  van  de  meest  bijzondere  libellen  die  werden  waargenomen  in  het  gebied  wordt 
verwezen naar Bijlage 10. 
 
Tabel 5: Alle libellenwaarnemingen van Klaverblad - Hollebeek (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 

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

Blauwe glazenmaker  Aeshna cyanea  Momenteel niet in gevaar  neen  5  5 

Vroege glazenmaker  Aeshna isoceles  Ernstig bedreigd  ja  2  4 

Paardenbijter  Aeshna mixta  Momenteel niet in gevaar  neen  2  8 

Grote keizerlibel  Anax imperator  Momenteel niet in gevaar  neen  4  4 

Gaffelwaterjuffer  Coenagrion scitulum  Onvoldoende data  ja  3  14 

Tengere grasjuffer  Ischnura pumilio  Momenteel niet in gevaar  neen  1  2 

Platbuik  Libellula depressa  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Bruine korenbout  Libellula fulva  Bedreigd  ja  5  5 

Gewone oeverlibel  Orthetrum cancellatum  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Vuurjuffer  Pyrrhosoma nymphula  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  4 

Eindtotaal           29  52 
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Tabel 6: Libellenwaarnemingen verricht in 2017 in Klaverblad - Hollebeek (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 

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

Bloedrode heidelibel  Sympetrum sanguineum  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Vuurjuffer  Pyrrhosoma nymphula  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Gewone oeverlibel  Orthetrum cancellatum  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Bruine korenbout  Libellula fulva  Bedreigd  ja  5  5 

Platbuik  Libellula depressa  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Tengere grasjuffer  Ischnura pumilio  Momenteel niet in gevaar  neen  1  2 

Gaffelwaterjuffer  Coenagrion scitulum  Onvoldoende data  ja  3  14 

Grote keizerlibel  Anax imperator  Momenteel niet in gevaar  neen  4  4 

Vroege glazenmaker  Aeshna isoceles  Ernstig bedreigd  ja  2  4 

Blauwe glazenmaker  Aeshna cyanea  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Eindtotaal           23  37 

 
 
 

3.3.3.2 Knelpunten en aanbevelingen 

3.3.3.2.1 Knelpunten	bij	monitoring	bos‐	en	weidebeekjuffer	
In het Klaverblad is er geen gebrek aan water, ter hoogte van de wandelpaden. Het gaat hier echter om grachten, 
zoals ter hoogte van het kasteel, zonder enige vorm van stroming. De kans om daar beekjuffers aan te treffen is 
klein. Ter hoogte van de grens Wilrijk – Aartselaar is er wel stromend water, ‘de Vliet’, die gevormd wordt door 
de samenvloeiing van de Struisbeek en de Edegemse beek. Deze Vliet  ligt mooi  in een kom  in de diepte  ten 
opzichte van de omgevende gronden, maar  is volledig  ingesloten door privéterreinen – afgesloten weilanden 
langs  de  ene  kant,  golf  Cleydael  en  ook  weilanden  aan  de  andere  kant.  Aan  beide  kanten  groeien  ook 
ruigtekruiden. Op de kaart zijn duidelijke meanders in deze beek waar te nemen. Dit zou een geschikt leefgebied 
voor Bos‐ en Weidebeekjuffer kunnen zijn. 
 

 
Figuur 6: De loop van de vliet zoals op Googlemaps te zien (beelden 2017), met omliggende privé-terreinen. 
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De beek zelf is echter op deze plaatsen zo goed als niet bereikbaar. Het aflopen van de beekoevers is uitgesloten. 
Zowel de noordelijke als de zuidelijke oevers van de Vliet zijn enkel bereikbaar via privéterreinen, vermoedelijk 
van meerdere eigenaars. Aan de kant van de weilanden (noordelijke oever) zou het aflopen van de beek wel een 
mogelijkheid kunnen zijn, mits toelating door de eigenaars. 
De Vliet is ter hoogte van de ISVAG‐verbrandingsoven aan de Boomsesteenweg wel bereikbaar, maar dit deel ligt 
buiten het gebied Klaverblad. Beperkte verkenning aldaar leverde weinig of geen libellen op. Ter hoogte van de 
verbrandingsoven stroomt de Vliet het gebied binnen. Aan de kant van de Groene Hoek ter hoogte van de ingang 
van Golf Cleydael is een zicht op de Vliet vanaf de straat mogelijk. Van beide kanten gezien leek de waterkwaliteit 
van de Vliet in augustus goed. 
Niettegenstaande het privékarakter van de omliggende terreinen werd op meerdere plaatsen toch gekeken naar 
de bereikbaarheid van de beek. Ter hoogte van de golf Cleydael in Aartselaar groeide in augustus een brede (> 5 
m) strook brandnetels en ruigtekruiden en was de beek vrijwel niet bereikbaar. Op één plaats was een smalle 
strook (1 maaibalkbreedte) gemaaid tot dicht tegen de beek. 
Knelpunten  betreffen  dus  vooral  de  bereikbaarheid  van  de  mogelijke  habitats  binnen  het  gebied  voor  de 
monitoring, omwille van insluiting door privéterreinen en daarnaast mogelijke begroeiing door ruigtekruiden. 
Een nieuwe aanvraag voor monitoring van het gebied zou dan ook best vergezeld zijn van een toestemming 
tot betreding van de privéterreinen (aan te vragen door de stad Antwerpen aan de betrokken privéeigenaars). 
Het  probleem betreffende  de  beperkte  toegang omwille  van  de  vegetatie  kan  aangepakt worden door  (een 
aanvraag tot) gefaseerd maaien van grotere stroken van de begroeiing (bij voorkeur ook alternerend van oever 
tot  oever), waardoor  een  deel  van  de  Vliet  bereikbaar  is  voor  de monitoring.  Enkel  dan  kan met  zekerheid 
bepaald worden of de soorten effectief aanwezig zijn in het gebied. 
 

3.3.3.2.2 Aanbevelingen voor Bos‐ en Weidebeekjuffer 
Niets doen is het beste advies voor beken die een natuurlijke morfologie, waterafvoer en vegetatie hebben. Er 

zijn echter weinig waterlopen die aan deze vereisten voldoen. Een belangrijk punt is het verhogen van zowel 

de waterkwaliteit als de structuurvariatie van de waterlopen binnen Klaverblad/Hollebeek door het nemen 

van beschermende maatregelen van ‘bron’ tot monding doormiddel van o.a.:.  

 Terugdringen van organische belasting voor een hogere zuurstofverzadiging van het beekwater. 

Bemesting van omliggende landbouwgronden moet worden verminderd en riooloverstorten moeten 

afgekoppeld zijn. Eventueel kunnen helofytenfilters of bufferzones worden aangelegd op plaatsen waar 

vervuild water uitkomt op de beek.  

 Bevorderen van meandering door oeverbeschoeiing te verwijderen en de beek zijn eigen gang te laten 

gaan. Kunstmatige meanders kunnen worden aangelegd om het natuurlijke proces op gang te helpen.  

 Beken worden best niet geruimd. Als dit toch noodzakelijk is moet het kleinschalig en gefaseerd in 

ruimte en tijd gebeuren.  

 De oevervegetatie wordt best niet gemaaid. Als dit toch noodzakelijk is moet het gefaseerd en in het 

najaar gebeuren. 

 Bestrijden van verdroging kan plaatsvinden door de afvoer van grond‐ en regenwater in het 

inzijggebied van de beek te vertragen. Peilbeheer van de beek met kunstwerken kan in sommige 

gevallen uitkomst bieden.  
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3.4 Amfibieën en reptielen 
 

3.4.1 Bespreking waarnemingen 
 
De resultaten van de inventarisatie van ‘groene kikkers’ op geluid en het vangen met een schepnet op 30 mei 
2017 worden samengevat in Tabel 7. 
 

Tabel 7 Overzicht resultaten inventarisatie 30 mei 2017 

Locatie  Soortnaam  Latijnse naam  Aantal  Levensfase  Wijze  Extra 

Poel 1  Bruine Kikker  Rana temporaria  9  larven  Gevangen  Beschaduwd  en 
verruigd 

Poel 2  geen waarnemingen 
     

  

Poel 3  Alpenwatersalamander  Ichthyosaura alpestris  1 vr  adult  Gevangen  Sterk  beschaduwd, 
weinig oevervegetatie 

Poel 3  Bruine Kikker  Rana temporaria  14  larven  Gevangen  Sterk  beschaduwd, 
weinig oevervegetatie 

Poel 4  geen waarnemingen 
     

  

Poel 5  geen waarnemingen 
     

  

Poel 6  Bastaardkikker  Rana kl. Esculenta  3  adult  Gehoord  Ontoegankelijk. 
Pionierbiotoop 

Poel 7  Bruine Kikker  Rana temporaria  61  larven  Gevangen  Zonbeschenen poel met 
diverse vegetatie 

 
In  de  periode  2009‐2015  werden  er  in  ‘Wilrijk  –  Klaverblad’  waarnemingen  van  Gewone  Pad  (13  gegevens 
waarvan 5 verkeerslachtoffers), Kleine Watersalamander (twee meldingen waaronder één verkeersslachtoffer) 
en Bruine Kikker (2 vondsten) gemeld.  
 
Het  oude  loofbos  van het  kasteel  Klaverblad,  inclusief de  slotgrachten en  (relicten)  van  afwateringsgrachten 
vormen  een  vrij  geschikt  habitat  voor  soorten  als  Bruine  Kikker,  Alpenwatersalamander  en  Gewone  Pad. 
Daarnaast  liggen  er  net  buiten  de  perimeter  nog  betrekkelijke  grote  bossen;  op  ca  600 m  het  Kasteel  van 
Hemiksem en op 2 km het Domeinbos van Cleyndael. Tussenin het Kasteeldomein Klaverblad en het Kasteel van 
Hemiksem  liggen  bovendien  enkele  bosfragmenten  waar  ter  hoogte  van  de  straten  Valkenisseweg  en 
Groenehoek de meeste vondsten van amfibieën werden gemeld, helaas ook verschillende verkeersslachtoffers. 
Dit is een indicatie dat beide domeinen waarschijnlijk geschikt leefgebied voor Alpenwatersalamander, Gewone 
Pad en Bruine Kikker zijn. Op basis van het bosbeheerplan (Thomas et al., 2009) beschouwen we het Domeinbos 
van  Cleyndael  als  een  vrij  geschikt  gebied  (moeras,  grote  zeggevegetatie,  Eiken‐  haagbeukenbos)  voor 
bovenstaande soorten, met de nadruk op Bruine Kikker.  
Ten noorden van het gebied Klaverblad liggen Fort 7, Fort 8 en het Schoonselhof. Deze gebieden liggen op ca 1.5 
km van het Kasteeldomein Klaverblad, maar ertussen liggen woonwijken. De Hollebeek ligt ertussen en is een 
belangrijke corridor voor het verbinden van populaties.  
De Grote Struisbeek kan zorgen voor de verbinding met de gebieden Kleine Struisbeekvallei en Groen Neerland 
(ten westen van Domein Klaverblad). 
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3.4.2 Beheeradvies  
- Aanleggen van extra waterpartijen/poelen op zon beschenen plaatsen die beheerd kunnen worden.  

Dit kan bij voorkeur  in het noordelijke deel  (ten noorden van de Moerelei), net als het kleinschalige 
gebied ten oosten van de perimeter, tegen de KMO‐zone. Ter hoogte van het zuidelijke deel liggen er 
nog verspreid weilanden of geschikte percelen waar aan extensieve (bio)landbouw wordt gedaan, waar 
poelen wenselijk zijn. In of rondom het Kasteeldomein Klaverblad wordt het best ingezet op bospoelen 
of depressies.  
 

- Aanleggen van amfibieënoversteekplaatsen tussen Domein Cleyndael en Kasteeldomein Klaverblad is  
wenselijk (duikers, amfibieëntunnels, ...) 

 
- Het is belangrijk dat de Struisbeek en bijhorende vallei zo breed mogelijk, met name met brede oevers 

en flankerende ruigtes en weilanden, worden gemaakt en behouden blijft. Het ingekapselde stuk van 
de beek (ter hoogte van de KMO‐zone) beperkt migratie tussen het Domein Klaverblad en de gebieden 
Vallei van de Kleine Struisbeekvallei en Groen Neerland. 
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3.5 Vleermuizen 
 

3.5.1 Manuele detectorwaarnemingen 
 
Wandelingen met manuele  detector  leverden  79  waarnemingen  van  vleermuizen  op,  van  (minstens)  zeven 
verschillende soorten (Tabel 8). 
 

Tabel 8: overzicht detectorwaarnemingen Klaverblad / Hollebeek 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal 

Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus  23 
Ruige dwergvleermuis  Pipistrellus nathusii  5 
Dwergvleermuis onbekend  Pipistrellus species  2 
Baardvleermuis  Myotis mystacinus  3 
Franjestaart  Myotis nattereri  1 
Myotis spec.  Myotis species  21 
Laatvlieger  Eptesicus serotinus  12 
Rosse vleermuis  Nyctalus noctula  1 
Grootoorvleermuis onbekend  Plecotus spec.  11 

Totaal    79 

 
Het merendeel van de vleermuizenactiviteit werd geregistreerd in de Moerelei, in de Klaverbladdreef en vooral 
in de omgeving van het kruispunt van beide straten (Figuur 7). Het gaat dan zowel om foerageeractiviteit als om 
dieren op  route. Verder werden ook de weilanden  ten noorden en  ten  zuiden  van de Moerelei  gebruikt  als 
jachtgebied. De Gewone dwergvleermuis was verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de vliegactiviteit. 
 

 
Figuur 7: Vleermuiswaarnemingen met manuele detector te Klaverblad / Hollebeek 
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3.5.2 Wintertellingen 
 

3.5.2.1 Schans 16 (winterobject 3626) 
Er  werden  in  totaal  zes  wintertellingen  uitgevoerd  in  Schans  16.  Een  overzicht  van  de  telresultaten  wordt 
weergegeven in Tabel 9. 

Tabel 9: overzicht wintergegevens Schans 16 

Datum  Watervleermuis  Baardvleermuis  Baard/Brandts vleermuis  Teller 

8/02/2011  0  1  1  Wout Willems 

10/11/2011  2  0  0  Johan De Ridder 

20/02/2012  1  1  0  Wout Willems 

12/01/2013  1  0  0  Johan De Ridder 

27/01/2013  1  0  0  Wout & Kamila Willems 

7/12/2017  2  0  0  Wout Willems 

 
De vleermuizen werden tijdens alle tellingen gevonden in de traditore batterij (= het grootste deel van de schans), 
en nooit in (de fundamentresten van) de afgescheiden koepel (Figuur 8). Deze laatste werd enkel onderzocht in 
2011 en 2012. 
In 2013 bleek er een hekwerk geplaatst te zijn aan beide (zij‐)ingangen van de traditore batterij. Deze hekken 
waren op dit ogenblik nog niet gesloten, waardoor nog tellingen konden uitgevoerd worden. Vanaf 2014 bleken 
deze op slot, en werden geen tellingen meer uitgevoerd. Tijdens een recent bezoek in 2017 bleek het oostelijk 
hek geforceerd, wat terug een telling toeliet.  
De  betonfundering  van  de  afgescheiden  geschutskoepel werd  in  2013  volgestort met  grind,  waardoor  deze 
sindsdien volledig ontoegankelijk is voor zowel mensen als vleermuizen. 

 
Figuur 8: grondplan (boven) en aardewerken (onder) van Schans 16, noordwaarts georiënteerd (bewerkt uit Gils 1998). 
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Figuur 9: overwinterende Watervleermuis in Schans 16, 7/12/2017 (foto Wout Willems) 

 
 

3.5.2.2 Schans 17 en Schans 18 (winterobjecten 3627 en 3628) 
Wegens privaat eigendom zijn beide schansen nog nooit onderzocht geweest op overwinterende vleermuizen. 
Het grondplan van deze schansen is identiek aan dat van Schans 16. 

 
 

3.5.2.3 Ijskelder Hof Van Hemiksem (winterobject 3134 ) 
Er werden slecht  twee zeer oude nultellingen van deze  locatie  terug gevonden. De huidige potenties van de 
ijskelder voor vleermuizen zijn niet bekend. 
 
Tabel 10: overzicht wintergegevens ijskelder Hof van Hemiksem 

Datum  Vleermuizen  Teller  Opmerking 

15/01/1987  nulwaarneming  onbekend   

28/12/1987  nulwaarneming  onbekend   

 
 

3.5.2.4 Commandobunker schijnvliegveld Wilrijk (winterobject 3909) 
Er werd recent één nultelling uitgevoerd op deze locatie (Tabel 11). De bunker bestaat uit één ronde kamer, die 
via  een  korte  concentrische  gang  bereikt  wordt.  De  kamer  geeft  bovenaan  uit  op  niet‐afgesloten 
uitkijkopeningen, wat maakt er geen opstijgende warme lucht in de bunker bewaard blijft. Ook beide uiteinden 
van deze gang zijn open, wat maakt dat de bunker in zijn geheel koud, tochtig en droog is. Het huidige belang 

Figuur 10: Schans 17 (links, foto Johan De Ridder) en binnenzicht Schans 18 (foto Wout Willems) 
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naar  overwinterende  vleermuizen  toe  is  daardoor  zeer  gering.  De  bunker  wordt  momenteel  gebruikt  als 
schuilplaats voor vee, al is de bunker vrij klein om aan meer dan een drietal dieren samen onderdak te bieden. 
 
Tabel 11: overzicht wintergegevens commandobunker schijnvliegveld Wilrijk 

Datum  Vleermuizen  Teller  Opmerking 

7/12/2017  nulwaarneming  Wout Willems   

 
 

 
Figuur 11: commandobunker schijnvliegveld Wilrijk (foto Wout Willems) 

 
 

3.5.2.5 Kelder Klaverblad (winterobject 3645) 
Er is slechts één zeer onvolledige vleermuizentelling bekend van deze locatie. 
De  aanwezigheid  van  (waarschijnlijk)  minstens  één  vleermuis,  doet  alleszins  vermoeden  dat  de  locatie  wel 
potenties heeft voor overwinterende dieren. 
 

Datum  Vleermuis onbekend  Teller  Opmerking 

08/04/2014  (waarschijnlijk) 1  Peter Berghmans  door amfibieënopening gekeken, niet echt geteld 

 
 

3.5.3 Bijkomende vleermuizendata van de periode 2011-2012 
Er  zijn  zeer  veel  gegevens  voorhanden  van  het  gebied  uit  de  periode  2011‐2012.  Het  veldwerk  werd  hier 
uitgevoerd door Johan De Ridder en Daniël Sanders. Hun onderzoek resulteerde in een zeer uitgebreid rapport 
(De Ridder et al. 2013). 
 

Tabel 12 Overzicht van de vleermuizengegevens van 2011-2012 van De Ridder et al. (2013). 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal 

Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus  217 
Ruige dwergvleermuis  Pipistrellus nathusii  3 
Baardvleermuis  Myotis mystacinus  3 
Watervleermuis  Myotis daubentonii  1 
Myotis species  Myotis species  15 
Laatvlieger  Eptesicus serotinus  21 
Rosse vleermuis  Nyctalus noctula  5 
Grootoorvleermuis onbekend  Plecotus auritus/austriacus  3 
Vleermuis onbekend  Chiroptera species  1 

Totaal    269 

 
 
De verspreiding en waargenomen gedrag van de detectorwaarnemingen tijdens deze periode wordt omwille van 
de grote hoeveelheid data weergegeven in twee verschillende kaarten: voor de Gewone dwergvleermuis (Figuur 
12) en voor alle overige vleermuizensoorten (Figuur 13). 
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Figuur 12: waarnemingen Gewone dwergvleermuis 2011-2012 (naar: De Ridder et al. 2013). 

 

 
Figuur 13: waarnemingen vleermuizen 2011-2012, zonder Gewone dwergvleermuis  (naar: De Ridder et al. 2013). 
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3.5.4 Voorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten 
Voor het bespreken van voorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten wordt gebruik gemaakt van 
de huidige gegevens en van de gegevens van 2011 en 2012 van Sanders et al. (2013). 
 

3.5.4.1 Gewone dwergvleermuis 
Gewone dwergvleermuis wordt verspreid over het gebied aangetroffen. Foerageergebieden situeren zich vooral 
langs de bomenrijen en bosranden langs de Moerelei. De weilanden ten noorden en ten zuiden van de Moerelei 
werden  ook  gebruikt  als  jachtgebied,  waarbij  de  soort  gebruik  maakt  van  de  kleine  landschapselementen 
(knotwilgen en opgaande wilgen). In het zuidelijk deel van de Klaverbladdreef wordt ook veelvuldig door Gewone 
dwergvleermuizen  gefoerageerd.  Ter  hoogte  van  de  oude  hoeve  op  de  Groenenhoek  werd  in  2011‐2012 
regelmatig  jagende  Gewone  dwergvleermuis  waargenomen,  soms  meerdere  exemplaren.  Vermoedelijk 
bevindt/bevond zich een zomerverblijfplaats of kraamkolonie van de soort in de oudere hoevegebouwen. 
Vliegroutes bevinden zich voornamelijk langsheen de Moerelei en de Klaverbladdreef. Ook de zuidelijke uitloper 
van de Klaverbladdreef en de straat Groenenhoek wordt gebruikt als vliegroute. Op verscheidene plaatsen werd 
sociaal gedrag van Gewone dwergvleermuizen vastgesteld. 
 

3.5.4.2 Ruige dwergvleermuis 
De soort  is  in Vlaanderen vooral bekend als migrerende soort, die het meest  in het voorjaar (rond maart) en 
najaar (rond september) wordt waargenomen. De soort werd ook hier vooral in deze periodes waargenomen 
(Figuur 14). Voor de zomerperiode (van mei tot eind augustus) kunnen we stellen dat de soort slechts weinig 
voorkomt in het gebied. 
 

 
Figuur 14: overzicht waarnemingen van Ruige dwergvleermuizen per week(nummer) 

 
 

3.5.4.3 Watervleermuis 
Er  is  slecht  één  oudere  detectorwaarneming  van  Watervleermuis  bekend,  ter  hoogte  van  het  kruispunt 
Moerelei/Klaverbladdreef, op 25/07/2012. De soort is evenwel niet altijd even eenvoudig herkenbaar, zeker niet 
wanneer zij in gesloten bosbiotoop vliegt. Mogelijk slaat een deel van de niet nader determineerbare Myotis‐
opnamen op Watervleermuizen. De vondsten van overwinterende dieren in Schans 16 suggereren dat de soort 
vaker in de omgeving voorkomt dan die ene waarneming doet vermoeden. 
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3.5.4.4 Baardvleermuis 
In 2011‐2012 werd vastgesteld dat het noordelijke deel van de Klaverbladdreef gebruikt wordt als route door 
Baardvleermuizen.  Dit  werd  door  latere  waarnemingen  bevestigd.  Het  is  niet  uit  te  sluiten  dat  er  zich  een 
kraamkolonie van Baardvleermuis bevindt of bevond in (de nabijheid van) de Klaverbladdreef. 
Er overwinteren lage aantallen Baardvleermuizen in Schans 16. 
 
 

3.5.4.5 Franjestaart 
Slechts één waarneming van deze soort, nabij het kruispunt van de Moerelei en de Klaverbladdreef. Afgaande 
op de hoeveelheid verzamelde vleermuizengegevens, en de (voor een Myotis) relatieve herkenbaarheid van de 
soort in opnames, kan gesteld worden dat deze soort slechts in zeer lage aantallen in de onderzochte gedeelten 
voorkomt. De soort is erg gebonden aan bossen, en mogelijk komt de soort wel meer voor in de boskern van het 
kasteeldomein zelf. 
 

3.5.4.6 Myotis species 
Myotis‐soorten zijn op detector doorgaans vrij moeilijk van elkaar  te onderscheiden. Determinatie blijft vaak 
beperkt  tot Myotis  species.  Determinaties  zijn  bovendien  moeilijker  in  gesloten  omgeving  ‐  en  dergelijke 
omgeving  komt hier  (met  veel dreven) erg  vaak  voor. Dit  verklaart waarom het  aandeel ondetermineerbare 
Myotis‐waarnemingen vrij hoog is. Vermoedelijk gaat het hier meestal om Baard‐ of Watervleermuizen. 
 

3.5.4.7 Laatvlieger 
De weilanden ten noorden en ten zuiden van de Moerelei worden door Laatvlieger gebruikt als jachtgebied. De 
soort  volgt  hierbij  kleine  landschapselementen,  en  foerageert  eveneens  boven  open  stukken.  Tijdens  de 
vliegperiode van Meikever kan Laatvlieger ook jagend ter hoogte van straatverlichting waargenomen worden. 
In het zuidelijk deel van de Klaverbladdreef werden occasioneel Laatvliegers op route waargenomen. Er bevinden 
zich ook vliegroutes van Laatvlieger ter hoogte van de Leemweg (noordwaarts) en Valkenisseweg/Groenenhoek 
(zuidwaarts). 
 

3.5.4.8 Rosse vleermuis 
Foerageeractiviteit van Rosse vleermuis situeert zich boven de weilanden ten noorden van de Moerelei en in de 
Klaverbladdreef.  In 2011 werd vastgesteld dat de hier  jagende Rosse vleermuizen kwamen aanvliegen vanuit 
noordoostelijke  richting,  mogelijk  vanuit  Fort  7  of  Schoonselhof.  Ook  in  de  Klaverbladdreef  werden  Rosse 
vleermuizen waargenomen. 
De soort wordt  frequent  in het gebied waargenomen, maar zeker niet  iedere avond. Vermoedelijk maakt dit 
gebied (een belangrijk) deel uit van een uitgestrekter jachtgebied in de omgeving. 
 

3.5.4.9 Grootoorvleermuis onbekend 
Er werden relatief veel Grootoorvleermuizen waargenomen. Nochtans is de soort doorgaans moeilijk op detector 
hoorbaar  wegens  een  zwakke  sonar.  De  waarnemingen  situeerden  zich  vooral  rond  het  kruispunt 
Moerelei/Klaverbladdreef. Oudere waarnemingen (2011‐2012) van de soort zijn zeldzamer. Dit doet vermoeden 
dat er zich mogelijk een verblijfplaats in de omgeving van het kruispunt Moerelei/Klaverbladdreef kan bevinden. 
 

3.5.4.10 Vleermuis onbekend 
Er is één oudere waarneming (van 2012) die moeilijk tot soort(groep) determineerbaar is. De opname doet meest 
denken in de richting van Laatvlieger of Rosse vleermuis. 
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3.5.5 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.5.5.1 Conclusies 
De omgeving van het kasteeldomein Klaverblad, met  inbegrip van heel wat extensief beheerde weilanden of 
paardenweiden is een belangrijk leefgebied voor Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, 
Rosse  vleermuis  en  een  aantal Myotis‐soorten.  Gewone  grootoorvleermuis  is  vermoedelijk  een  belangrijke 
doelsoort.  Beheervisies  en  beheer‐  en  inrichtingsmaatregelen  zouden  deze  soorten  als  doelsoort  moeten 
meenemen. Het kasteeldomein Klaverblad wordt gekenmerkt door een afwisseling van weilanden, akkers en 
bossen. De verschillende functies zijn verweven via een netwerk van kleine landschapselementen. Dit maakt het 
een  waardevol  leefgebied  voor  vleermuizen.  Er  werden  in  het  gebied  zowel  jachthabitat  als  vliegroutes 
vastgesteld. De aanwezigheid van meerdere (potentiële) winterverblijven verhoogt de waarde van het gebied 
substantieel, en versterkt de nood aan behoud of verbetering van het huidige leefgebied, en de verdere uitbouw 
van structurele kwalitatieve verbindingen. Maatregelen die gericht zijn op het versterken van de huidige functies, 
en het verhogen van de ecologische en milieukwaliteit, zullen bijdragen aan de geschiktheid van vleermuizen in 
het gebied. 
 
 

3.5.5.2 Aanbevelingen 
 
BELEIDSMATIG: BEHOUD VAN LEEFOMGEVING VOOR VLEERMUIZEN 
Uitbreiding van  industrie  in de omgeving van het kasteeldomein Klaverblad  is een directe bedreiging van het 
leefgebied  van  vleermuizen.  Hiermee  verdwijnt  niet  enkel  jachthabitat  en  mogelijke  zomer‐  en 
kraamverblijfplaatsen,  maar  er  treedt  eveneens  verstoring  op  door  toenemende  lichtvervuiling  binnen  de 
invloedssfeer van foerageergebieden en vliegroutes. Een preventief vleermuisvriendelijk beleid is hier nodig om 
te voorkomen dat verdere uitbreiding van industriële activiteiten de leefomgeving voor vleermuizen aantast. 
De Groenenhoek is een landbouwgebied bij uitstek. Heel wat soorten zoals Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger 
en Baardvleermuis vinden een geschikt jachtgebied rond veehoudende boerenerven, maar evenzeer op plaatsen 
met veel houtige elementen zoals hoogstamboomgaarden, heggen, houtkanten en bomenrijke tuinen. Buiten 
het  behoud  van  bovenstaande  structuurelementen,  is  aandacht  nodig  voor  kleine  structuurelementen waar 
rottend  organisch  materiaal  of  mest  achterblijft.  Composthopen,  kippenrennen,  brandhoutstapels, 
(val)fruitweiden,  uitloopplekken  voor  vee  aan  stallen  en  paardenweiden  lokken  vaak  veel  insecten.  Ook 
drenkplaatsen  en  natuurlijke  tuinvijvers  evenals  structuurrijke  beken  vormen  een  geschikte  jachtplek.  Het 
vermijden van insecticiden is een belangrijke randvoorwaarde. 
 
BOSBEHEER ALGEMEEN 
De geschiktheid van een bos voor vleermuizen wordt niet door de boomsoort bepaald, wel door zijn leeftijd en 
de structuurrijkdom. Een vleermuisvriendelijk bosbeheer streeft daarom naar een grote variatie in bosstructuur: 
ongelijkvormigheid, ongelijkjarigheid en stams‐ of groepsgewijze menging, gecombineerd met een groot  aanbod 
aan boomholten (zoals spechtengaten, inrottingsgaten, spleten en scheuren). 
Om  voldoende  boomholten  te  bieden  aan  een  populatie  boombewonende  vleermuizen,  wordt  aangeraden 
(vooral levende) oude bomen te behouden. Om een voldoende aanbod aan geschikte boomholten te bereiken, 
zijn minimum 16 (levende) bomen met holten per ha optimaal, met een minimum van 20 geschikte holten. 
Om een voldoende aantal geschikte vleermuisbomen te verkrijgen, worden best tijdig opvolgers geselecteerd: 
bomen die beginnende holten of aanzet daartoe vertonen (bv bliksemschade), die oud mogen worden. Het ter 
plekke laten van staand en liggend dood hout bevordert de aanwezigheid van spechten in het algemeen, met als 
direct gevolg een hoger aantal boomholten. 
Voor het kiezen van opvolgers opteert men best voor langlevende, grote boomsoorten met een harde houtsoort 
zoals eik (ook Amerikaanse eik) en Beuk. Holten in deze boomsoorten hebben de voorkeur van vleermuizen: ze 
rotten trager, blijven langer geschikt en hebben een betere temperatuurbuffering. 
 
Indien men  oude  bomen  (met  boomholten)  noodzakelijkerwijs moet  vellen,  dan  gebeurt  dit  best  tussen  15 
september en 15 oktober. Op dat ogenblik  is het risico voor de vleermuizen het kleinst.  Indien de boom een 
paarplaats is van Ruige dwergvleermuis of Rosse vleermuis, dan is de beste periode voor die boom tussen 15 
oktober en 15 november.  
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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 vluchten niet als er in een boom wordt gezaagd, en ontwaken (zeker in de winter) maar zeer traag. 
Daarom kunnen de gezaagde boomdelen met holten best een nacht langs de kant gelegd worden, op een manier 
dat de dieren zelf uit de holte kunnen kruipen en een alternatieve verblijfplaats zoeken. 
 
BOSBEHEER SPECIFIEK 
Oude bosbestanden met oude bomen (>100 jaar oud) in de buurt van het Klaverbladdomein moeten in stand 
gehouden worden als verblijfplaats voor vleermuizen. Binnen bestaande jonge bossen kunnen delen aangeduid 
worden die oud mogen worden. Aanbevolen wordt een oud‐hout eiland (3‐5 ha) op het Klaverbladdomein aan 
te duiden op <500m van de Klaverbladdreef, of op <500m van een dwarsdreef op de Klaverbladdreef. Het beheer 
in  dit  eiland  streeft  naar  de  ontwikkeling  van  een  holterijk  perceel  met  10  (potentiële  of  effectieve) 
vleermuizenbomen per hectare. Zolang er niet voldoende oude bomen beschikbaar zijn, kan tijdelijk gewerkt 
worden met vleermuizenkasten (die echter niet dezelfde kwaliteit bieden als echte boomholten). 
 
DREEFBEHEER 
Grote onderbrekingen van dreven en opgaande bomenrijen In de omgeving van het domein Klaverblad moeten 
vermeden  worden. Waar  nodig  kan  er  aangeplant  worden  om  het  “gat”  te  dichten.  Als  bomenrijen  alsnog 
moeten  worden  gekapt  vanwege  hun  ouderdom  of  slechte  staat,  dan  gebeurt  de  vervanging  gefaseerd. 
Gefaseerd betekent hier  alternerend kappen van  individuele bomen,  zodat de overblijvende dreefbomen de 
verbinding voor vleermuizen blijven garanderen. 
 
VLEERMUISVRIENDELIJKERE VERLICHTING 
Lichtverstoring  is  voor vrijwel alle  vleermuizensoorten erg problematisch. Geen verlichting plaatsen  is  vanuit 
vleermuizenoogpunt meest ideaal. Waar geen verlichting niet haalbaar is, bestaat er dan de mogelijkheid om 
verlichting vleermuisvriendelijker te maken, door gerichte verlichting of vleermuisvriendelijkere lampen. 
Concreet worden rond verlichting volgende maatregelen voorgesteld: 
‐ Klaverbladdreef  tussen  Sint‐Bernardsesteenweg  en  Moerelei:  overschakelen  naar  een 

vleermuisvriendelijkere  verlichting.  Het  achterste  deel  van  de  Klaverbladdreef  is  niet  verlicht  door 
straatverlichting. 

‐ Klaverbladdreef ter hoogte van de zuidwestelijke hoek van het kasteeldomein: storende verlichting van het 
naastgelegen bedrijf op termijn vervangen door vleermuisvriendelijkere verlichting.  

‐ Tussen  het  domein  Klaverblad  en  de  naastgelegen  industriezone:  aanleg  van  een  bufferstrook  van  o.a. 
houtkanten of bomenrijen. Dit heeft zowel een positief effect hebben op de landschappelijke beleving als 
op het leefgebied van de aanwezige vleermuispopulatie.  

‐ Versterken van de verbinding tussen het domein Klaverblad en Fort 8: door inrichting van de middenberm 
van de Sint‐Bernardsesteenweg met bomen (‘hop over’‐oversteek voor vleermuizen), en door omschakelen 
van vleermuisvriendelijkere (straat)verlichting in de aanpalende woonwijk. 

‐ Versterken van (momenteel enige) verbinding voor vleermuizen  langs de Moerelei  richting Fort 7 en het 
Schoonselhof,  door  aangepaste  straatverlichting  en  door  de  aanplant  van  geleidende  beplantingen.  Het 
oostelijk gedeelte van de Moerelei heeft een meer urbaan karakter. 

 
CONNECTIVITEIT 
Een beheer en beleid gericht op het verder ontwikkelen van een kleinschalig  landschap met het behoud van 
weilandfunctie, versterken van kleine landschapselementen en een extensief beheer gericht op de ontwikkeling 
van soortenrijke graslanden of perceelranden met een hoge insectendiversiteit is aanbevolen.  
Houtige  kleine  landschapselementen  en  perceelranden  die  aansluiten  of  deel  uitmaken  van  een  bosrijk 
landschap verruimen het jachtgebied van meerdere vleermuizensoorten en zorgen voor de verbinding tussen de 
verschillende foerageergebieden en de diverse verblijfplaatsen. 
 
Het behouden en versterken van het netwerk aan kleine landschapselementen in het gebied Klaverblad wordt 
aanbevolen om het  leef‐ en  jachtgebied van Laatvlieger te versterken. Bomen en bomenrijen worden net als 
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houtkanten gevolgd als vliegroute tussen foerageergebied en verblijfplaats. Een aaneensluiting van dergelijke 
landschapselementen verhoogt de geleiding naar geschikte leefgebieden voor meerdere vleermuizensoorten. 
 
Aanbevolen  wordt  het  beheer  in  de  Moerelei  te  richten  op  het  behouden  en  versterken  van  de  kleine 
landschapselementen zoals (knot)bomenrijen en houtkanten, en het beheer van de bosranden aan de Moerelei 
in  functie  van  ontwikkeling  van  mantelzoomvegetaties  als  geleidingselement  en  als  jachtgebied.  Ook  een 
bosrandbeheer gericht op het verhogen van de insectendensiteit wordt geadviseerd. 
 
De verbinding van Schans 16, Schans 17 en het domein Klaverblad met Fort 8 kan gerealiseerd worden door een 
inrichting van de Sint‐Bernardsesteenweg nabij de kruising met de Moerelei. Hier kunnen bomen en/of een bosje 
worden  aangeplant  om  een  geschikte  ‘hop  over’  voor  vleermuizen  te  creëren.  De  verbinding  met  Fort  7  ‐ 
Schoonselhof  kan ook verbeterd worden door inrichting van de Moerelei (zie voor beide verbindingen ook onder 
‘vleermuisvriendelijke verlichting’).  
 
INRICHTING WINTERVERBLIJF SCHANS 16 
Schans 16 is eigendom van de Stad Antwerpen. We bevelen een specifieke inrichting van deze schans aan om 
haar belang als winterverblijfplaats voor vleermuizen te verhogen. Er wordt geadviseerd deze inrichting ook af 
te stemmen op de erfgoedwaarde van het bouwwerk. Aanbevolen maatregelen zijn: 
‐ het verwijderen van afval en puin uit de schans 
‐ het aanpassen van de huidige poorten aan de traditore batterij met een voor vleermuizen over‐ of doorvliegbaar 
horizontaal gedeelte 
‐ reduceren van tocht in de traditore batterij door het plaatsen van een portaal 
‐ verbetering van het microklimaat door het (beter) afsluiten van de schietopeningen van de traditore batterij. 
‐  aanbrengen  van microverblijfplaatsen  voor  vleermuizen  zoals  holle  bakstenen  of  spleetkasten.  De  huidige 
wegkruipmogelijkheden  voor  de  dieren  zijn  zeer  beperkt,  en  –  in  combinatie  met  tocht  –  vermoedelijk  de 
voornaamste  reden voor de  lagere  vleermuizenaantallen  in een klimatologisch  zeer geschikt object met een 
ideale ligging in het landschap. 
‐ opmaken van een toegangsregeling. Een logisch voorstel  is enkel toegang onder begeleiding, en niet tijdens 
voor  vleermuizen  kwetsbare  periodes  (dus  niet  tijdens  winterslaap  van  1  oktober  tot  1  april,  en  niet  na 
zonsondergang in periode juli – oktober). 
 
 

Figuur 15: Schans 16: zicht op de westingang (links) en binnenzicht vanaf de westingang (rechts) 

 
 
VERDER ONDERZOEK 
Problemen  met  toegankelijkheid  beperken  de  monitoringsmogelijkheden  voor  vleermuizen  in  het  gebied. 
Onderzoek in het kasteeldomein zou belangrijke kennishiaten rond vleermuizen kunnen opvullen. Niet enkel via 
detectoronderzoek, maar ook via bijkomende methoden als het volgen van gezenderde dieren en inspectie van 
historische gebouwen op kraamkolonies en winterverblijfplaatsen. 
Het uitvoeren van een jaarlijkse wintertelling in Schans 16 is ten zeerste aanbevolen, zeker in het kader van een 
mogelijke inrichting van het bouwwerk. Wintertellingen in de nabije schansen 17 en 18 zijn zeer aanbevolen voor 
het verkrijgen van een beter totaalbeeld.   
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4 Samenvatting 
 

4.1 Flora 
In Klaverblad/Hollebeek werden in 2017 49 plantensoorten genoteerd waarvan er slechts 4 zijn aangeplant.  
Er zijn geen Rode Lijstsoorten gevonden (Van Landuyt et al., 2006).  
In totaal werden 10 uitheemse soorten waargenomen, waarvan drie soorten op de Alterias‐lijst van invasieve 
exoten worden vermeld: Japanse duizendknoop, Reuzenbalsemien en Mahonie. Tegen Japanse duizendknoop 
kan best actie ondernomen worden omdat de plant sterk kan domineren, verder uitbreiden en een bedreiging 
vormen voor de inheemse flora.  
Doelsoort  Bosanemoon werd  op  drie  plaatsen waargenomen  en wordt  hier  voor  het  eerst  voor  het  gebied 
gemeld. Doelsoort Pinksterbloem werd op 27 plaatsen in kaart gebracht. 
Salomonszegel,  Dalkruid,  Rapunzelklokje,  Mannetjesereprijs,  Zandblauwtje  en  Bosorchis  werden  niet  waar‐
genomen in 2017. Daslook en Echt duizendguldenkruid worden als doelsoorten voorgesteld. 
 

4.2 Vogels 
- In Klaverblad/Hollebeek bevinden zich drie potentiële broedplaatsen voor doelsoort Ijsvogel waarvan 

er  slechts  één  voor  onderzoek  toegankelijk  was:  Ijsvogel  werd  in  Cleydael  Golf  als  broedvogel 
waargenomen.  

- Doelsoort Middelste Bonte Specht werd reeds in 2013 als broedvogel in het Kasteeldomein Klaverblad 
waargenomen. In 2017 werd in het randgebied Hof van Hemiksem een nieuw broedpaar vastgesteld, 
wat de elders vastgestelde uitbreiding van de soort door veroudering van eikenbestanden in Vlaanderen 
bevestigt.  

- Doelsoort Zwarte  specht werd eerder  in het gebied waargenomen, maar vermoedelijk  ging het om 
rondzwervende, ongepaarde vogels. Het kasteeldomein Klaverblad is wellicht te beperkt in oppervlakte. 
De grotere bospartijen in de onmiddellijke omgeving, nl. Hof van Hemiksem en Cleydaelhof en –golf, 
zijn geschikter.  
 

Broedgevallen van Boerenzwaluw, Boomklever, Boomvalk, Bosrietzanger, Buizerd, Grauwe vliegenvanger, Grote 
lijster, Holenduif, Kerkuil, Kievit, Kleine Bonte specht, Putter, Scholekster, Sperwer, Steenuil en Torenvalk wijzen 
erop dat dit een gevarieerd gebied is met diverse biotopen en waardevolle landschapselementen. 
 

4.3 Ongewervelden 
Net  als  bij  de  vorige  monitoring  werden  Bruine  Korenbout,  Eikenpage  en  Oranjetipje  gevonden.  De  Kleine 
vuurvlinder werd eveneens waargenomen (enkel op privéterrein. Zowel de Bosbeekjuffer als Weidebeekjuffer 
werden niet aangetroffen, in de eerste plaats wegens onbereikbaarheid van de mogelijke biotopen. 
 

4.4 Amfibieën en reptielen 
Er zijn zeven poelen in het onderzoeksgebied die werden bemonsterd met een schepnet en geïnventariseerd op 
roepende amfibieën.  In drie poelen werden geen waarnemingen gedaan. Er werden  larven van Bruine kikker 
gevonden  in  twee  poelen,  in  één  poel werd  een  adulte  Bruine  kikker  en  een  adulte  Alpenwatersalamander 
gevangen en in een andere poel werden Bastaardkikkers gehoord.  
Het  oude  loofbos  van het  kasteel  Klaverblad,  inclusief de  slotgrachten en  (relicten)  van  afwateringsgrachten 
vormen  een  vrij  geschikt  habitat  voor  soorten  als  Bruine  Kikker,  Alpenwatersalamander  en  Gewone  Pad. 
Daarnaast  liggen  er  net  buiten  de  perimeter  nog  betrekkelijke  grote  bossen;  op  ca  600 m  het  Kasteel  van 
Hemiksem en op 2 km het Domeinbos van Cleyndael. Tussenin het Kasteeldomein Klaverblad en het Kasteel van 
Hemiksem  liggen  bovendien  enkele  bosfragmenten  waar  ter  hoogte  van  de  straten  Valkenisseweg  en 
Groenehoek  de  meeste  vondsten  van  amfibieën  werden  gemeld,  maar  helaas  ook  verschillende 
verkeersslachtoffers.  
Ten noorden van het gebied Klaverblad liggen Fort7, Fort 8 en het Schoonselhof. Deze gebieden liggen op ca 1.5 
km van het Kasteeldomein Klaverblad, maar ertussen liggen woonwijken. De Hollebeek ligt ertussen en speelt 
een belangrijke corridor voor het verbinden van populaties.  
De Grote Struisbeek kan zorgen voor de verbinding met de gebieden Kleine Struisbeekvallei en Groen Neerland 
(ten westen van Domein Klaverblad). 
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4.5 Vleermuizen 
Er werd vleermuizenonderzoek uitgevoerd in het gebied Klaverblad / Hollebeek, met als doel het monitoren van 
Baardvleermuis,  Franjestaart,  Gewone  en  Ruige  dwergvleermuis,  Laatvlieger  en  Rosse  vleermuis. 
Batdetectoronderzoek  leverde  79  batdetectorwaarnemingen  van  vleermuizen  op,  van  (minimum)  zeven 
verschillende  soorten. Het merendeel  van de  vleermuizenactiviteit werd  geregistreerd  in  de Moerelei,  in  de 
Klaverbladdreef en vooral in de omgeving van het kruispunt van beide straten. 
 
Er werden bijkomende gegevens verwerkt van tellingen van overwinterende vleermuizen uit zes objecten in de 
onmiddellijke omgeving. Vooral Schans 16 van de Veiligheidsomwalling bleek hier veel potenties te hebben. 
Er werden eveneens gegevens verwerkt van eerder uitgebreid batdetectoronderzoek uit 2011‐2012. Deze lieten 
toe om, samen met de recente gegevens, het voorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten in kaart 
te brengen. 
 
De omgeving van het kasteeldomein Klaverblad is een belangrijk leefgebied voor Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis,  Laatvlieger,  Rosse  vleermuis  en  een  aantal Myotis‐soorten.  Gewone  grootoorvleermuis  is 
vermoedelijk een belangrijke doelsoort. De verschillende vleermuizenfuncties van het kasteeldomein Klaverblad 
en omgeving zijn verweven via een netwerk van kleine landschapselementen, wat het een waardevol leefgebied 
voor vleermuizen maakt. De aanwezigheid van meerdere (potentiële) winterverblijven verhoogt deze waarde, 
en  versterkt  de  nood  aan  behoud  of  verbetering  van  het  huidige  leefgebied,  en  de  verdere  uitbouw  van 
structurele kwalitatieve verbindingen.  
 
 

4.6 Aanbevelingen 
- Japanse duizendknoop uit het gebied verwijderen.  
- Voor een hogere ecologische waarde op de landbouwpercelen is verschraling aan de orde, met 

eventueel verwijdering van de bouwvoor.  
- Opstellen van een landschappelijk reglement met regels voor afrasteringen en koterijen. 
- Verlaging van de begrazings‐ en recreatiedruk in de paardenweiden. In stand houden van graslanden 

door maai‐ en/of graasbeheer waardoor een variatie in de vegetatie ontstaat met voldoende 
pioniervegetatie voor soorten als Kleine vuurvlinder. 

- Herstel van Kleine Landschapselementen zoals hagen en houtkanten die als groene corridor dienen 
naar de omliggende gebieden. De aanwezige knotwilgen zijn aan onderhoud toe. Bij aanplanten van 
nieuwe hagen en houtkanten wordt best gekozen voor streekeigen plantgoed.  

- Plaatsen van kunstnesten voor boerenzwaluw om het tekort aan broedgelegenheid op te vangen.  
- Minstens een gedeelte van de akkers voorzien voor extensieve landbouw zodat Kievit ongestoord kan 

broeden.  De  randen  van  de  akkers  inzaaien  met  akkerbloemen  en  één  of  meerdere  drinkpoelen 
voorzien. 

- De  opwaardering  van  de  Hollebeek  kan  een  belangrijke  ecologische meerwaarde  creëren  voor  het 
gebied. We denken hierbij aan oeveraanpassingen aan de beek om zo terug een “natuurlijke” stroming 
en een grotere plantenvariatie te bekomen. Evenals het aansluiten aan drinkpoelen en het plaatsen van 
visstuwen/vistrappen zijn te overwegen acties.  

- Helofytenfilters of bufferzones aanleggen op plaatsen waar vervuild water uitkomt op de beek.  
- Riool‐overstorten afkoppelen van de beek. 
- De Struisbeek en bijhorende vallei zo breed mogelijk maken en behouden. Het ingekapselde stuk van 

de beek (ter hoogte van de KMO‐zone) beperkt migratie tussen het Domein Klaverblad en de gebieden 
Vallei van de Kleine Struisbeekvallei en Groen Neerland. 

- Bevorderen van meandering door oeverbeschoeiing te verwijderen en de beek zijn gang te laten gaan. 

Kunstmatige meanders kunnen worden aangelegd om het natuurlijke proces op gang te helpen.  

- Beken worden best niet geruimd. Als dit toch noodzakelijk is moet het kleinschalig en gefaseerd in 

ruimte en tijd gebeuren.  

- De oevervegetatie wordt best niet gemaaid. Als dit toch noodzakelijk is moet het gefaseerd en in het 

najaar gebeuren. 

- Bestrijden van verdroging kan plaatsvinden door de afvoer van grond‐ en regenwater in het 

inzijggebied van de beek te vertragen. Peilbeheer van de beek met kunstwerken kan in sommige 

gevallen uitkomst bieden.  
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- Aanleggen van extra waterpartijen/poelen op zon beschenen plaatsen die beheerd kunnen worden, bij 
voorkeur  in het noordelijke deel (ten noorden van de Moerelei), net als het kleinschalige gebied ten 
oosten van de perimeter, tegen de KMO‐zone. Ter hoogte van het zuidelijke deel liggen er nog verspreid 
weilanden  of  geschikte  percelen  waar  aan  extensieve  (bio)landbouw  wordt  gedaan,  waar  poelen 
wenselijk  zijn.  In  of  rondom  het  Kasteeldomein  Klaverblad wordt  het  best  ingezet  op  bospoelen  of 
depressies.  

- Aanleggen  van  amfibieënoversteekplaatsen  tussen  Domein  Cleyndael  en  Kasteeldomein  Klaverblad 
(duikers, amfibieëntunnels, ...) 

- Behouden van brandnetelplekken op zonnige plaatsen als geschikte ei‐afzetplaatsen voor brandnetel‐
vlinders (Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, etc.) 

- Een aangepast bosrandbeheer waarbij daar waar mogelijk mantel‐ en zoomvegetaties gecreëerd of 
behouden worden, ook 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) 

- 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 worden best 
gefaseerd gemaaid. Zones met waard‐ en/of nectarplanten kunnen tijdelijk gespaard blijven. 

- Aanbrengen van vleermuisvriendelijke verlichting 
- Aangepast bos‐ en dreefbeheer in functie van vleermuizen 
- Inrichting van een winterverblijf voor vleermuizen 
- Opvullen van de kennishiaten in de private gebieden 
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6 Bijlagen 
 

Bijlage 1 Overzicht van de waargenomen plantensoorten met Rode‐Lijst, 
herkomst, aanduiding van invasieve planten en aanplanten.  

 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke 
naam 

Rode Lijst  Herkomst  Invasief  Aanplant 

Zwart tandzaad    Bidens frondosa * 
 

Incidentele 
import 

 
 

Grote teunisbloem    Oenothera glazioviana * 
 

Incidentele 
import 

 
 

Basterdklaver    Trifolium hybridum * 
 

Incidentele 
import 

 
 

Mahonie    Berberis aquifolium 
 

Ingeburgerd  x  x 

Tamme kastanje    Castanea sativa 
 

Ingeburgerd 
 

x 

Japanse duizendknoop    Fallopia japonica 
 

Ingeburgerd  x 
 

Reuzenbalsemien    Impatiens glandulifera 
 

Ingeburgerd  x 
 

Amerikaanse kruidkers    Lepidium virginicum 
 

Ingeburgerd 
   

Witte honingklaver    Melilotus albus 
 

Ingeburgerd 
   

Slanke waterkers    Nasturtium microphyllum 
 

Ingeburgerd 
   

Duizendblad    Achillea millefolium 
     

Zevenblad    Aegopodium podagraria 
     

Grote waterweegbree    Alisma plantago ‐ 
aquatica 

     

Look ‐ zonder ‐ look   Alliaria petiolata 
     

Daslook    Allium ursinum 
     

Grote vossenstaart    Alopecurus pratensis 
     

Bosanemoon    Anemone nemorosa 
     

Gewone engelwortel    Angelica sylvestris 
     

Gewoon reukgras    Anthoxanthum odoratum 
     

Fluitenkruid    Anthriscus sylvestris 
     

Glanshaver    Arrhenatherum elatius 
     

Bijvoet    Artemisia vulgaris 
     

Wijfjesvaren    Athyrium filix ‐ femina 
     

Spiesmelde    Atriplex prostrata 
     

Madeliefje    Bellis perennis 
     

Ruwe berk    Betula pendula 
     

Zachte dravik    Bromus hordeaceus 
     

Gevleugeld sterrenkroos    Callitriche stagnalis 
     

Herderstasje    Capsella bursa ‐ pastoris 
     

Kleine veldkers    Cardamine hirsuta 
     

Pinksterbloem    Cardamine pratensis 
     

Moeraszegge    Carex acutiformis 
     

Ruige zegge    Carex hirta 
     

Valse voszegge    Carex otrubae 
     

Hazenzegge    Carex ovalis 
     

Hoge cyperzegge    Carex pseudocyperus 
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Knoopkruid    Centaurea jacea 
     

Echt duizendguldenkruid    Centaurium erythraea 
     

Gewone hoornbloem    Cerastium fontanum 
     

Kluwenhoornbloem    Cerastium glomeratum 
     

Wilgenroosje    Chamerion angustifolium 
     

Melganzenvoet    Chenopodium album 
     

Korrelganzenvoet    Chenopodium 
polyspermum 

     

Akkerdistel    Cirsium arvense 
     

Kale jonker    Cirsium palustre 
     

Speerdistel    Cirsium vulgare 
     

Haagwinde    Convolvulus sepium 
     

Kamgras    Cynosurus cristatus 
     

Brem    Cytisus scoparius 
     

Kropaar    Dactylis glomerata 
     

Peen    Daucus carota 
     

Smalle stekelvaren    Dryopteris carthusiana 
     

Brede stekelvaren    Dryopteris dilatata 
     

Harig wilgenroosje    Epilobium hirsutum 
     

Brede wespenorchis    Epipactis helleborine 
     

Heermoes    Equisetum arvense 
     

Koninginnekruid    Eupatorium cannabinum 
     

Tuinwolfsmelk    Euphorbia peplus 
     

Beuk    Fagus sylvatica 
    

x 

Genaald schapengras    Festuca ovina 
     

Beemdlangbloem    Festuca pratensis 
     

Rood zwenkgras    Festuca rubra 
     

Moerasspirea    Filipendula ulmaria 
     

Sporkehout    Rhamnus frangula 
     

Gewone hennepnetel    Galeopsis tetrahit 
     

Kleefkruid    Galium aparine 
     

Moeraswalstro    Galium palustre 
     

Zachte ooievaarsbek    Geranium molle 
     

Robertskruid    Geranium robertianum 
     

Hondsdraf    Glechoma hederacea 
     

Mannagras    Glyceria fluitans 
     

Moerasdroogbloem    Gnaphalium uliginosum 
     

Klimop    Hedera helix 
     

Gewone berenklauw    Heracleum sphondylium 
     

Schermhavikskruid    Hieracium umbellatum 
     

Gestreepte witbol    Holcus lanatus 
     

Waterviolier    Hottonia palustris 
     

Hop    Humulus lupulus 
     

Kantig hertshooi    Hypericum maculatum 
     

Sint ‐ Janskruid   Hypericum perforatum 
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Gevleugeld hertshooi    Hypericum tetrapterum 
     

Gele lis    Iris pseudacorus 
     

Biezenknoppen    Juncus conglomeratus 
     

Pitrus    Juncus effusus 
     

Zeegroene rus    Juncus inflexus 
     

Witte dovenetel    Lamium album 
     

Paarse dovenetel    Lamium purpureum 
     

Klein kroos    Lemna minor 
     

Gewone margriet    Leucanthemum vulgare 
     

Vlasbekje    Linaria vulgaris 
     

Engels raaigras    Lolium perenne 
     

Gewone rolklaver    Lotus corniculatus 
     

Moerasrolklaver    Lotus pedunculatus 
     

Gewone veldbies    Luzula campestris 
     

Wolfspoot    Lycopus europaeus 
     

Penningkruid    Lysimachia nummularia 
     

Grote wederik    Lysimachia vulgaris 
     

Grote kattenstaart    Lythrum salicaria 
     

Dalkruid    Maianthemum bifolium 
     

Klein kaasjeskruid    Malva neglecta 
     

Citroenmelisse    Melissa officinalis 
     

Watermunt    Mentha aquatica 
     

Pijpenstrootje    Molinia caerulea 
     

Moerasvergeet ‐ mij ‐ 
nietje 

 Myosotis scorpioides 
     

Watertorkruid    Oenanthe aquatica 
     

Gewone vogelmelk    Ornithogalum 
umbellatum 

     

Perzikkruid    Persicaria maculosa 
     

Rietgras    Phalaris arundinacea 
     

Riet    Phragmites australis 
     

Grote bevernel    Pimpinella major 
     

Smalle weegbree    Plantago lanceolata 
     

Grote weegbree    Plantago major 
     

Straatgras    Poa annua 
     

Veldbeemdgras    Poa pratensis 
     

Ruw beemdgras    Poa trivialis 
     

Gewone salomonszegel    Polygonatum 
multiflorum 

     

Gewoon varkensgras    Polygonum aviculare 
     

Zilverschoon    Potentilla anserina 
     

Tormentil    Potentilla erecta 
     

Heelblaadjes    Pulicaria dysenterica 
     

Zomereik    Quercus robur 
    

x 

Scherpe boterbloem    Ranunculus acris 
     

Speenkruid    Ficaria verna 
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Kruipende boterbloem    Ranunculus repens 
     

Behaarde boterbloem    Ranunculus sardous 
     

Blaartrekkende 
boterbloem  

 Ranunculus sceleratus 
     

Fijne waterranonkel    Ranunculus aquatilis 
     

Wilde reseda    Reseda lutea 
     

Kruisbes    Ribes uva ‐ crispa 
     

Moeraskers    Rorippa palustris 
     

Veldzuring    Rumex acetosa 
     

Schapenzuring    Rumex acetosella 
     

Ridderzuring    Rumex obtusifolius 
     

Moeraszuring    Rumex palustris 
     

Schietwilg    Salix alba 
     

Boswilg    Salix caprea 
     

Knopig helmkruid    Scrophularia nodosa 
     

Jakobskruiskruid    Jacobaea vulgaris 
     

Klein kruiskruid    Senecio vulgaris 
     

Dagkoekoeksbloem    Silene dioica 
     

Echte koekoeksbloem    Silene flos ‐ cuculi 
     

Herik    Sinapis arvensis 
     

Zwarte nachtschade    Solanum nigrum 
     

Wilde lijsterbes    Sorbus aucuparia 
     

Gewone spurrie    Spergula arvensis 
     

Bosandoorn    Stachys sylvatica 
     

Moerasmuur    Stellaria uliginosa 
     

Grasmuur    Stellaria graminea 
     

Vogelmuur    Stellaria media 
     

Gewone smeerwortel    Symphytum officinale 
     

Boerenwormkruid    Tanacetum vulgare 
     

Valse salie    Teucrium scorodonia 
     

Rode klaver    Trifolium pratense 
     

Witte klaver    Trifolium repens 
     

Klein hoefblad    Tussilago farfara 
     

Grote brandnetel    Urtica dioica 
     

Kleine brandnetel    Urtica urens 
     

Echte valeriaan    Valeriana officinalis 
     

Koningskaars    Verbascum thapsus 
     

IJzerhard    Verbena officinalis 
     

Gewone ereprijs    Veronica chamaedrys 
     

Mannetjesereprijs    Veronica officinalis 
     

Vogelwikke    Vicia cracca 
     

Heggenwikke    Vicia sepium 
     

Kleine maagdenpalm    Vinca minor 
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Bijlage 2 Overzicht van de waarnemingen van de aandachtsoorten op kaart 
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Bijlage 3 Overzicht van de waarnemingen van de invasieve planten op kaart  
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Bijlage 4 Tabel waargenomen vogelsoorten met aanduiding van 
broedpotentieel 
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Bijlage 5 Overzicht van de geclusterde territoria per broedvogelsoort 
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Bijlage 6 Telrichtlijnen voor het inventariseren van Ijsvogel 
 
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 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 steilwanden (tenm. 50 cm hoog) 
en zitplekken (minder dan 3 m boven water). Eileg van eind maart tot diep in de 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. 
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Broedtijd 
Het merendeel  van de  IJsvogels  nestelt  langs  langzaam stromende beken met  steilwanden  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. 
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Bijlage 7 Telrichtlijnen bij inventarisatie Middelste Bonte Specht 
 
Methode 
Territoriumkartering 
 
Tijd van het jaar 
Begin februari t/m eind juni 
 
Datumgrenzen 
20 februari t/m 20 juni 
 
Tijd van de dag 
Vooral 's ochtends, maar in maart‐april ook overdag. 
 
Aanwijzingen 
Alle waarnemingen noteren, letten op territorium‐ of nestindicerend gedrag: roepsessies (nasaal 'wééh..wééh' 
en serie  'biek‐biek‐biek'  roepjes), paar aanwezig, bezoek nesthol, bedelende  jongen  in nest enz. Gebruik van 
recorder  (beide  roepgeluiden)  stimuleert  roepactiviteit,  maar  moet  spaarzaam  worden  toegepast  i.v.m. 
verstoring en interpretatieproblemen (vogels kunnen van grote afstand op geluid afkomen). 
 
LET  OP:  Onervaren waarnemers  kunnen  zich  vergissen met  opgewonden  'kik...kik'  roepjes  van  Grote  Bonte 
Specht (bij Middelste Bonte Specht neigt de roep echter naar een zwakke ''u'klank, roepjes ook minder schel) en 
moeten de maker van het geluid  in beeld trachten te krijgen. Oppassen voor uitgevlogen  jonge Grote Bonte 
Spechten (vanaf begin juni): hebben rode tekening op kop. 
 
Ongepaarde  mannetjes  bestrijken  grote  gebieden  en  kunnen  lang  doorgaan  met  roepsessies  (vooral 
'wééh..wééh' geluid), terwijl broedvogels na half april zeer stil kunnen zijn. Ze kunnen aanleiding zijn tot serieuze 
overschatting van de aantallen! 
 
Beide geslachten manifesteren zich nadrukkelijk op broedplaats; ze zijn aan kleedkenmerken te herkennen, maar 
dit is vaak lastig (hoog in de bomen, beweeglijk). Bij zeer intensief waarnemen en fotograferen zijn alle vogels 
individueel herkenbaar. 
  
Grote nestjongen (begin juni) bedelen fanatiek en het geluid is met enige ervaring te onderscheiden van dat van 
Grote Bonte Specht. Tips: soort broedt gemiddeld iets later dan Grote Bonte Specht; adulten met voer arriveren 
zwijgzamer bij nest en met grotere pauzes (Grote Bonte Specht vaak iedere 10 minuten); uit het nest hangende 
jongen herkenbaar aan ontbreken zwarte streep tussen oog en rode kruin (informatie B. Veenstra). 
Interpretatie 
 
Nestindicatieve waarneming (nestbouw, nestbezoek, bezet nest) telt altijd. 
 
‐In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts moet er 1 waarneming zijn in de periode 20 februari t/m 
20 juni 
‐In overige gevallen (adult in broedbiotoop) moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 april t/m 1 juni 
 
Fusieafstand 

500 m  

 

Documentatie 
Hoogste  broedcode  opgeven  bij  gevallen  binnen  bekende  broedgebieden  (Twente,  Achterhoek,  Rijk  van 
Nijmegen,  Noord‐Brabantse  landgoedbossen,  Zuid‐Limburg).  Elders  broedgevallen  graag  zorgvuldig 
documenteren,  met  per  datum  hoogste  broedcode.  SOVON  garandeert  desgewenst  geheimhouding  exacte 
locatie! 
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Bijzonderheden 
Sinds 1996 jaarlijkse broedvogel met sterke populatietoename (350 paren in 2011). Verdere uitbreiding valt te 
verwachten, ook buiten de zuidoostelijke helft van het land. 
Broedbiologie 
Bewoont vrij oude en veelal vrij open loofbossen, zowel hardhout‐ als zachthoutsoorten. Aanwezigheid bomen 
met  ruwe  stam  (eik,  linde,  els,  wilg,  populier)  en  hoog  aandeel  dood  staand  hout  vaak  markant  binnen 
broedbiotoop. Aangrenzende hoogstamboomgaarden of parken worden geregeld gebruikt, in Duitsland ook in 
bosjes van 2‐3 ha in halfopen landschap. Eileg eind april tot begin juni. Eén broedsel per jaar, meestal 5‐6 eieren, 
broedduur 11‐14 dagen, nestjongenperiode 20‐23 dagen. Nesten kunnen, ook in Nederland, in optimale situaties 
op 250 m of minder van elkaar liggen. 

 

Broedtijd 
In het grootste deel van de twintigste eeuw was de Middelste Bonte Specht een zeldzaamheid. Van de negen 
broedgevallen tot en met 1995 stammen de meeste uit Twente rond 1960. Vanaf 1996 nestelt de soort jaarlijks 
in het land, in sterk toenemende aantallen. Na de eeuwwisseling steeg het aantal vlot van enkele tientallen naar 
vele honderden broedparen. De verspreiding bleef aanvankelijk beperkt tot Zuid‐Limburg, gevolgd door Twente, 
de Achterhoek, het Rijk van Nijmegen en Noord‐Brabant. De soort rukt nog steeds verder naar het noordwesten 
op. Deze expansie past binnen een uitbreidingsgolf die ook  in Duitsland en België opviel. Hij werd bevorderd 
door het ouder worden van bos en extensiever bosbeheer, met een grotere tolerantie van dood of stervend 
hout. 
 

Buiten broedtijd 
In augustus worden Middelste Bonte Spechten, mogelijk uitzwervende jonge vogels, in de ruime omgeving van 
de  broedplaatsen  gezien.  Dit  houdt  aan  gedurende  het  najaar,  wanneer  in  sommige  jaren  ook  enige 
trekbewegingen lijken voor te komen. Zo volgde de nieuwe vestiging in Nederland in 1996 op een relatief talrijk 
optreden  in  de  voorgaande  herfst  en  winter.  Hetzelfde  was  het  geval  bij  sommige  'sprongen'  in  de 
populatietoename. Waarnemingen ver buiten de broedgebieden  zijn  schaars. Middelste Bonte Spechten  zijn 
inmiddels echter tot op de Waddeneilanden waargenomen. 
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Bijlage 8 Telrichtlijnen bij inventarisatie Zwarte specht 
 
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). Zie Bijzonderheden. 
Interpretatie 
 
Nestindicatieve waarneming (nestbouw, nestbezoek, bezet nest) telt altijd. 
 
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 
Verkiest  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. 
 
Nestclusters 
Nieuwe  holen worden  in  de  omgeving  van  oude  gemaakt, waardoor  nestclusters  ontstaan  (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 
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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 a;ril 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. 
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Bijlage 9 Dagvlinders waargenomen in Klaverblad/Hollebeek: focus‐ en beleidsrelevante soorten (bron: 
projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 
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Bijlage 10 Belangrijkste libellensoorten waargenomen in Klaverblad/Hollebeek  
 




